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Wijziging van de Wet tot aanvulling van renten krachtens 
de Invaliditeitswet, de Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, 
ouderdoms- en wezenrentetrekkers, de Wet tot aanvulling 

der ongevallenrenten en de Noodwet Kinderbijslag 
Kleine Zelfstandigen 

(Coördinatie sociale verzekering en belastingen 
naar het loon) 

ÜEWIJZIUD ONTWERP VAN WET 

No. 18 

I 

WU JUL1ANA, BU DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
i ANDEN. 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 gebleken, de Wet tot aanvulling van renten krachtens de Inva-
iiditeitswet, de Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms-
en wezenrentetrekkers, de Wet tot aanvulling der ongevallen-
renten en de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen te 
wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad vun State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
De Wet tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeits-

wet wordt gewijzigd als volgt: 
1. De tweede voizin van het eerste lid van artikel 2 wordt 

gelezen als volgt: 
„Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige volzin 

worden met kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar gelijk-
gesteld kinderen van zestien jaar of ouder, doch jonger dan vijf 
en twintig jaar, mits de tijd, die voor werkzaamheden beschik-
baar zou zijn, grotendeels in beslag wordt genomen door of in 
verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor 
een beroep en deze kinderen uitsluitend of in belangrijke mate 
voor rekening van de rentetrekker worden onderhouden.". 

2. Aan het eerste lid van artikel 2 wordt een volzin toege-
voegd, luidende: 

„Voor de toepassing van het bepaalde in de eerste volzin 
worden met kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar tevens 
gelijkgesteld kinderen van zestien, zeventien, achttien, negen-
tien of twintig jaar, die tengevolge van ziekte of gebreken naar 
het oordeel van het bestuur der R ijksverzekeringsbank ver-
moedelijk het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn om 
met arbeid, welke voor hun krachten is berekend, een derde te 
verdienen van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinde-
ren van gelijke leeftijd in staat zijn uit arbeid te verwerven.". 

3. In het vijfde lid van artikel 2 wordt „21 jaar*' vervangen 
door: „25 jaar". 

4. In het zesde lid van artikel 2 worden de woorden „in de 
tweede volzin" vervangen door de woorden: „in de tweede en 
derde volzin". 

5. De tweede volzin van het eerste lid van artikel 4 wordt 
gelezen als volgt: 

„Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige volzin 
worden met kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar gelijk-
gesteld kinderen van zestien jaar of ouder, doch jonger dan 
vijf en twintig jaar, mits de tijd, die voor werkzaamheden be-
schikbaar zou zijn, grotendeels in beslag wordt genomen door 
of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding 
voor een beroep en deze kinderen uitsluitend of in belangrijke 
mate voor rekening van de weduwe worden onderhouden.". 
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6. Tussen de tweeav en aerde volzin van het eerste lid van 
artikel 4 wordt een volzin ingevoegd, luidende: 

„Voor de toepassing van het bepaalde in de eerste volzin 
worden met kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar tevens 
gelijkgesteld kinderen van zestien, zeventien, achttien, negentien 
of twintig jaar, die tengevolge van ziekte of gebreken naar het 
oordeel van het bestuur der Rijksverzekeringsbank vermoedelijk 
het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn om met arbeid, 
welke voor hun krachten is berekend, een derde te verdienen 
van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen van 
gelijke leeftijd in staat zijn uit arbeid te verwerven.". 

Artikel II 
De Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezen-

rentetrekkers wordt gewijzigd als volgt: 
1. Het vierde lid van artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
„4. Voor de toepassing van het bepaalde in de vorige leden 

worden met kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar ge-
lijkgesteld kinderen van zestien jaar of ouder, doch jonger dan 
vijf en twintig jaar, mits de tijd, die voor werkzaamheden be-
schikbaar zou zijn, grotendeels in beslag wordt genomen door 
of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding 
voor een beroep en deze kinderen uitsluitend of in belangrijke 
mate voor rekening van de rentetrekker worden onderhouden.". 

2. In het vijfde lid van artikel 2 worden de woorden 
..blijvend buiten staat zijn" vervangen door de woorden: „ver-
moedelijk het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn" en 
de woorden „met arbeid te verdienen" door de woorden: „uit 
arbeid te verwerven". 

Artikel III 
De Wet tot aanvulling der ongevallenrenten wordt gewijzigd 

als volgt: 
1. Het vierde lid van artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
„4. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid 

worden met kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar gelijk-
gesteld kinderen van zestien jaar of ouder, doch jonger dan vijf 
en twintig jaar, mits de tijd, die voor werkzaamheden beschikbaar 
zou zijn, grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband 
met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep en 
deze kinderen uitsluitend of in belangrijke mate voor rekening 
van de rentetrekker of uitkeringsgerechtigde worden onder-
houden. Voor de toepassing van het bepaalde in het vorige lid 
worden met kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar tevens 
gelijkgesteld kinderen van zestien, zeventien, achttien, negentien 

of twintig jaar, die tengevolge van ziekte of gebreken naar het 
oordeel van het betrokken uitvoeringsorgaan vermoedelijk 
het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn om met arbeid, 
welke voor hun krachten is berekend, een derde te verdienen 
van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen van 
gelijke leeftijd in staat zijn uit arbeid te verwerven.". 

2. In het tweede lid van artikel 4 worden de woorden „zes-
tien, zeventien, achttien, negentien of twintig jaar" vervangen 
door de woorden: „16 tot 25 jaar". 

Artikel IV 
De Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen wordt gewij-

zigd als volgt: 
1. Het eerste lid van artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
„1. Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 5 worden 

met kinderen beneden de leeftijd van zestien jaar gelijkgesteld 
kinderen van zestien jaar of ouder, doch jonger dan vijf en 
twintig jaar, mits de tijd, die voor werkzaamheden beschikbaar 
zou zijn, grotendeels in beslag wordt genomen door of in ver-
band met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een 
beroep en deze kinderen uitsluitend of in belangrijke mate voor 
rekening van de zelfstandige worden onderhouden.". 

2. In het tweede lid van artikel 6 worden de woorden 
„blijvend buiten staat zijn" vervangen door de woorden: „ver-
moedeiijk het eerstkomende jaar buiten staat zullen zijn" en 
de woorden „met arbeid te verdienen" door de woorden: „uit 
arbeid te verwerven". 

Artikel V 
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijd-

stip. 

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 nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

De Staatssecretaris van Financiën, 


