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BIJLAGE VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING 

De tekst der Kinderbijslagwet waarvan is uitgegaan, omgezet in de spelling, welke gebruikelijk is in stukken, die van de Regering uitgaan 

Wu W I L H E L M I N A , BU 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 
wettelijke regelen vast te stellen in zake de verzekering van een 
kinderbijslag aan arbeiders; 

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: 

EERSTE AFDELING 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

In deze wet wordt verstaan onder: 
Onze Minister: Onze Minister, met de uitvoering van deze wet 

belast; 
erkende bedrijfsvereniging: de krachtens artikel 39 erkende be

drijfsvereniging. 

Artikel 2 

1. Onder arbeider wordt in deze wet verstaan degene, die hier te 
lande in dienst is van een onderneming of van een publiekrechtelijk 
lichaam. 

2. Onder arbeider wordt in deze wet mede verstaan: 
a. degene, die in dienst van een in Nederland gevestigde onder

neming of van een publiekrechtelijk lichaam, deel uitmaakt van de 
bemanning van een zeevaartuig, gedurende zijn verblijf buitenslands, 
mits hij hier te lande zijn woonplaats heeft; 

b. degene, die zonder deel uit te maken van de bemanning van 
een zeevaartuig, in dienst van een in Nederland gevestigde onder
neming of van een publiekrechtelijk lichaam buitenslands werkzaam 
is en hier te lande zijn woonplaats heeft, gedurende de eerste zes 
maanden van zijn verbiijf buitenslands, tenzij hij krachtens de wet 
van het land waar hij verblijft kinderbijslag kan ontvangen; 

c. degene, die hetzij krachtens de verplichte verzekering geregeld 
bij de Ziektewet ziekengeld ontvangt hetzij ziekengeld ontvangt 
ingevolge een regeling bij ziekte, welke geldt voor de arbeiders in de 
zin der Ziektewet, die in verband met het bepaalde in de artikelen 24 
en 25 dier wet dan wel op grond van de algemene maatregel van 
bestuur, uitgevaardigd krachtens artikel 26 dier wet, niet verplicht 
verzekerd zijn, en wel over de dagen, waarvoor het vorenbedoelde 
ziekengeld wordt ontvangen, een en ander mits hij tijdens zijn laatste 
dienstbetrekking arbeider was; 

d. degene, die hetzij krachtens de verplichte verzekering geregeld 
bij de Ongevallenwet 1921 een tijdelijke uitkering of een rente be
rekend naar een verlies aan arbeidsgeschiktheid van 50 ten honderd 
of meer ontvangt hetzij een toelage, bedoeld in artikel 87c dier wet, 
en wel over de dagen, waarvoor vorenbedoelde tijdelijke uitkering, 
rente of toelage wordt ontvangen, een en ander mits hij tijdens zijn 
laatste dienstbetrekking arbeider was, of, indien deze wet toen reeds 
in werking getreden ware arbeider zou zijn geweest; 

e. degene, die hetzij krachtens de verplichte verzekering geregeld 
bij de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 een tijdelijke uitkering 
of een rente berekend naar een verlies aan arbeidsgeschiktheid van 
50 ten honderd of meer ontvangt hetzij een toelage, bedoeld in 
artikel 95c dier wet, en wel over de dagen, waarvoor vorenbedoelde 

tijdelijke uitkering, rente of toelage wordt ontvangen, een en ander 
mits hij tijdens zijn laatste dienstbetrekking arbeider was, of, indien 
deze wet toen reeds in werking getreden ware, arbeider zou zijn 
geweest; 

ƒ. degene, die krachtens de Zeeongevallenwet 1919 een uitkering, 
berekend naar een verlies aan arbeidsgeschiktheid van 50 ten honderd 
of meer ontvangt, en wel over de dagen, waarvoor vorenbedoelde 
uitkering wordt ontvangen, mits hij tijdens zijn laatste dienstbetrekking 
arbeider was, of, indien deze wet toen reeds in werking getreden 
ware, arbeider zou zijn geweest; 

g. degene, die in dienst van een ander de visserij uitoefent en 
zijn loon ontvangt in de vorm van een gedeelte van de opbrengst der 
gemaakte besomming. 

Artikel 3 

In de gevallen bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
worden eveneens als arbeider beschouwd: 

a. in loondienst zijnde personen, die niet in dienst zijn van een 
onderneming of van een publiekrechtelijk lichaam en die, indien zij 
wel in dienst van een onderneming onderscheidenlijk een publiek
rechtelijk lichaam waren, op grond van artikel 2 als arbeider zouden 
worden aangemerkt; 

b. personen, anders dan bedoeld in de artikelen 2, tweede lid, en 
Ta, die wegens een ongeval hun in verband met hun dienstbetrekking 
overkomen dan wel wegens ziekte geheel of gedeeltelijk ongeschikt 
zijn tot werken of die onvrijwillig werkloos zijn, een en ander mits zij 
tijdens hun laatste dienstbetrekking arbeider waren. 

Artikel 4 

Met afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt niet als arbeider 
beschouwd: 

a. degene, die niet bij wijze van beroep tegen loon arbeid verricht, 
wanneer hij alleen in buitengewone gevallen tegen loon arbeid van 
korte duur verricht; 

b. degene, wiens loon uitsluitend bestaat in onderricht. 

Artikel 5 

1. Met afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt evenmin als 
arbeider beschouwd: 

a. degene, voor wie een regeling inzake de toekenning van kinder
bijslag is getroffen bij een andere wet of een door Ons, op voordracht 
of mede op voordracht van Onze Minister, vastgesteld besluit; 

b. degene, voor wie een regeling inzake de toekenning van 
kinderbijslag is getroffen, welke door Onze Minister als bijzondere 
regeling is erkend. 

De in dit lid bedoelde uitzonderingen zijn slechts van toepassing 
voorzover de wet, Ons besluit dan wel de bijzondere regeling als 
bedoeld onder a onderscheidenlijk b geldt. 

2. Door Onze Minister kan als bijzondere regeling worden 
erkend een regeling in zake de toekenning van kinderbijslag, getroffen 
voor personen, in dienst van een publiekrechtelijk lichaam, van de 
Naamloze Vennootschap Nederlandse Spoorwegen of van een onder
neming, waarbij de voorwaarden van uitkering van kinderbijslag 
publiekrechtelijk zijn geregeld. 

3. De erkenning kan door Onze Minister worden ingetrokken, 
indien naar zijn oordeel de bijzondere regeling minder gunstig is dan 
de regeling, neergelegd in deze wet. 

Artikel 6 

Ingeval de arbeider in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam, 
alsmede in de gevallen bedoeld in artikel 3, onder a, worden voor de 
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toepassing van de artikelen 7, 8, 9, 11, 12, 18, 25, 28, 49, 52, 
61, 65, 95 en 96 de werkzaamheden geacht te worden verricht in een 
onderneming. 

Artikel 7 

1. Degene, die persoonlijk in aangenomen werk arbeid verricht: 
a. die verband houdt met het in de onderneming van degene, van 

wie het werk is aangenomen, uitgeoefende bedrijf; 
b. ten aanzien waarvan degene, van wie het werk is aangenomen, 

geacht zou worden werkgever te zijn in de zin dezer wet, indien die 
arbeid in loondienst werd verricht, 

wordt, indien ten aanzien van de aannemer van het werk door het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank niet is beslist, dat hij in de zin 
der Ongevallenwet 1921 of der Land en Tuinbouwongevallenwet 
1922 in een onderneming een verzekeringsplichtig bedrijf uitoefent, 
voor de toepassing van deze wet geacht deze arbeid te verrichten in 
dienst van degene, van wie het werk is aangenomen. Deze laatste 
wordt voor de toepassing dezer wet als werkgever beschouwd. Het
geen voor de verrichting van die arbeid wordt genoten, wordt als 
loon in de zin dezer wet beschouwd. 

2. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon zich bij het ver
richten van de arbeid laat bijstaan door andere personen, worden 
ook deze andere personen voor de toepassing van deze wet be
schouwd hun arbeid te verrichten in dienst van de in het eerste lid 
bedoelde werkgever. Hetgeen voor de gezamenlijk verrichte arbeid 
wordt genoten, wordt, voorzover niet blijkt van een andere verdeling, 
geacht door ieder dergenen, die de arbeid hebben verricht, voor een 
gelijk deel te zijn genoten. 

3. Degenen, die tegen beloning persoonlijk bij algemene maat
regel van bestuur aangewezen werkzaamheden verrichten, welke 
verband houden met of verricht worden ten behoeve van het in de 
onderneming uitgeoefende bedrijf, worden voor de toepassing van 
deze wet geacht die werkzaamheden te verrichten in dienst van 
degene, ten behoeve van wiens onderneming die werkzaamheden 
worden verricht. 

4. Degene, die als leider of lid van een orkest optreedt, wordt, 
voorzover het bestuur der Rijksverzekeringsbank niet heeft beslist, 
dat de leider van het orkest zelfstandig een verzekeringsplichtig 
bedrijf in de zin der Ongevallenwet 1921 uitoefent, voor de toe
passing van deze wet geacht deze arbeid te verrichten in dienst van 
de exploitant in wiens onderneming of namens wie het orkest op
treedt. Hetgeen voor het verrichten van die arbeid wordt genoten, 
wordt als loon in de zin van deze wet beschouwd. Hetgeen voor de 
gezamenlijk verichte arbeid wordt genoten, wordt, voorzover niet 
blijkt van een andere verdeling, geacht door ieder dergenen, die de 
arbeid hebben verricht, voor ejn gelijk deel te zijn genoten. 

Artikel 7a 

Voor de toepassing dezer wet wordt als arbeider beschouwd 
degene, die krachtens de Werkloosheidswet uitkering ontvangt. Het 
orgaan, dat bedoelde uitkering toekent, wordt als werkgever aange
merkt. De in de eerste volzin bedoelde arbeider wordt geacht op elke 
dag, waarover hij een uitkering krachtens de Werkloosheidswet ont
vangt, een loon te verdienen, gelijk aan het dagloon, waarnaar die 
uitkering is berekend. 

Artikel 8 

Degene, die krachtens overeenkomst met een derde tegen genot 
van zeker loon of provisie regelmatig zijn bemiddeling verleent lot 
het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te 
bezoeken personen en die derde, wordt voor de toepassing van deze 
wet geacht die arbeid te verrichten in loondienst van die derde, mits 
hij de vorenbedoelde bemiddeling uitsluitend voor de onderneming 
van die derde verleent en mits het verlenen van die bemiddeling niet 
een voor hem bijkomstige werkzaamheid is. 

Artikel 9 

1. Degenen, die, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
bedrijven, in de regel voor een werkgever of voor ten hoogste twee 
werkgevers buiten de werkplaats van de werkgever persoonlijk 
arbeid verrichten, die verband houdt met het in de onderneming 
uitgeoefende bedrijf, en die zich daarbij in de regel niet laten bij
staan door meer dan twee andere personen, worden voor de toe
passing van deze wet geacht die arbeid te verrichten in dienst van 
die werkgever, onderscheidenlijk van die werkgevers. 

2. Ook degenen, die de vorenbedoelde bijstand verlenen, worden 
geacht hun arbeid te verrichten in dienst van de in het eerste lid 
bedoelde werkgever, onderscheidenlijk de in het eerste lid bedoelde 
werkgevers. 

3. Hetgeen voor de verrichting van de in de beide voorgaande 
leden bedoelde arbeid wordt genoten, wordt als loon beschouwd. 
Helgeen voor de gezamenlijk verrichte arbeid wordt genoten, wordt, 
voorzover niet blijkt van een andere verdeling, geacht door ieder 
dergencn, die de arbeid hebben verricht, voor een gelijk deel te zijn 
genoten. 

Artikel 10 

Voor de toepassing van deze wet wordt hij, die bij wijze van 
werkverschaffing te werk is gesteld en daarvoor een geldelijke uit
kering geniet, geacht de hem opgedragen arbeid krachtens arbeids
overeenkomst te verrichten in dienst van degene, die het werk 
verschaft. 

Artikel 11 

1. Onder loon wordt in deze wet verstaan elke uitkering, welke 
de arbeider als vergoeding voor zijn arbeid of gedurende staking van 
de arbeid van zijn werkgever ontvangt. Als loon volgens deze wet 
gelden tevens fooien of andere ontvangsten van derden, welke ver
band houden met ten behoeve van de werkgever verrichte arbeid. 
Als loon geldt niet de kinderbijslag, welke de arbeider ontvangt 
ingevolge deze wet. 

2. Niet in geld vastgesteld loon wordt berekend naar het bedrag 
der geldswaarde; hierbij wordt onderricht niet medegerekend. De 
berekening geschiedt, voorzover betreft de waarde der huisvesting 
en die van de volle kost, door Onze Minister. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan ten aanzien van be
paalde arbeiders of groepen van arbeiders voor de toepassing van 
een of meer bepalingen van deze wet worden afgeweken van het in 
de vorige leden bepaalde. 

4. Het loon van de arbeider, die voor de werkgever ook werk
zaamheden of diensten verricht anders dan ten behoeve van diens 
onderneming, wordt, voorzover het is verdiend op dagen waarop de 
arbeider tevens in de onderneming van zijn werkgever heeft gewerkt, 
voor de toepassing van deze wet geacht geheel in de onderneming te 
zijn verdiend. 

Artikel 12 

1. Onder werkgever wordt in deze wet verstaan ieder natuurlijk 
of rechtspersoon, die een of meer arbeiders bij een onderneming in 
dienst heeft. 

2. Als werkgever wordt beschouwd: 
a. van de arbeider, die in dienst is van een rechtspersoon, niet 

bedoeld onder b: het hoofd of de bestuurder der onderneming; 
b. van de arbeider, die in dienst is van een publiekrechtelijk 

lichaam: de persoon, die de onmiddellijke leiding heeft van de tak 
van dienst, waaraan de arbeider is verbonden, met dien verstande, 
dat ten aanzien van arbeiders in dienst van het Rijk bij algemene 
maatregel van bestuur een andere regeling kan worden getroffen; 

c. van de arbeider, die in dienst is van een buitenlands gevestigde 
onderneming: hij, die ter plaatse, waar de werkzaamheden hier te 
lande worden verricht, met de leiding daarvan belast is. 

3. Indien bij één onderneming of, in het geval van een publiek
rechtelijk lichaam , bij één tak van dienst twee of meer personen 
als werkgever zijn te beschouwen, is ieder hunner voor de nakoming 
der verplichtingen, bij of krachtens deze wet de werkgever opgelegd, 
aansprakelijk en is ieder hunner bevoegd tot het uitoefenen der 
rechten, bij of krachtens deze wet de werkgever toegekend. 

4. Onze Minister kan bepalen, dat arbeiders, wier lonen worden 
uitbetaald door een ingevolge artikel 15 erkend administratiekantoor 
voor de toepassing van deze wet geacht worden in loondienst te zijn 
van dat kantoor. Dat kantoor wordt ten aanzien van vorenbedoelde 
personen als onderneming beschouwd. 

Artikel 13 

De werkgever is verplicht om aan de in zijn dienst zijnde personen, 
overeenkomstig regelen bij algemene maatregel van bestuur te stellen, 
en behoudens de bij die algemene maatregel te bepalen uitzonde
ringen, gelegenheid te geven tot het uitoefenen van de hun bij of 
krachtens deze wet toegekende bevoegdheden en tot het nakomen 
van de hun bij of krachtens deze wet opgelegde verplichtingen. 
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Artikel 14 

1. De werkgever is verplicht de opgaven te doen, die ter ver
zekering van een behoorlijke uitvoering van deze wet bij algemene 
maatregel van bestuur zijn bepaald. 

2. Bovendien zijn de werkgever en degene, die werkgever is ge
weest, alsmede de in zijn dienst zijnde of geweest zijnde personen 
verplicht aan het bestuur der Rijksverzekeringsbank en aan de Raad 
van Arbeid —- daaronder begrepen de voorzitter van de Raad en de 
aan de Raad ondergeschikte en schriftelijk door de Raad daartoe 
gemachtigde ambtenaren — de verlangde inlichtingen, ook schrifte
lijk, binnen de door het bestuur der Rijksverzekeringsbank, onder
scheidenlijk de Raad van Arbeid, gestelde termijn te geven omtrent 
zaken en feiten de naleving van deze wet betreffende. 

3. Gelijke verplichting, als in het voorgaande lid omschreven, 
bestaat, wanneer een inlichting wordt gevraagd door het bestuur 
ener erkende bedrijfsvereniging of door een daartoe schriftelijk door 
hen gemachtigde ambtenaar ten aanzien van bij die bedrijfsvereniging 
aangesloten of aangesloten geweest zijnde werkgevers en van de bij 
hen in dienst zijnde of geweest zijnde personen. 

4. De werkgever kan zijn bezwaren tegen het geven van een in
lichting, ingevolge de beide voorgaande leden gevraagd door anderen 
dan het bestuur der Rijksverzekeringsbank, binnen tweemaal 24 uren 
nadat zij gevraagd is, inbrengen bij de voorzitter van het bestuur der 
RijksverzeKeringsbank. Deze beslist of de inlichting al dan niet moet 
worden gegeven, in het eerste geval binnen welke termijn, en deelt 
zijn beslissing onverwijld mede aan degene, die de inlichting vraagt 
en aan degene, van wie de inlichting gevraagd is. 

Artikel 15 

1. De werkgever is bevoegd een persoon in zijn dienst, die belast 
is met leiding of opzicht of uitsluitend met administratieve werk
zaamheden, of een door Onze Minister overeenkomstig door Ons 
te geven regelen erkend administratiekantoor, aan te wijzen voor de 
nakoming der bij of krachtens deze wet aan de werkgever opgelegde 
verplichtingen. Bij de aanwijzing kan uitzondering worden gemaakt 
voor de nakoming van verplichtingen van geldelijke aard. De aan
wijzing kan betrekking hebben op alle arbeiders, in dienst van de 
werkgever, of op een bepaald gedeelte. 

2. Door aanwijzing overeenkomstig dit artikel wordt de aan
gewezene, voor zoveel betreft de nakoming der hiervoren bedoelde 
verplichtingen, als werkgever beschouwd. 

3. Het formulier der aanwijzing, welke door de aangewezene 
mede wordt ondertekend, wordt door Ons vastgesteld. 

4. De aanwijzing kan door het bestuur der Rijksverzekerings
bank, met ingang van de door deze te bepalen, aan werkgever en 
aangewezene mede te delen dag, worden vervallen verklaard. 

Artikel 16 

De werkgever naar burgerlijk recht is te allen tijde mede aan
sprakelijk voor de betaling van premie of van interest, verschuldigd ter 
zake van de in deze wet geregelde verzekering van arbeiders in zijn 
dienst. 

Artikel 17 

1. De werkgever, die niet binnen het Rijk zijn woonplaats heeft, 
en niet overeenkomstig artikel 15 één of meer personen heeft aange
wezen voor de nakoming der bij of krachtens deze wet hem ten aan
zien van alle arbeiders in zijn dienst opgelegde verplichtingen, is 
verplicht een woonplaats binnen het Rijk te kiezen. 

2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing en keuze, wordt hij geacht 
voor de toepassing dezer wet woonplaats te hebben ten huize van 
degene, die de onmiddellijke leiding der werkzaamheden hier te lande 
heeft. 

3. De onderneming van een werkgever, die woont aan boord van 
het door hem bevaren schip, wordt geacht te zijn gevestigd in de 
gemeente waar de werkgever in het bevolkingsregister is ingeschre
ven. Is de werkgever een naamloze vennootschap, die geen kantoor 
aan de wal heeft en bestuurd wordt door een directeur, die woont 
aan boord van het door hem bevaren schip, dan wordt de onder
neming geacht te zijn gevestigd in de gemeente waar de directeur 
in het bevolkingsregister is ingeschreven. Degene, die in het Centraal 
Bevolkingsregister is opgenomen, wordt voor de toepassing dezer 
wet geacht zijn woonplaats te hebben in de gemeente 's-Gravenhage. 

4. Degene, die in dienst van een in Nederland gevestigde onder
neming of van een publiekrechtelijk lichaam zijn werkelijk verblijf 

heeft aan boord van een binnenvaartuig, wordt geacht zijn woon
plaats hier te lande te hebben, ook gedurende het zich ophouden 
van dat vaartuig in het buitenland. 

Artikel 18 

1. De werkgever is verplicht zorg te dragen, dat in zijn onder
neming op een plaats, die vrij toegankelijk is voor al zijn arbeiders, 
een kaart wordt en blijft opgehangen op zodanige wijze, dat van 
hetgeen daarop vermeld staat gemakkelijk kan worden kennis ge
nomen en aangevende naam en adres van het uitvoeringsorgaan, 
waarbij hij is aangesloten. 

2. Het model van de in het eerste lid bedoelde kaart wordt vast
gesteld door Onze Minister. 

Artikel 19 

1. De werkgever, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet 
geregelde verzekering, kan met inachtneming van bij algemene maat
regel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden van bij of krach
tens deze wet hem opgelegde verplichtingen door de Raad van Arbeid 
worden vrijgesteld. 

2. In de maand Januari van elk kalenderjaar doet de Raad van 
Arbeid aan de Inspecteur der directe belastingen, binnen wiens ambts
gebied de werkgever woont, aan wie overeenkomstig het bepaalde in 
het eerste lid vrijstelling is gegeven van de verplichting tot premie
betaling ingevolge deze wet, toekomen een staat, vermeldende naam 
en woonplaats van die werkgever en van het bedrag, dat door die 
werkgever in het afgelopen jaar als zijn aandeel in de premie had 
moeten zijn betaald, indien hem niet de vorenbedoelde vrijstelling 
was verleend. Naar aanleiding van die staat verhoogt de Inspecteur 
de aanslag van de werkgever in de Rijksinkomstenbelasting over het 
lopende dienstjaar met bedoeld bedrag. 

3. Indien op het tijdstip, waarop de Inspecteur de staat ontvangt, 
de aanslag in de Rijksinkomstenbelasting reeds ten kohiere is ge
bracht, wordt de verhoging van de belastingplichtige nagevorderd. 
Hetzelfde vindt plaats, indien op voormeld tijdstip besloten was geen 
aanslag op te leggen of de opgelegde aanslag was vernietigd. Na
vordering heeft plaats door het ten kohiere brengen van een nadere 
aanslag wegens de verhoging. 

Artikel 20 

1. De in het vorige artikel bedoelde verhoging van de aanslag in 
de Rijksinkomstenbelasting wordt ingevorderd overeenkomstig de 
bepalingen geldende voor de invordering van de Rijksinkomsten
belasting en als Rijksinkomstenbelasting verantwoord. 

2. Voor de toepassing van de bepalingen der wet op de Rijks
inkomstenbelasting en voor de heffing van opcenten wordt de ver
hoging evenwel niet als een aanslag of een deel van een aanslag 
beschouwd. 

Artikel 21 

De arbeider, die gemoedsbezwaren heeft tegen de in deze wet ge
regelde verzekering, kan met inachtneming van bij algemene maat
regel van bestuur te stellen regelen en voorwaarden van bij of krach
tens deze wet hem opgelegde verplichtingen door de Raad van Arbeid 
worden vrijgesteld. 

Artikel 22 

1. De vrijstelling, bedoeld in artikel 19, onderscheidenlijk in ar
tikel 21, wordt door de Raad van Arbeid ingetrokken: 

a. op verzoek van hem, aan wie de vrijstelling is verleend; 
b. indien naar het oordeel van de Raad van Arbeid de gemoeds

bezwaren, op grond waarvan de vrijstelling is verleend, niet langer 
geacht kunnen worden te bestaan. 

2. De in het eerste lid bedoelde vrijstellingen kunnen worden 
ingetrokken: 

a. indien op de werkgever, onderscheidenlijk de arbeider, krach
tens deze wet of krachtens tot uitvoering van deze wet genomen 
besluiten rustende verplichtingen niet door hem worden nageleefd; 

b. ingeval een ingevolge de Invaliditeitswet of de Ziektewet aan 
de werkgever of aan de arbeider wegens gemoedsbezwaren verleende 
vrijstelling wordt ingetrokken. 

3. De intrekking op grond van een der vorige leden geschiedt met 
bevel om binnen drie dagen het bewijs van vrijstelling terug te geven. 
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De Raad van Arbeid kan daarbij bepalen, dat een verzoek om vrij
stelling gedaan binnen twee jaar na de dagtekening der intrekking, 
enkel op die grond niet-ontvankelijk zal worden verklaard. 

TWEEDE AFDELING 

Van de verzekering van uitkering van kinderbijslag 

HOOFDSTUK I 

VAN DE KINDERBIJSLAG 

Artikel 23 

1. De arbeider, die hier te lande zijn woonplaats heeft, heeft voor 
elk van zijn wettige of gewettigde kinderen beneden de leeftijd van 
achttien jaar — te rekenen van het derde kind — recht op kinder
bijslag met inachtneming van de bepalingen der volgende artikelen. 
Tevens heeft hij, eveneens met inachtneming van de bepalingen der 
volgende artikelen, recht op kinderbijslag voor elk der wettige of 
gewettigde kinderen beneden de leeftijd van achttien jaar — te rekenen 
van het derde kind — uit een vorig huwelijk van zijn echtgenoot(e) 
of overleden echtgenoot(e), tenzij dat huwelijk was ontbonden over
eenkomstig artikel 254, onder no. 3 of no. 4, van het Burgerlijk 
Wetboek. 

2. De arbeider, die hier te lande zijn woonplaats heeft, heeft voor 
elk der kinderen beneden de leeftijd van achttien jaar — te rekenen 
van het derde kind —, ten aanzien waarvan hijzelf of een andere 
arbeider niet reeds ingevolge het vorige lid recht op kinderbijslag 
heeft, en hetwelk uitsluitend of in overwegende mate voor zijn reke
ning wordt onderhouden, recht op kinderbijslag met inachtneming 
van de bepalingen der volgende artikelen. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde in de beide vorige leden 
worden met kinderen beneden de leeftijd van achttien jaar gelijk
gesteld kinderen van achttien, negentien of twintig jaar, wier tijd 
behoudens ingeval van ziekte of vacantie geheel of grotendeels in 
beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onder
wijs aan een inrichting voor algemeen vormend of vakonderwijs. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste en tweede 
lid worden met kinderen beneden de leeftijd van achttien jaar tevens 
gelijkgesteld kinderen van achttien, negentien of twintig jaar, die 
tengevolge van ziekte of gebreken naar het oordeel van het be
trokken uitvoeringsorgaan blijvend buiten staat zijn om met ar
beid, die voor hun krachten berekend is, een derde te verdienen van 
hetgeen lichamelijk en geestelijke gezonde kinderen van gelijke leef
tijd in staat zijn met arbeid te verdienen. 

5. Onze Minister kan met betrekking tot het bepaalde in het 
derde en vierde lid nadere voorschriften geven. 

6. Voor de bepaling van het aantal kinderen waarvoor recht 
op kinderbijslag bestaat, wordt het totaal aantal kinderen, bedoeld 
in de vorige leden, tezamen in aanmerking genomen. 

Artikel 24 

1. Voor het recht op kinderbijslag over een kalenderkwartaal is 
beslissend het aantal kinderen op de eerste dag van dit kwartaal. 

2. Onze Minister kan omtrent de wijze van vaststelling van het 
aantal kinderen op een bepaalde datum nadere voorschriften geven. 

Artikel 25 

1. Een kinderbijslag, als bedoeld in artikel 23, eerste lid ,bedraagt 
f 0,40. 

2. De kinderbijslag wordt uitgekeerd over iedere dag waarop de 
arbeider heeft gewerkt of waarover hij zonder te hebben gearbeid 
in geld vastgesteld loon heeft ontvangen. Indien in een onderneming 
een verkorte werkweek toepassing vindt, waardoor op Zaterdag of 
op een andere werkdag niet wordt gewerkt, wordt de Zaterdag of de 
andere werkdag niettemin als arbeidsdag beschouwd. Indien in een 
onderneming de arbeider, in ploegendienst werkzaam, uitsluitend ten
gevolge hiervan op een minder aantal dagen arbeid verricht dan het 
normale aantal werkdagen, wordt hij gedurende de periode waarin 
hij door het werken in ploegendienst in beslag wordt genomen, geacht 
het normale aantal werkdagen van de week arbeid te hebben verricht. 

3. Over een kalenderkwartaal wordt echter, in afwijking voor
zover nodig van het bepaalde in het vorige lid, over ten hoogste 

zoveel dagen kinderbijslag uitgekeerd als het bedrag van f 2,— ten 
volle begrepen is in het door de arbeider in dat kwartaal ontvangen 
loon en nooit meer dan over het totale aantal dagen van dat 
kwartaal verminderd met het aantal Zondagen van dat kwartaal. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede en derde 
lid worden uitkeringen krachtens een der ongevallenwetten, de Ziekte
wet of een andere ziekengeldregeling, als bedoeld in artikel 2, tweede 
lid, onder c, d, e en ƒ, als loon beschouwd. Voor de toepassing van 
het bepaalde in het tweede en derde lid wordt voorzover nodig in 
afwijking van het bepaalde in artikel 11 de geldswaarde van de 
vacantiebon als loon beschouwd over de dagen waarvoor deze is 
verstrekt. 

Artikel 25a 

1. Wanneer beide echtgenoten of gewezen echtgenoten krachtens 
deze wet recht hebben op kinderbijslag ten aanzien van hetzelfde 
kind, wordt deze slechts aan de echtgenote onderscheidenlijk gewezen 
echtgenote uitgekeerd, voorzover het aan de echtgenoot onderschei
denlijk gewezen echtgenoot uit te keren bedrag blijft beneden het 
maximum waarop een arbeider op grond van het bepaalde in 
artikel 25 recht op kinderbijslag kan hebben. 

2. Wanneer ten aanzien van hetzelfde kind kinderbijslag kan 
worden ontvangen ingevolge een andere wet, een door Ons, op 
voordracht of mede op voordracht van Onze Minister, vastgesteld 
besluit en/of een door Onze Minister als bijzondere regeling in de 
zin dezer wet erkende regeling, wordt de kinderbijslag, waarop de 
arbeider en/of zijn echtgenoot(e) onderscheidenlijk gewezen echtge
noot(e) ten aanzien van dit kind krachtens deze wet aanspraak kan 
maken, slechts uitgekeerd, indien — en ten hoogste voorzover — de 
eerstbedoelde kinderbijslag blijft beneden het maximum waarop een 
arbeider op grond van het bepaalde in artikel 25 recht op kinder
bijslag kan hebben. 

3. Door Onze Minister kan voor de toepassing van dit artikel 
een regeling inzake toekenning van kinderbijslag worden gelijkge
steld met een regeling, welke als bijzondere regeling in de zin dezer 
wet is erkend. 

4. Wanneer voor of ten aanzien van hetzelfde kind kinderbijslag 
kan worden ontvangen ingevolge deze wet en ingevolge een rechtens
geldende regeling bestaande in een ander land, kunnen door Onze 
Minister nadere en eventueel afwijkende regelen worden gesteld ter 
voorkoming van dubbele kinderbijslag. 

Artikel 25b 

1. De uitbetaling van de kinderbijslag geschiedt eenmaal in de 
drie maanden na inzending door of vanwege de arbeider van een 
kinderbijslaglijst. 

2. Indien naar het oordeel van het betrokken uitvoeringsorgaan 
redelijkerwijs niet is te verwachten dat een uitkering ten goede zal 
komen aan het kind waarvoor deze wordt verstrekt, is dit orgaan 
bevoegd op verzoek of met gunstig advies van een voogdijraad, deze 
uitkering betaalbaar te stellen aan een ander dan de arbeider. 

3. Indien de arbeider nalaat een aanvrage voor kinderbijslag voor 
een kind als bedoeld in artikel 23 in te dienen kan deze aanvrage 
geschieden door een voogdijraad, waarbij deze tevens het bevoegde uit
voeringsorgaan adviseert aan wie de uitkering betaalbaar gesteld 
kan worden. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden ter uitvoering van 
het bepaalde in dit en de beide vorige artikelen nadero regalen 
gesteld. Bij deze algemene maatregel van bestuur kunnen tevens 
worden gesteld regelen, welke afwijken van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel, met dien verstande evenwel, dat de uitbe
taling van kinderbijslag ten minste eenmaal in de drie maanden 
geschiedt. 

Artikel 26 

1. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, met 
inachtneming zoveel mogelijk van het beginsel der wederkerigheid, 
neergelegd in de wetgeving van een vreemde Staat, dat arbeiders, die 
niet hier te lande hun woonplaats hebben, eveneens voor toekenning 
van kinderbijslag in aanmerking kunnen komen. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur kan tevens worden be
paald, met inachtneming van het beginsel der wederkerigheid neer
gelegd in de wetgeving van een vreemde Staat, dat arbeiders, die 
behoren tot de nationaliteit van die Staat en die hier te lande hun 
woonplaats hebben, niet voor toekenning van kinderbijslag in aan
merking komen. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1949—1950 
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HOOFDSTUK II 

VAN DE PREMIE 

Artikel 27 

1. De middelen tot dekking der krachtens deze wet toe te kennen 
kinderbijslagen en der administratiekosten worden door de werk
gevers opgebracht, berekend naar de regelen van het premiestelsel. 

2. De premie bestaat uit: 
a. een bijdrage, bestemd tot dekking der kinderbijslagen; 
b. een opslag, bestemd tot dekking der administratiekosten. 

3. De in het vorige lid bedoelde bijdrage wordt door Ons vast
gesteld; zij kan voor verschillende groepen van arbeiders op een 
verschillend bedrag worden bepaald. De opslag en de premie worden 
vastgesteld door de erkende bedrijfsverenigingen voor zover betreft 
de van haar uitgaande fondsen en door Ons voor zover betreft het 
Rijkskinderbijslagfonds. 

4. De werkgever mag de door hem krachtens deze wet betaalde 
of verschuldigde premie geheel noch gedeeltelijk op de arbeider ver
halen. 

Artikel 28 

De premie wordt vastgesteld in honderdsten van het loon, dat in 
het tijdperk, waarover de betaling loopt, door de arbeiders is ver
diend. Bij de berekening van het loon komt het loon, dat bij dezelfde 
werkgever voor dezelfde arbeider meer heeft bedragen dan het be
drag, hetwelk verkregen wordt door vermenigvuldiging van twaalf 
gulden met het aantal dagen, waarop de arbeider in de betalings
periode bij de werkgever heeft gewerkt, voor dat meerdere niet in 
aanmerking. Voor de premieberekening worden dagen, waarop niet 
gearbeid is, maar waarover de arbeider van zijn werkgever loon 
heeft ontvangen, als arbeidsdagen beschouwd. Indien in een onder
neming een verkorte werkweek toepassing vindt, waardoor op 
Zaterdag of op een andere werkdag niet wordt gewerkt, wordt de 
Zaterdag of de andere werkdag voor de premieberekening niettemin 
als arbeidsdag beschouwd. Voor de premieberekening wordt de ar
beider, die in een onderneming in ploegendienst werkzaam is en 
uitsluitend tengevolge hiervan op een minder aantal dagen arbeid 
verricht dan het normale aantal werkdagen, gedurende de periode 
waarin hij door het werken in ploegendienst in beslag wordt genomen 
geacht het normale aantal werkdagen van de week arbeid te hebben 
verricht. Voor de toepassing van dit artikel wordt een uitkering als 
bedoeld in artikel 415 van het Wetboek van Koophandel niet als loon 
beschouwd. 

HOOFDSTUK III 

VAN DE UITVOERINGSORGANEN 

§ 1. Inleidende bepaling 

Artikel 29 

In de uitvoering van de verzekering volgens ueze wet wordt voor
zien door: 

a. kinderbijslagfondsen van erkende bedrijfsverenigingen; 

b. een Rijkskinderbijslagfonds. 

§ 2. Vervallen (betreft de artikelen 30 tot en met 37). 

§ 3. Van de Kinderbijslagfondsen van erkende 
bedrijfsverenigingen 

Artikel 38 

Vervallen. 

Artikel 39 

1. Als bedrijfsvereniging kan door Onze Minister op haar ver
zoek worden erkend een krachtens de Ziektewet erkende bedrijfs
vereniging, als bedoeld in artikel 89, eerste lid, dier wet, indien zij 
voldoet aan de volgende vereisten: 

1°. dat tot haar doel behoort de uitvoering der bij deze wet ge
regelde verzekering, en wel hetzij voor een bepaald bedrijf of een 
bepaald gedeelte van een bedrijf, hetzij voor meer dan één bedrijf; 

2°. dat de regelen in naar statuten of reglementen omtrent de 
uitkering van kinderbijslag dezelfde zijn als die van deze wet; 

3°. dat haar statuten of reglementen de bepaling inhouden, dat 
alle arbeiders, in dienst van een werkgever, die tot de bedrijfsver
eniging toetreedt, voor rekening van de bedrijfsvereniging verzekerd 
zijn; 

4°. dat haar statuten voldoen aan de in deze wet gestelde eisen; 
5°. dat zij niet beoogt winst te maken. 
2. Behoudens het bepaalde in het volgende lid komt voor een 

bedrijf of een bepaald gedeelte van een bedrijf niet meer dan één 
bedrijfsvereniging voor erkenning in aanmerking en dan slechts die, 
welke door Onze Minister als representatief voor dat bedrijf of ge
deelte van dat bedrijf wordt beschouwd en aangeduid. 

3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan Onze 
Minister voor een bedrijf of een bepaald gedeelte van een bedrijf, 
waarin geen als representatief aangeduide bedrijfsvereniging is 
erkend, één of meer bedrijfsverenigingen erkennen, zonder aan
duiding als representatief voor dat bedrijf of bedrijfsgedeelte, indien 
hem zulks in verband met de organisatorische verhoudingen in dat 
bedrijf of bedrijfsgedeelte gewenst voorkomt. 

4. De statuten van een bedrijfsvereniging, welke haar werking 
over meer dan één bedrijf uitstrekt, moeten de bepaling inhouden, 
dat geen lid kunnen zijn werkgevers, voor wie de mogelijkheid 
bestaat zich aan te sluiten bij een als representatief voor een bedrijf 
of een bedrijfsgedeelte aangeduide bedrijfsvereniging. 

5. Op een verzoek tot erkenninr als bedrijfsvereniging wordt door 
Onze Minister niet beslist dan na de naar zijn oordeel algemeen 
erkende centrale organisaties van werkgevers en arbeiders in de ge
legenheid te hebben gesteld, hem binnen een door hem te bepalen 
termijn te adviseren zowel omtrent het al dan niet verlenen van 
erkenning als omtrent een eventuele aanduiding der verzoekende 
vereniging als representatief voor een bepaald bedrijf of een bepaald 
gedeelte van een bedrijf. 

6. Als bedrijfsvereniging kan door Onze Minister op haar ver
zoek eveneens worden erkend een krachtens de Ziektewet erkende 
bedrijfsvereniging, als bedoeld in artikel 89, tweede lid, dier wet. 
Het bepaalde in de voorafgaande leden vindt in dat geval overeen
komstige toepassing. 

Artikel 40 

De statuten der bedrijfsvereniging moeten zodanige bepalingen 
inhouden, dat het aantal bestuursleden, aangewezen door de vereni
ging of verenigingen van arbeiders, welke lid is of zijn der bedrijfs
vereniging, ten minste even groot is als het aantal bestuursleden, 
aangewezen door de vereniging of verenigingen van werkgevers, welke 
lid is of zijn van de bedrijfsvereniging, en dat de vertegenwoordigers 
van bedoelde arbeidersverenigingen ter algemene vergadering ten 
minste evenveel stemmen uitbrengen als de leden-werkgevers en/of \ 
de vertegenwoordigers der vereniging of verenigingen van werkgevers, 
welke lid is of zijn der bedrijfsvereniging. 

Artikel 41 

De statuten der bedrijfsvereniging moeten, onverminderd het 
elders in deze wet dienaangaande bepaalde, inhouden de aanduiding 
van de gemeente, waar de zetel der vereniging is, en bepalingen 
omtrent: 

1°. de vereisten voor het lidmaatschap en het ogenblik, waarop 
het lidmaatschap aanvangt en eindigt, 

2°. de samenstelling en de bevoegdheden van de bestuursorganen, 
de bestuursvergaderingen en het nemen van een beslissing in die 
vergaderingen, het tijdstip, waarop de verkiezing van de leden van 
het bestuur en van hun plaatsvervangers zal plaats hebben; 

3°. het verlenen van recht van toegang tot bestuurs en alge
mene vergadering aan een door Onze Minister op voordracht van 
de in artikel 39, vijfde lid, bedoelde centrale organisaties aangewezen 
vertegenwoordiger dier organisaties; 

4". de vertegenwoordiging der vereniging in en buiten rechten; 
5°. de wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering en 

de gevallen, waarin het bestuur verplicht is een algemene vergade
ring bijeen te roepen; 

6°. de wijze van behandeling der voorstellen op de algemene 
vergadering en de wijze, waarop in die vergadering een besluit kan 
worden genomen; 
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7°. het stemrecht, alsmede de uitvoering daarvan; 
8°. de wijze van uitoefening van het stemrecht; 

9°. de ontbinding der vereniging. 
2. De statuten moeten ten minste éénmaal per boekjaar de leden

werkgevers de gelegenheid geven om met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van ten hoogste drie maanden uit de bedrijfsver
eniging te treden. 

Artikel 42 

1. De bedrijfsvereniging is verplicht alle werkgevers, die tot haar 
als lid wensen toe te treden en aan de bij de statuten bepaalde ver
eisten voor het lidmaatschap voldoen, als zodanig toe te laten, 
behoudens het bepaalde in het derde lid. 

2. In de statuten mogen gesn bepalingen worden opgenomen, 
strijdig met het bepaalde in het eerste lid. 

3. Een algemene maatregel van bestuur kan uitzonderingsge
vallen noemen, waarin de toelating van een werkgever als lid kan 
worden geweigerd of het lidmaatschap aan een reeds toegetreden 
werkgever kan worden opgezegd. 

Artikel 43 

1. De statuten der bedrijfsvereniging kunnen bepalen, dat de 
algemene vergadering wordt samengesteld uit vertegenwoordigers der 
leden. Tot vertegenwoordigers der leden mogen uitsluitend worden 
gekozen zij, die als zodanig in de statuten worden aangeduid. 

2. Indien de statuten een bepaling inhouden, als in het eerste lid 
bedoeld, moeten zij tevens inhouden bepalingen omtrent de ver
kiezing van de vertegenwoordigers der leden. 

Artikel 44 

De bedrijfsvereniging is verplicht voor de nakoming van haar uit 
deze wet ten aanzien van de verzekerden voortvloeiende verplich
tingen zekerheid te stellen overeenkomstig bij algemene maatregel 
van bestuur te stellen regelen. Bij die algemene maatregel kan wor
den bepaald, dat onder aan te geven voorwaarden geen zekerheid 
behoeft te worden gesteld of met het stellen van een lagere door 
Onze Minister te bepalen zekerheid kan worden volstaan. 

Artikel 45 

1. De aanvrage om erkenning geschiedt in de door Onze Minis
ter vast te stellen vorm, met overlegging van de door Onze Minister 
te bepalen stukken. 

2. Een besluit, waarbij de gevraagde erkenning wordt verleend 
dan wel wordt geweigerd, is met redenen omkleed. 

Artikel 46 

Het besluit tot erkenning ener bedrijfsvereniging, dat de in Neder
landse Staatscourant wordt geplaatst, geeft het tijdstip aan, waarop 
het kinderbijslagfonds der bedrijfsvereniging in werking treedt. 

Artikel 47 

1. De erkende bedrijfsvereniging is verplicht voor haar kinder
bijslagfonds een reglement vast te stellen. 

2. Dit reglement treedt niet in werking, alvorens door Onze 
Minister te zijn goedgekeurd. Hetzelfde geldt ten aanzien van wijzi
gingen in het reglement. 

Artikel 48 

Het bestuur der erkende bedrijfsvereniging is bevoegd de admini
stratie van het kinderbijslagfonds onder zijn verantwoordelijkheid te 
laten voeren door een door het bestuur aan te wijzen natuurlijke of 
rechtspersoon, mits deze niet beoogt winst te maken met de uit
oefening van het bedrijf van administrateur of verzekeraar, noch 
middellijk of onmiddellijk uit enig dergelijk bedrijf voordeel pleegt 
te trekken. 

Artikel 49 

1. De erkende bedrijfsvereniging is verplicht een ledenregister, 
dat als kaartstelsel mag worden ingericht, aan te leggen en geregeld 
bij te houden, in welk register ten aanzien van elk der leden worden 
aangetekend: 

a. de naam en de woonplaats; 

b. de gemeente of gemeenten, waarin zijn onderneming gevestigd 
is; 

c. de datum, waarop zijn lidmaatschap is ingegaan. 
2. Het bestuur der bedrijfsvereniging zendt ieder, die in het in het 

eerste lid bedoelde ledenregister is opgenomen, een uittreksel, voor zo
veel hem betreft, uit dat register. 

3. Wanneer het lidmaatschap van een lid is geëindigd, wordt hij 
terstond door het bestuur der bedrijfsvereniging van he' ledenregister 
afgevoerd. 

Artikel 50 

Door Onze Minister kunnen voorschriften worden gegeven betref
fende het beheer van de gelden en de wijze van boekhouding van het 
kinderbijslagfonds der erkende bedrijfsvereniging. 

Artikel 51 

1. Het bestuur der erkende bedrijfsvereniging is verplicht binnen 
een jaar na het verstrijken van een boekjaar een verslag omtrent de 
toestand van het kinderbijslagfonds in het afgelopen boekjaar samen 
te stellen en dit verslag, met een exemplaar van de door de algemene 
vergadering goedgekeurde rekening van het fonds over dit boekjaar, 
aan Onze Minister toe te zenden. 

2. Door Onze Minister kunnen voorschriften worden gegeven 
omtrent de inrichting van het in het vorige lid bedoelde verslag. 

Artikel 52 

1. Het lidmaatschap van een erkende bedrijfsvereniging gaat van 
rechtswege over op al degenen, natuurlijke of rechtspersonen, die 
later met of in plaats van de werkgever optreden in de onderneming 
van de oorspronkelijke werkgever, die als lid der bedrijfsvereniging 
was toegelaten. Indien de werkgever schriftelijk aan het bestuur der 
bedrijfsvereniging het verlangen daartoe te kennen geeft, blijft de 
bepaling der vorige zinsnede buiten toepassing, te rekenen van de 
dag, waarop de kennisgeving door het bestuur der bedrijfsvereniging 
is ontvangen. Eveneens blijft die bepaling buiten toepassing, indien 
het bestuur der bedrijfsvereniging schriftelijk aan de betrokken Raad 
van Arbeid te kennen geeft, dat de statuten der vereniging zich daar
tegen verzetten, te rekenen van de dag, waarop de kennisgeving door 
die Raad van Arbeid is ontvangen. 

2. De in het vorige lid bedoelde kennisgeving moet door de 
werkgever respectievelijk het bestuur der bedrijfsvereniging worden 
ingezonden binnen twee maanden, nadat de opvolging is ingegaan. 

3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de nodige voor
schriften gegeven omtrent de overgang van een werkgever, lid ener 
erkende bedrijfsvereniging, naar het Rijkskinderbijslagfonds of naar 
een andere erkende bedrijfsvereniging, alsmede omtrent de overgang 
van een bij het Rijkskinderbijslagfonds aangesloten werkgever naar 
een erkende bedrijfsvereniging. 

Vervallen. 
Artikel 53 

Artikel 54 

1. De erkenning ener bedrijfsvereniging kan door Onze Minister 
worden ingetrokken. De gevallen, waarin deze intrekking kan plaats 
hebben, worden bij algemene maatregel van bestuur bepaald. 

2. De erkenning wordt ingetrokken, indien de bedrijfsvereniging: 
a. beoogt winst te maken: 
b. in staat van faillissement is verklaard; 
c. tot ontbinding besluit; 

d. tot opheffing van haar kinderbijslagfonds besluit. 
3. Het bestuur der bedrijfsvereniging is verplicht Onze Minister 

onverwijld met besluiten, als in het vorige lid onder c en d bedoeld, 
in kennis te stellen. 

Artikel 55 

1. Het besluit van Onze Minister tot intrekking der erkenning 
ener bedrijfsvereniging, hetwelk in de Nederlandse Staatscourant 
wordt geplaatst, bepaalt de datum, waarop de intrekking ingaat. Te 
rekenen van die datum gaan de werkgevers, die bij de bedrijfsver
eniging waren aangesloten, voorzover zij zich niet reeds aansloten 
bij een andere erkende bedrijfsvereniging, van rechtswege over naar 
het Rijkskinderbijslagfonds. 
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2. Van het in het vorige lid bedoelde besluit wordt door Onze 
Minister onmiddellijk mededeling gedaan aan het bestuur der be
trokken bedrijfsvereniging. 

Artikel 56 

1. Verplichtingen lot uitkering van kinderbijslag, welke vóór de 
datum, met ingang waarvan de erkenning der bedrijfsvereniging is 
vervallen of ingetrokken, zijn ontstaan en op de bedrijfsvereniging 
zouden hebben gerust, indien haar erkenning niet was vervallen of 
ingetrokken, alsmede vorderingen van die bedrijfsvereniging op 
werkgevers ter zake van krachtens deze wet verschuldigde premiën, 
gaan van rechtswege over op het Rijkskinderbijslagfonds, tenzij het 
College van Toezicht, bedoeld in artikel 89, goedkeurt, dat de in 
liquidatie zijnde bedrijfsvereniging zelve de nog te haren laste zijnde 
verplichtingen afwikkelt. Het College van Toezicht kan van de in 
liquidatie zijnde bedrijfsvereniging waarborgen vragen voor de na
koming van deze verplichtingen en aan haar voorwaarden stellen 
omtrent de wijze, waarop de liquidatie zal geschieden. 

2. Indien het kinderbijslagvereveningsfonds, bedoeld in artikel 76, 
uit hoofde van de verevening, voorzien in artikel 77, derde lid, een 
vordering verkrijgt op een bedrijfsvereniging, wordt deze vordering 
ingeval van faillissement der bedrijfsvereniging, alsmede indien deze 
in gebreke is de vordering te voldoen, door het Rijk voldaan. 

3. Is door de bedrijfsvereniging zekerheid gesteld, dan wordt de 
vordering door het Rijk uit die zekerheid voldaan. 

Artikel 56a 

Onze Minister kan, gehoord het College van Toezicht, verklaren, 
dat het bepaalde in de tweede zin van artikel 55, eerste lid, en in 
artikel 56, eerste lid, niet van toepassing is op het geval, waarin de 
bedrijfsvereniging zich heeft verenigd met of de hoedanigheid heeft 
verkregen van afdeling van een andere bedrijfsvereniging en, in ver
band hiermede, haar erkenning op haar verzoek is ingetrokken. In 
afwijking van het bepaalde in de tweede zin van artikel 55, eerste 
lid, en in artikel 56, eerste lid, verkrijgen in dit geval de werkgevers, 
aangesloten bij de bedrijfsvereniging, welker erkenning is ingetrok
ken, met ingang van de dag dier intrekking van rechtswege het lid
maatschap van de bedrijfsvereniging, met welke zij zich heeft ver
enigd of van welke zij een afdeling is geworden, en gaan de 
verplichtingen en vorderingen als bedoeld in artikel 56, eerste lid, 
van eerstgenoemde bedrijfsvereniging met ingang van de dag dier 
intrekking van rechtswege over op laatstbedoelde bedrijfsvereni
ging. 

Artikel 57 

In geval van faillissement van een erkende bedrijfsvereniging 
blijft de zekerheid, gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 44, 
buiten het faillissement. 

§ 4. Van het Rijkskinderbijslagfonds 

Artikel 58 

Er bestaat een Rijkskinderbijslagfonds, dat de hoedanigheid van 
rechtspersoon bezit. Het wordt beheerd door het bestuur der Rijks
verzekeringsbank en heeft zijn zetel te Amsterdam. 

Artikel 59 

1. De werkgever, die zich niet heeft aangesloten bij een erkende 
bedrijfsvereniging, is aangesloten bij het Rijkskinderbijslagfonds, 
behoudens het bepaalde in het volgende lid. 

2. De werkgever, die voor de uitvoering der ziekteverzekering is 
aangesloten bij een krachtens de Ziektewet erkende bedrijfsvereni
ging, is ook voor de uitvoering der kinderbijslagverzekering bij die 
bedrijfsvereniging aangesloten. De werkgever, die voor de uitvoering 
der ziekteverzekering is aangesloten bij de ziekenkas van een Raad 
van Arbeid, is voor de uitvoering der kinderbijslagverzekering aan
gesloten bij het Rijkskinderbijslagfonds. 

Artikel 60 

Voor het Rijkskinderbijslagfonds wordt door Onze Minister een 
reglement vastgesteld. 

Artikel 61 

De Raden van Arbeid houden ten aanzien van de in hun ressort 
gevestigde werkgevers, die zijn aangesloten bij het Rijkskinderbijslag

fonds, een register bij, dat als kaartstelsel mag worden ingericht, 
vermeldende van iedere werkgever: 

a. de naam en de woonplaats; 

b. de gemeente of de gemeenten, waarin zijn onderneming ge
vestigd is; 

c. de datum van aansluiting bij het Rijkskinderbijslagfonds. 

Artikel 62 

Door Onze Minister kunnen voorschriften worden gegeven 
omtrent de boekhouding van het Rijkskinderbijslagfonds bij de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid. 

Artikel 63 

1. Het bestuur van het Rijkskinderbijslagfonds is verplicht binnen 
een jaar na het verstrijken van een boekjaar een verslag omtrent de 
toestand van het fonds in het afgelopen boekjaar samen te stellen 
en dit verslag met een exemplaar van de rekening van het fonds 
over dit boekjaar, aan Onze Minister toe te zenden. 

2. Door Onze Minister kunnen voorschriften worden gegeven 
omtrent de inrichting van het in het vorige lid bedoelde verslag. 

§ 5. Van de inkomsten en de uitgaven der kinderbijslagfondsen 
en van de verevening 

Artikel 64 

1. De inning van de premiën voor de kinderbijslagfondsen ge
schiedt door de erkende bedrijfsverenigingen voor zover betreft de 
van haar uitgaande fondsen en door de Raden van Arbeid voor 
zover betreft het Rijkskinderbijslagfonds. 

2. De wijze, waarop de inning van de premiën geschiedt, wordt 
geregeld in de reglementen, bedoeld in de artikelen 47 en 60. 

Artikel 65 

1. Met het oog op de inning der premiën door de Raden van 
Arbeid is de werkgever en degene, die werkgever geweest is, ver
plicht ten aanzien van alle in zijn dienst zijnde of geweest zijnde 
personen, voor zover deze personen bij het Rijkskinderbijslagfonds 
zijn verzekerd, aangifte te doen omtrent de bij algemene maatregel 
van bestuur vast te stellen punten. De aangifte heeft betrekking op 
het door Onze Minister aangegeven tijdvak, dat voor verschillende 
groepen van werkgevers verschillend kan worden vastgesteld en moet 
geschieden binnen een door Onze Minister te stellen termijn, aan
vangende na afloop van het tijdvak, waarover de aangifte moet 
geschieden. 

2. De in het vorige lid bedoelde aangifte geschiedt bij de Raad 
van Arbeid, binnen wiens gebied de zetel van de onderneming van 
de werkgever is gevestigd. 

3. In de gevallen, waarop artikel 4 van toepassing is, geschiedt 
de aangifte bij de Raad van Arbeid, binnen wiens gebied de werk
gever woont. 

4. Is de onderneming niet hier te lande gevestigd, dan geschiedt 
de aangifte door degene, die krachtens het bepaalde in artikel 12, 
tweede lid, onder c, als werkgever wordt beschouwd, bij de Raad 
van Arbeid, binnen wiens gebied het bedrijf in de regel wordt uitge
oefend en ingeval het bedrijf in de regel binnen het gebied van meer 
dan één Raad van Arbeid wordt uitgeoefend, bij de Raad van Arbeid 
te Amsterdam. 

Artikel 66 

De Raad van Arbeid stelt na afloop van de in artikel 65, eerste lid, 
bedoelde termijn het bedrag der premie vast, door de werkgever 
verschuldigd over het in het eerste lid van dat artikel bedoelde tijd
vak. De Raad van Arbeid deelt het aldus vastgestelde bedrag 
schriftelijk aan de werkgever mede, desverlangd vergezeld van de 
berekening, waarop het steunt en met mededeling van de termijn, 
waarbinnen het vastgestelde bedrag moet worden betaald. 

Artikel 67 

1. Indien na de in artikel 66 genoemde vaststelling van de premie 
blijkt, dat minder premie is vastgesteld dan door de werkgever is 

i verschuldigd, stelt de Raad van Arbeid de alsnog door de werkgever 
\ verschuldigde premie over de verstreken betalingstermijnen vast. 

I 
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2. Indien de in het eerste lid bedoelde bijvordering het gevolg is 
van een onjuiste aangifte door de werkgever, verhoogt de Raad van 
Arbeid het alsnog verschuldigde met 4 procent interest, te rekenen 
van de dag af, dat het verschuldigde had moeten zijn betaald. 

3. Het bepaalde in het vorige lid is eveneens van toepassing, 
indien door verzuimde aangifte geen premie is vastgesteld. 

4. Indien aan de Raad van Arbeid blijkt, dat meer premie is 
vastgesteld dan door de werkgever is verschuldigd, stelt de Raad van 
Arbeid het verschuldigde bedrag nader vast. Het eventueel te veel 
betaalde wordt a;in de werkgever teruggegeven. 

5. Op de premievaststellingen ingevolge dit artikel is het bepaalde 
in de tweede volzin van artikel 66 van toepassing. 

Artikel 68 

1. Is enige vastgestelde premie voor het geheel of voor een deel 
niet binnen de in artikel 66 bedoelde termijn voldaan, dan maant 
de Raad van Arbeid de nalatige werkgever schriftelijk aan alsnog 
binnen tien dagen na de dagtekening van de mededeling het ver
schuldigde bedrag te betalen. Voor deze aanmaning is door de werk
gever vijf en twintig cent verschuldigd, tenzij de premiën verschuldigd 
krachtens deze wet tegelijk met de premiën krachtens de Ongevallen
wet 1921 onderscheidenlijk de Land en Tuinbouwongevallenwet 
1922 of de Ziektewet, bij één beslissing zijn vastgesteld en de kosten 
van de aanmaning reeds krachtens artikel 50, zesde lid, der Onge
vallenwet 1921, artikel 8S, eerste lid, der Land en Tuinbouwonge
vallenwet 1922 of krachtens artikel 76, eerste lid, der Ziektewet in 
rekening zijn gebracht. 

2. De voorzitter van de Raad van Arbeid is bevoegd bij dwang
bevel, medebrengende het recht om de goederen des schuldenaars 
zonder vonnis aan te tasten, de te betalen premiën in te vorderen. 
Hetzelfde geldt voor de voorzitter van de Raad van Arbeid ten 
aanzien van de volgens artikel 67 verschuldigde interest en de kosten 
der in het eerste lid bedoelde aanmaning. 

Artikel 69 

1. De betekening en tenuitvoerlegging van het dwangbevel ge
schieden op de bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten 
aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven wijze 
door de ambtenaren der directe belastingen, behoudens dat, met 
afwijking van de artikelen 440, derde lid, en 450, tweede lid, van het 
Wetboek, bij inbeslagneming van roerende goederen, de daarmede 
belaste ambtenaar zich desverkiezende niet door getuigen of door 
slechts één getuige behoeft te doen bijstaan, en die ambtenaar be
voegd is om de persoon, tegen wie het beslag is gedaan, ook zonder 
diens bewilliging tot bewaarder aan te stellen. 

2. Na de betekening kan uitsluitend worden betaald ten kantore 
dier belastingen, waaraan de ambtenaar, houder van het dwangbevel, 
verbonden is, of, bij inbeslagneming, in handen van de ambtenaar. 

3. De kosten van vervolging worden berekend volgens de. be
palingen betrekkelijk de kosten van vervolging in zake van directe 
belastingen. Het recht van invordering bij dwangbevel strekt zich uit 
tot deze kosten. 

Artikel 70 

De toerekening en afschrijving van de betalingen der schuldenaren 
geschieden in de volgende orde: 

1°. op de kosten van vervolging, zo die verschuldigd zijn; 
2". op de kosten der in het eerste lid van artikel 68 bedoelde 

aanmaning; 
3°. op de interesten tot de dag der betaling, indien interesten 

verschuldigd zijn; 
4°. op de te betalen premiën. 

Artikel 71 

1. De arbeider is, behoudens het bepaalde in het volgende lid, 
verzekerd bij het kinderbijslagfonds waarbij de werkgever in wiens 
dienst hij is, is aangesloten. 

2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald bij welk 
kinderbijslagfonds de arbeider, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder 
c, d, e en ƒ, in artikel 3, onder b, alsmede in artikel la, is verzekerd. 

3. De aan de arbeider over een kalenderkwartaal toekomende 
kinderbijslag komt ten laste van het kinderbijslagfonds, hetwelk hem 
de kinderbijslaglijst voor dat kwartaal heeft uitgereikt, of in het 

geval, dat op grond van het bepaalde in de algmene maatregel van 
bestuur ingevolge artikel 25b, vierde lid, geen kinderbijslaglijst door 
een kinderbijslagfonds is uitgereikt, ten laste van het kinderbijslag
fonds, hetwelk de kinderbijslaglijst aan de arbeider had moeten uit
reiken, indien bij algemene maatregel van bestuur geen afwijkende 
voorziening zou zijn getroffen. 

Artikel 72 

1. De vaststelling en de toekenning van de kinderbijslagen ge
schieden door de erkende bedrijfsverenigingen voor zover betreft de 
van haar uitgaande fondsen en door de Raden van Arbeid voor zover 
betreft het Rijkskinderbijslagfonds. 

2. De wijze, waarop de uitbetaling van de kinderbijslagen ge
schiedt, wordt geregeld in de reglementen, bedoeld in de artikelen 
47 en 60. 

3. De kosten van de krachtens deze wet uitgekeerde kinder
bijslagen moeten in de administratie afzonderlijk worden verant
woord. 

Artikel 73 

1. Indien de arbeider geen redelijke medewerking verleent tot het 
verkrijgen van de inlichtingen, welke voor een juiste beoordeling van 
het recht op kinderbijslag nodig zijn, kan het betrokken uitvoerings 
orgaan beslissen dat hem geen kinderbijslag wordt toegekend. 

2. Beslag op aan de arbeider toekomende kinderbijslag is alleen 
geldig, indien het beslag dient tot verhaal van onderhoud waartoe de 
arbeider volgens de wet is gehouden. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van overdracht, in pandgeving of elke 
andere handeling waardoor de arbeider enig recht op de hem toe
komende kinderbijslag aan een derde toekent. 

3. Volmacht tot invordering van de kinderbijslag, onder welke 
vorm of welke benaming ook door de arbeider verleend, is steeds 
herroepelijk. 

4. Elk beding, strijdig met het bepaalde in het tweede en derde 
lid, is nietig. 

Artikel 74 

De administratiekosten van de kinderbijslagfondsen komen ten 
laste van die fondsen. 

Artikel 75 

Het boekjaar van het kinderbijslagfonds eindigt op 31 December. 

Artikel 76 

1. Er bestaat een kinderbijslagvereveningsfonds, dat de hoedanig
heid van rechtspersoon bezit. 

2. Het bestuur van het fonds wordt door Ons benoemd. 
3. Omtrent de samenstelling en de bevoegdheden van het bestuur 

en het beheer van het fonds worden bij algemene maatregel van 
bestuur nadere regelen gesteld. 

4. De kosten van beheer van het fonds, daaronder begrepen de 
kosten van door het fonds verschuldigde rente, worden bestreden uit 
de krachtens artikel 77 in het fonds gestorte gelden. 

Artikel 77 

1. Indien een kinderbijslagfonds over het afgelopen boekjaar aan 
bijdragen, als bedoeld in artikel 27, tweede lid, onder a, meer heeft 
geïnd dan het aan kinderbijslag heeft uitgekeerd, wordt het batig 
saldo gestort in het kinderbijslagvereveningsfonds. 

2. Indien een kinderbijslagfonds over het afgelopen boekjaar aan 
bijdragen, als bedoeld in artikel 27, tweede lid, onder a, minder 
heeft geïnd dan het aan kinderbijslag heeft uitgekeerd, ontvangt het 
uit het kinderbijslagvereveningsfonds een bedrag gelijk aan het na
delig verschil. 

3. Wanneer het kinderbijslagfonds van een erkende bedrijfsver
eniging ophoudt te bestaan of de erkenning ener bedrijfsvereniging 
wordt ingetrokken, heeft de in dit artikel bedoelde verevening plaats 
op of zo spoedig mogelijk na de datum van opheffing of intrekking. 

4. Geschillen tussen een kinderbijslagfonds en het kinderbijslag
vereveningsfonds worden beslist door Onze Minister. 
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§ 6. Van de kinderbijslagfondsen in het algemeen 

Artikel 78 

1. De erkende bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid zijn 
verplicht aantekening te houden van de behandeling van zaken. 

2. Iedere beslissing wordt degene, die daartegen in beroep kan 
komen, door degene, die de beslissing nam, desverlangd op schrift, 
en met redenen omkleed, gegeven. Deze kennisgeving vermeldt de 
dagtekening van de beslissing, naam en adres van het college, waar
bij beroep kan worden ingesteld en de termijn van beroep. 

Artikel 79 

1. De erkende bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid 
geven elkander wederkerig de verzochte verzekeringsinlichtingen met 
betrekking tot de verzekerden. De organen, belast met de uitvoering 
van de Ongevallenwet 1921, de Land en Tuinbouwongevallenwet 
1922, de Zeeongevallenwet 1919 en de Kinderbijslagwet voor invali
diteits, ouderdoms en wezenrentetrekkers, geven aan de erkende 
bedrijfsverenigingen en de Raden van Arbeid de verzochte verzeke
ringsinlichtingen met betrekking tot de verzekerden. 

2. De Raden van Arbeid geven volgens bij algemene maatregel 
van bestuur te stellen regelen en tegen een daarbij te bepalen ver
goeding aan de erkende bedrijfsverenigingen op verzoek de gelegen
heid om inzage en afschrift te nemen van de loonlijsten of stukken, 
die de loonlijsten vervangen, welke de werkgever, aangesloten bij een 
erkende bedrijfsvereniging, krachtens enige bepaling ener wettelijke 
ongevallenverzekering verplicht is aan te houden. 

Artikel 80 

1. Openbare lichamen zijn gehouden alle door de erkende be
drijfsverenigingen of de Raden van Arbeid ten behoeve van de uit
voering dezer wet verzochte inlichtingen vrij van alle kosten te 
verstrekken en toe te zenden. 

2. Alle ambtenaren tot afgifte van uittreksels uit registers van de 
burgerlijke stand bevoegd, zijn verplicht aan de erkende bedrijfs
verenigingen en de Raden van Arbeid de door hen gevraagde uit
treksels uit die registers kosteloos toe te zenden. 

3. Alle gegevens en uittreksels of afschriften uit vonnissen, arres
ten, registers en andere stukken, die de erkende bedrijfsverenigingen 
of de Raden van Arbeid ten behoeve van de uitvoering van deze 
wet nodig hebben, worden hun op hun verzoek door de griffiers 
van de burgerlijke gerechten, vrij van alle kosten verstrekt en toe
gezonden. 

HOOFDSTUK IV 

VAN VERVAL EN VERJARING 

Artikel 81 

1. Premièn, welke langer dan twee jaren verschuldigd zijn, wor
den niet meer vastgesteld. 

2. Premiën, welke niet zijn ingevorderd binnen tien jaren na de 
vaststelling, worden niet meer ingevorderd. 

3. De rechtsvordering tot terugbetaling van onverschuldigde be
taalde premie verjaart door verloop van twee jaren na de betaling. 

Artikel 82 

1. Een toegekende uitkering, die niet is ingevorderd binnen vier 
maanden na de eerste dag der betaalbaarstelling, wordt niet meer 
uitbetaald. 

2. Ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag kan, behoudens het 
bepaalde in de tweede volzin, niet worden teruggevorderd of 
op later betaalbaar te stellen kinderbijslag in mindering worden 
gebracht. Ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag kan gedurende twee 
jaren na de eerste dag der betaalbaarstelling worden teruggevorderd 
of op later betaalbaar te stellen kinderbijslag in mindering worden 
gebracht, indien degene ten name van wie de kinderbijslag werd 
betaalbaargesteld redelijkerwijze kon weten, dat ten onrechte kinder
bijslag werd uitbetaald. 

3. De rechtsvordering wegens uitkering verjaart door verloop 
van zes maanden. 

HOOFDSTUK V 

VAN HET BEROEP 

Artikel 83 

1. Van de beslissing van een Raad van Arbeid ten aanzien van 
de verschuldigde premie staat voor de werkgever beroep open bij de 
Raden van Beroep, bedoeld in artikel 1 der Beroepswet. Van de be
slissing van een Raad van Arbeid, welke verband houdt met het 
recht op kinderbijslag, staat voor de arbeider, behoudens ten aanzien 
van beslissingen genomen ingevolge het bepaalde in artikel 25b, 
tweede en derde lid, beroep open bij de Raden van Beroep. Van de 
beslissing van een Raad van Arbeid, welke verband houdt met het 
recht op kinderbijslag, staat in de gevallen als bedoeld in artikel 25b, 
tweede en derde lid, voor de voogdijraad beroep open bij de Raden 
van Beroep. 

2. De bepalingen van de Beroepswet en van de ter uitvoering dier 
wet genomen besluiten zijn van toepassing, met inachtneming van 
die wijzigingen, die de aard van het onderwerp vordert. 

Artikel 84 

1. De termijn van beroep is een maand. Deze termijn vangt aan 
te lopen de dag, na die waarop de beslissing, waartegen beroep wordt 
ingesteld, is genomen. 

2. De werkgever, arbeider of voogdijraad, die een beroep instelt 
na de hiervoor bepaalde termijn, wordt niet op grond daarvan niet
ontvankelijk verklaard, indien ten genoegen van de rechter in beroep 
wordt aangetoond, dat het beroep is ingesteld binnen een maand na 
de dag waarop de desbetreffende werkgever, werknemer of voogdij
raad van de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, redelijker
wijze heeft kunnen kennisdragen. 

3. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking ten 
aanzien van de oorspronkelijke beslissing. 

Artikel 85 

1. Het beroep van een werkgever of arbeider wordt ingesteld bij 
de Raad van Beroep binnen wiens ressort degene, die het beroep 
instelt, zijn woonplaats heeft of, indien degene, die het beroep instelt, 
zijn woonplaats niet binnen het Rijk heeft, bij de Raad van Beroep 
te Amsterdam. Het beroep van een voogdijraad wordt ingesteld bij 
de Raad van Beroep binnen wiens ressort de arbeider, in wiens plaats 
dat beroep wordt ingesteld, zijn woonplaats heeft. 

2. Wordt door twee of meer personen bij verschillende Raden van 
Beroep tegen dezelfde beslissing beroep ingesteld, dan geeft de Raad 
van Arbeid daarvan kennis aan de Raden van Beroep, bij welke be
roep is ingesteld. De beroepen, welke binnen de voorgeschreven ter
mijn zijn ingesteld, worden geacht te zijn ingesteld bij de Raad van 
Beroep, bij wie het eerste een klaagschrift is ontvangen, of, is bij 
verschillende Raden van Beroep op dezelfde dag een klaagschrift 
ontvangen, bij de Raad van Beroep, die het eerst is genoemd in 
artikel 1 van Ons besluit van 11 Juni 1917, Staatsblad no. 460, 
zoals dat besluit nader is gewijzigd. 

Artikel 86 

1. Van de beslissing van het bestuur ener erkende bedrijfsver
eniging ten aanzien van de verschuldigde premie staat voor de werk
gever beroep open bij een scheidsgerecht. Van de beslissing van het 
bestuur ener erkende bedrijfsvereniging, welke verband houdt met 
het recht op kinderbijslag, staat voor de arbeider, behoudens ten 
aanzien van beslissingen genomen ingevolge het bepaalde in artikel 
25/», tweede en derde lid, beroep open bij een scheidsgerecht. Van de 
beslissing van het bestuur ener erkende bedrijfsvereniging, welke 
verband houdt met het recht op kinderbijslag, staat in de gevallen als 
bedoeld in artikel 25b, tweede en derde lid, voor de voogdijraad beroep 
open bij een scheidsgerecht. 

2. Het scheidsgerecht wordt door de bedrijfsvereniging ingesteld 
met dien verstande, dat, zolang de bedrijfsvereniging lid is van een 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging en zij aan die vereniging 
heeft opgedragen om in haar behoefte aan instelling van een scheids
gerecht te voorzien, het door die vereniging ingestelde scheidsgerecht 
wordt beschouwd als het door de bedrijfsvereniging ingestelde scheids
gerecht. 

3. Al hetgeen betreft het instellen van beroep bij, de behandeling 
daarvan door en de samenstelling van dat scheidsgerecht wordt ge
regeld in een reglement, dat, evenals latere wijziging daarvan, aan 
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de goedkeuring van Onze Minister is onderworpen. In het geval, 
voorzien aan het slot van het vorige lid, is dit reglement het regle
ment, vastgesteld door de aldaar bedoelde vereniging. In het regle
ment moet de termijn van beroep op ten minste veertien dagen zijn 
bepaald. 

Artikel 87 

1. Van een uitspraak van een Raad van Beroep en van het in het 
vorige artikel bedoelde scheidsgerecht staat beroep open op de Cen
trale Raad van Beroep voor de partij, die bij die uitspraak geheel 
of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld. 

2. De bepalingen van de Beroepswet en van de ter uitvoering dier 
wet genomen besluiten zijn van toepassing, met inachtneming van 
die wijzigingen, die de aard van het onderwerp vordert. 

Artikel 88 

Voor het voeren van twistgedingen en het berusten in een tegen 
de Raad van Arbeid ingestelde vordering, als bedoeld in dit hoofd
stuk, behoeft de Raad geen goedkeuring. 

HOOFDSTUK VI 

VAN HET TOEZICHT 

Artikel 89 

1. Het toezicht op de uitvoering van deze wet door de erkende 
bedrijfsverenigingen wordt opgedragen aan het College van Toezicht, 
bedoeld bij artikel 120 der Ziektewet. 

2. De kosten, voortvloeiende uit het toezicht op de erkende be
drijfsverenigingen, komen te haren laste. 

Artikel 90 

De erkende bedrijfsverenigingen, alsmede natuurlijke personen en 
de besturen van rechtspersonen, belast met administratie ingevolge 
artikel 48, zijn verplicht aan het college, bedoeld in artikel 89, 
of deszelfs gemachtigden, desverlangd schriftelijk, de inlichtingen te 
verstrekken, welke het ten behoeve van de uitoefening van het hem 
opgedragen toezicht behoeft en voorts dat college gelegenheid te 
geven tot het instellen van een onderzoek, dat het ten behoeve van dat 
toezicht nodig acht en zo dikwijls het college zulks vordert het inzage 
te geven van de boeken en bescheiden, de uitvoering dezer wet 
betreffende. 

DERDE AFDELING 

Strafbepalingen 

Artikel 91 

1. Hij, die niet voldoet aan een der verplichtingen, omschreven in 
artikel 14, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand 
of geldboete van ten hoogste f 100. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft het niet voldoen aan een der ver
plichtingen omschreven in de artikelen 13, 18 en 65, alsmede over
treding van het bepaalde in artikel 27, vierde lid. 

3. Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn 
verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens 
gelijk feit onherroepelijk is geworden, kan hechtenis van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten hoogste f200 worden opgelegd, 
legd. 

Artikel 92 
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft 

hij, die in een bij artikel 14 van hem gevorderde opgave of inlichting, 
of de werkgever, die in de bij artikel 65 van hem gevorderde aangifte, 
opzettelijk een valse opgave doet. 

2. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die op de bij artikel 25b, 
eerste lid, bedoelde kinderbijslaglijst opzettelijk een valse opgave 
doet. 

Artikel 93 
1. De in artikel 91 strafbaar gestelde feiten worden als over

tredingen beschouwd. 
2. De in de artikelen 92 en 96 strafbaar gestelde feiten worden 

als misdrijven beschouwd. 
Artikel 94 

1. Ingeval het strafbaar feit is gepleegd door een rechtspersoon, 
is strafbaar het hoofd of de bestuurder van die rechtspersoon. 

2. Ingeval het strafbaar feit is gepleegd door een publiekrechtelijk 
lichaam, is strafbaar de persoon, die de onmiddellijke leiding heeft 
van de betrokken dienst. 

Artikel 95 

1. Met het opsporen van de in deze afdeling strafbaar gestelde 
feiten zijn, behalve de bij artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast de ambtenaren van Rijks
en gemeentepolitie, alsmede de leden van het bestuur der Rijksver
zekeringsbank en de voorzitters van de Raden van Arbeid en de 
daartoe door de Raad van Arbeid aangewezen, aan hem onder 
geschikte ambtenaren of beambten, die in de vergadering van de 
Raad van Arbeid in handen van de voorzitter de beloften hebben afge
legd, bedoeld bij artikel 71 van de Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, no. 598. Het derde lid van 
dat artikel is van toepassing. 

2. Voor zoveel betreft het niet voldoen aan de verplichting, om
schreven in artikel 65, eerste lid, wordt het door hen op te maken 
proces-verbaal de bekeurde betekend op de wijze, voorgeschreven 
bij de artikelen 586 en 587 van het Wetboek van Strafvordering. 

3. Zij hebben toegang tot alle plaatsen, waar een onderneming 
wordt gedreven. 

4. De beambten der marechaussee, niet zijnde hulp-officieren van 
Justitie, de veld en boswachters en de andere ambtenaren van Rijks
en gemeentepolitie beneden de rang van inspecteur der Rijksveld
wacht en van commissaris van politie behoeven, voor zover hun de 
toegang niet uit andere hoofde openstaat, een bijzondere schriftelijke 
last van de commissaris van politie, en in gemeenten, waar geen 
commissaris is, van de burgemeester. 

5. Wordt aan de in het eerste lid bedoelde personen de toegang 
geweigerd, dan verschaffen zij zich die desnoods met inroeping van 
de sterke arm. 

6. In plaatsen, welke tevens woningen zijn of alleen door een woning 
toegankelijk zijn, treden zij tegen de wil van de bewoner niet binnen 
dan op vertoon van een bijzondere schriftelijke last van de commis
saris van politie en in gemeenten, waar geen commissaris is, van de 
burgemeester. Van dit binnentreden wordt binnen tweemaal vier en 
twintig uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede van het 
tijdstip van het binnentreden en van het daarmede beoogde doel 
melding gemaakt. 

7. Dit artikel is niet van toepassing op de inrichtingen, bedoeld 
bij artikel 24 der Hinderwet. Ten aanzien van deze inrichtingen zijn 
uitsluitend met de in het eerste lid bedoelde taak belast de door Onze 
Minister van Defensie op grond van artikel 24, tweede lid, dier wet 
aangewezen ambtenaren en officieren. 

Artikel 96 
1. Het is de in artikel 95 bedoelde personen verboden om hetgeen 

in plaatsen, waar zij krachtens dat artikel binnentreden, omtrent de 
daar gedreven onderneming te hunner kennis is gekomen, verder 
bekend te maken dan voor de uitoefening van hun ambt gevorderd 
wordt. 

2. Hij, die opzettelijk de bij dit artikel opgelegde geheimhouding 
schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste f 600. 

3. Hij, aan wiens schuld schending van die geheimhouding te 
wijten is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste f 300. 

4. Geen vervolging heeft plaats dan op klacht van het hoofd of 
de bestuurder van de onderneming. 

VIERDE AFDELING 

Slotbepalingen 

Artikel 97 
De Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid, 

Staatsblad 1933, No. 598, ondergaat de volgende wijzigingen: 
I. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

De Rijksverzekeringsbank — in deze wet verder genoemd de Bank 
— en de Raden van Arbeid zijn, voor zover die uitvoering niet bij 
of krachtens de wet aan anderen is opgedragen, belast met de uit
voering van: 

a. de ongevallenverzekering, geregeld onderscheidenlijk! bij de 
Ongevallenwet 1921 en de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922; 
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b. de ziekteverzekering, geregeld bij de Ziektewet; 

c. de verplichte invaliditeits en ouderdomsverzekering, geregeld 
bij de Invaliditeitswet; 

d. de vrijwillige ouderdomsverzekering, geregeld bij de Ouder
domswet 1919; 

e. de kinderbijslagverzekering, geregeld bij de Kinderbijslagwet. 

II. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
In deze wet wordt verstaan onder: 
Onze Minister: Onze Minister, met de uitvoering van deze wet 

belast; 
Ongevallenfonds: het fonds, waarin gestort worden de gelden, aan 

de Bank toekomende krachtens de Ongevallenwet 1921; 
Landbouwongevallenfonds: het fonds, waarin gestort worden de 

gelden, aan de Bank toekomende krachtens de Land en Tuinbouw
ongevallenwet 1922; 

Invaliditeits en Ouderdomsfonds: het fonds, waarin gestort 
worden de gelden, aan de Bank toekomende krachtens de Invalidi
teitswet, alsmede krachtens de Ouderdomswet 1919, met uitzondering 
van die, welke gestort worden in het Ouderdomsfonds B; 

Ouderdomsfonds B: het fonds, waarin gestort worden de gelden, 
aan de Bank toekomende wegens verzekeringen, gesloten tegen 
bruto-premiën; 

Ziekenkas: de kas, waarin gestort worden de gelden, aan de Raad 
van Arbeid toekomende krachtens de Ziektewet; 

Rijkskinderbijslagfonds: het fonds, onder beheer der Rijksver
zekeringsbank, waarin gestort worden de gelden, aan de Raad van 
Arbeid toekomende krachtens de Kinderbijslagwet. 

III. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
Het boekjaar der Bank loopt voor zoveel betreft het Ongevallen

fonds, het Landbouwongevallenfonds, het Invaliditeits en Ouder
domsfonds, het Ouderdomsfonds B en het Rijkskinderbijslagfonds 
van 1 Januari tot en met 31 December. 

IV. Artikel 17 wordt gelezen als volgt: 
1. Het Ongevallenfonds, het Landbouwongevallenfonds, het 

Invaliditeits en Ouderdomsfonds, het Ouderdomsfonds B en het 
Rijkskinderbijslagfonds worden afzonderlijk beheerd. 

2. Het Invaliditeits en Ouderdomsfonds schiet aan het Kinder
bijslagvereveningsfonds tegen een door Onze Minister vast te stellen 
rente de gelden voor, nodig voor de uitgaven van het fonds, zolang 
dat fonds geen voldoende middelen heeft. 

3. Het Ongevallenfonds schiet aan het Landbouwongevallenfonds 
tegen een door Onze Minister vast te stellen rente de gelden voor, 
nodig voor de uitgaven van het fonds, zolang dat fonds geen vol
doende middelen heeft. 

4. Indien met betrekking tot een der in het eerste lid genoemde 
fondsen de verplichtingen de baten blijken te overtreffen, wordt dat 
tekort niet gedekt uit een der overige fondsen. 

V. Artikel 18 wordt gelezen als volgt: 
De kosten van het beheer der Bank worden jaarlijks door Ons 

vastgesteld en tussen het Ongevallenfonds, het Landbouwongevallen
fonds, het Invaliditeits en Ouderdomsfonds, het Ouderdomsfonds B, 
de Ziekenkassen van de Raden van Arbeid en het Rijkskinderbijslag
fonds verdeeld naar regelen door Ons te stellen, de Raad van Toe
zicht, bedoeld in artikel 11, gehoord. 

VI. Artikel 62 wordt gelezen als volgt: 
De kosten van het beheer van de Raad van Arbeid worden jaarlijks 

door Ons vastgesteld en tussen het Ongevallenfonds, het Landbouw
ongevallenfonds, het Invaliditeits en Ouderdomsfonds, het Ouder
domsfonds B, de Ziekenkas van de Raad van Arbeid en het Rijks
kinderbijslagfonds verdeeld naar regelen door Ons te stellen. 

Artikel 98 

Hetgeen nog ter voorbereiding van het in werking treden van deze 
wet en tot haar uitvoering nodig is, wordt bij algemene maatregel 
van bestuur geregeld. 

Artikel 99 
Deze wet kan worden aangehaald onder de titel: „Kinderbijslag

wet". 

Artikel 100 
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, 

dat voor verschillende artikelen verschillend kan worden gesteld. 


