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A Igrmene kinderbijslagver zekering 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN W E I 

Nr. 2 

Wij bieden IJ hiernevens ter overweging aan drie ontwerpen 
van Wet tot: 

a. vaststelling van een Algemene kinderbijslagvcrzekering; 
A. wijziging van de Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet 

voor invaliditeils-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers en van 
de Coördinatiewet Sociale Verzekering, alsmede intrekking van 
de Kindertoelagevvet voor gepensionneerden (Aanpassing A1-
gemene Kinderbijslagwet); 

r. wijziging van de Wet op de Sociale Verzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid en van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering. 

De toelichtende memoriën (en bijlagen), die de wetsont* 
werpen vergezellen, bevatten de gronden waarop zij rusten. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk. 26 oktober 1957. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 regelen vast te stellen inzake een algemene, de gehele be-
volking omvattende, verplichte kinderbijslagvcrzekering; 

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 verslaan bij de/e: 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 

Artikel 1. 1. Voor de toepassing van deze wet wordt ver-
staan onder Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid. 

2. Waar in deze wet of in de tot haar uitvoering genomen 
besluiten wordt gesproken van gehuwde man of echtgenoot 
wordt daaronder niet verslaan de gehuwde man, die duurzaam 
gescheiden van zijn echtgenote leeft. 

3. Waar in deze wet of in de tot haar uitvoering genomen 
besluiten wordt gesproken van gehuwde vrouw of echtgenote 
wordt daaronder niet verstaan de gehuwde vrouw, die duurzaam 
gescheiden van haar echtgenoot leeft. 

Artikel 2. Ingezetene in de zin van deze wet is degene, die 
binnen het Rijk woont. 

Artikel 3. 1. Waar iemand woont, wordt naar de omstan-
digheden beoordeeld, voor zover in het volgende lid niet anders 
is bepaald. 

2. Ligt tussen het metterwoon verlaten van hel Rijk en het 
metterwoon terugkeren binnen het Rijk een tijdvak van minder 
dan een jaar, dan wordt het metterwoon verlaten van het Rijk 
geacht niet te hebben plaatsgevonden. Dit geldt niet, indien de 
betrokkene tijdens zijn afwezigheid op het grondgebied van een 
andere Mogendheid of in een der andere delen van het 
Koninkrijk heeft gewoond. 

3. Schepen en luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun 
thuishaven hebben, worden ten opzichte van de bemanning 
beschouwd als deel van het Rijk. 

Artikel 4. In de uitvoering van de in deze wet geregelde 
verzekering wordt voorzien door de Sociale Verzekeringsbank, 
met dien verstande, dat de heffing en de invordering van de 
premies geschieden door de Rijksbelastingdienst. 

Artikel 5. i. Onze Minister wijst, gehoord de Sociale Ver-
zekeringsbank. de werkzaamheden, onderscheidenlijk de be-
voegdheden aan, betrekking hebbende op de uitvoering dezer 
wet, welke in plaats van door de Sociale Verzekeringsbank 
door de Raden van Arbeid zullen worden verricht, onderschei-
denlijk uitgeoefend. 

III 4953 1—3 


