
ZITTING 1957—1958 — 4 9 5 3 

wijziging van de Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet 
voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers en 
van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, alsmede in-
trekking van de Kindertoelagewet voor gepensionneerden 

(Aanpassing Algemene Kinderbijslagwet) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 5 

Algemeen 
Het ontwerp van wel tot invoering van een algemene, het 

gehele Nederlandse volk omvattende, kindcrbijslagverzekering 
leidt ertoe, dat de bestaande Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden aan dit ontwerp wordt aangepast. De voornaamste wij-
zigingen, welke de bestaande Kinderbijslagwet uit dien hoofde 
dient te ondergaan, zijn de volgende: 

1. het recht op kinderbijslag voor de onder deze wet val-
lendc ,,arbeider" wordt beperkt tot zijn eerste twee kinderen; 

2. de uitvoering van de Kinderbijslagwet voor loontrekken-
den gaat van de bedrijfsverenigingen over naar de Sociale Ver-
zekeringsbank, die in deze taak wordt bijgestaan door de Raden 
van Arbeid; de/e overgang van de uitvoering betreft zowel 
het heffen en innen van premies bij de werkgevers ter verkrij-
ging van de benodigde middelen als de uitbetaling van kindcr-
bijslagen; 

3. de in de bestaande Kinderbijslagwet ten aanzien van 
overheidslichamen en bepaalde ondernemingen neergelegde 
mogelijkheid tot het zelfstandig treffen van kindcrbijslagvoor-
zieningen voor het eigen personeel, welke als bijzondere rege-
lingen in de zin van de Kinderbijslagwet kunnen worden er-
kend, vervalt, met dien verstande echter, dat in de plaats daar-
van voor het overheidspersoneel éé.i afzonderlijke, uniforme, 
kinderbijslagregeling zal komen te gelden. 

Voorts zal de invoering van een algemene kinderbijslagver-
zekcring gepaard dienen te gaan met een wijziging van de 
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrente-
trekkers en met de intrekking van de Kindertoelagewet voor 
gepensionneerden. De kindcrbijslagregelingen voor de invalidi-
teits- en ouderdomsrentetrekkers en voor de gepensioneerden 
zullen voor wat betreft de eerste twee kinderen evenwel in de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden kunnen worden opgc-
nomen. 

De vorenbedoelde wijzigingen zijn alle reeds toegelicht in 
het algemeen deel van de memorie van toelichting op het ont-
werp Algemene Kinderbijslagwet. De ondergetekenden menen 
zich er van ontslagen te mogen achten hierop in deze toelich-
ting nader in te gaan. Zij menen thans te kunnen overgaan 
tot de artikeisgewijze toelichting op het ontwerp van wet tot 
aanpassing van de bestaande Kinderbijslagwet aan het ontwerp 
Algemene Kinderbijslagwet. 

Artikel 1 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

Artikel II 
Het is wenselijk artikel 1 van de Kinderbijslagwet in over-

eenstemming te brengen met artikel 1 van het ontwerp Alge-
mene Kinderbijslagwet. De voorgestelde wijziging is in het bij-
zonder van belang ten aanzien van de in artikel 25 van het 
onder artikel XV opgenomen Hoofdstuk II voorgestelde bepa-
ling ter voorkoming van dubbele kinderbijslag voor hetzelfde 
kind over hetzelfde tijdvak in geval van samenloop van kinder-
bijslagrechten tussen echtgenoten. 

Artikel III 
In de tegenwoordige Kinderbijslagwet is onder meer verze-

kerd degene, die in dienst van een in Nederland gevestigde 
onderneming of van een publiekrechtelijk lichaam deel uit-
maakt van de bemanning van een zeevaartuig, gedurende zijn 
verblijf buitenslands, mits hij hier te lande zijn woonplaats 
heeft. In het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet echter is 
verzekerd degene, die binnen het Rijk woont. Waar iemand 
woont, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Bij deze 
beoordeling worden schepen, welke in Nederland thuishaven 
hebben, ten opzichte van de bemanning beschouwd als een 
deel van het Rijk. Ten einde de verzekeringsplicht ingevolge de 
Kinderbijslagwet (voor loontrekkenden) te doen aansluiten bij 
de verzckeringsplicht ingevolge de algemene kindcrbijslagver-
zekering is het nodig ook in de eerstbedoeldc wet eenzelfde 
omschrijving van de woonplaats op te nemen. 

De bepaling: „Waar iemand woont, wordt naar de omstan-
digheden beoordeeld" is bovendien nodig met het oog op de 
omstandigheid, dat ook ten aanzien van de kinderen, waarvoor 
aanspraak op kinderbijslag kan worden gemaakt, de woonplaats 
van betekenis kan zijn. Verwezen wordt in dit verband naar 
artikel 20. De term „iemand" in de hiervoor aangehaalde be-
paling heeft derhalve zowel betrekking op de verzekerde — in 
de onderhavige wet de „arbeider" — als op de kinderen, waar-
voor de verzekerde aanspraak op kinderbijslag kan maken. 

Artikel IV 
Dit artikel behoeft geen toelichting. 

Artikel V 
Zoals in Hoofdstuk IV, § 5, van het algemeen gedeelte der 

memorie van toelichting op het ontwerp Algemene Kinderbij-
slagwet reeds werd uiteengezet, brengt een doeltreffende orga-
nisatic van de uitvoering der algemene kinderbijslagverzekering 
en de daaraan aangepaste kinderbijslagregeling voor loontrck-
kenden mede, dat het recht op kinderbijslag voor de invalidi-
tcits- en ouderdomsrentetrekkers niet langer afzonderlijk in de 
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrente-
trekkers wordt geregeld, doch wordt opgenomen in de Kinder-
bijslagwct voor loontrekkenden. Het onderhavige artikel bc-
doelt nu artikel 2, tweede lid, van de bestaande Kinderbijslag-
wet te wijzigen in die zin, dat de invaliditeits- en ouderdoms-
rentetrekkers als „arbeider" worden aangemerkt op dezelfde 
wij'e als zulks in dit artikel 2 reeds het geval is ten aanzien van 
diegene, die ziekengeld geniet of een tijdelijke uitkering of een 
rente krachtens een der ongevallenwetten. 

Artikel VI 
Dezelfde overwegingen, welke ertoe hebben geleid voor te 

stellen de rentetrekkers in de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden op te nemen, leiden er ook toe om de gepensioneerde, 
wiens recht op kinderbijslag thans in de Kindertoelagewet voor 
gepensionneerden is geregeld, als „arbeider" onder de Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden te brengen. Het onderhavige 
artikel strekt dan ook hiertoe. De in het eerste en tweede lid 
van het voorgestelde artikel 2a als „arbeider" aangemerkte 
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gepensioneerden zijn dezelfde personen als die krachtens 
artikel 1 van de beslaande Kindertoelagewet voor gepension-
neerden recht op kindertoelage hebben, aangevuld met een 
groep van gepensioneerden, die recht op kindertoelage kunnen 
ontlenen aan de op grond van artikel I? van laatstgenoemde 
wet tot stand gekomen provinciale of gemeentelijke verorde-
ningen. 

Het derde lid houdt verband met artikel 14 van de Kinder-
toelagcwet voor gepensionneerden. Op grond van dit lid kunnen 
door de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid en 
van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie of door eerstbedoclde Minister en de Mi-
nisler van Oorlog of van Marine zo nodig andere groepen van 
gepensioneerden onder de Kinderbijslagwet voor loontrekken-
den worden gebracht. 

Artikel VII 
In artikel V wordt voorgesteld degenen, die thans als rente-

lrekker recht op kinderbijslag hebben ingevolge de Kinder-
bijslagwet voor invaliditcifs-, ouderdoms- en wczenrentctrekkers. 
als ,,arbeider" onder de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
te brengen. Ingevolge het bepaalde in artikel 2, eerste lid, laatste 
volzin, van de Kinderbijslagwet voor rentetrekkers heeft de gc-
huwde vrouwelijke rentetrekker geen recht op kinderbijslag, 
behoudens in door de Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid aan te wijzen gevallen. Aangezien in het bestaande 
artikel 4 reeds enkele groepen van pers men van het bepaalde 
in artikel 2 worden uitgezonderd, leent dit artikel er zich naar 
de mening van de ondergetekenden het beste voor om de ge-
huwde vrouwelijke rentetrekker van het bepaalde in artikel 2, 
onder g, uit te zonderen. De gevallen, waarvoor deze uit-
zondering niet zal gelden en welke bij ministeriële beschikking 
zullen Worden aangewezen, zijn in het algemeen genomen die, 
waarin de gehuwde vrouwelijke rentetrekker kostwinster is. 

Artikel VIII 
In het algemeen deel van de memorie van toelichting op het 

ontwerp Algemene Kinderbijslagwet is toegelicht op grond van 
welke overwegingen de mogelijkheden tot het treffen van eigen 
kinderbijslagvoorzieningen, welke als bijzondere regeling in de 
zin van artikel 5 der bestaande Kinderbijslagwet kunnen wor-
den erkend, zullen moeten komen te vervallen. Door de wijzi-
ging van artikel 5 van de bestaande Kinderbijslagwet, zullen 
in het algemeen eigen kinderbijslagregelingen niet meer als 
..bijzondere" regelingen kunnen worden erkend. De betrokken 
werknemers zullen derhalve, evenals ieder ander, op wie de be-
palingen van de Kinderbijslagwet van toepassing zijn, onder 
deze wet vallen. De betrokken werkgevers zullen de kinder-
bijslagpremie over de uitbetaalde lonen dienen te betalen, ter-
wijl de werknemers voor hun eerste en tweede kinderen kinder-
bijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
/.uilen ontvangen. 

De voorgestelde redactie van artikel 5 zondert echter het 
Overheidspersoneel voorshands hiervan uit. Op grond van de 
overwegingen, zoals toegelicht in het algemeen deel van de 
memorie van toelichting op het wetsontwerp Algemene Kinder-
hijslagwet. wordt voor het Overheidspersoneel een eigen kin-
derbijslagregeling gehandhaafd. In het voorgestelde artikel 5, 
welke het bestaande artikel 5 vervangt, wordt ten aanzien van 
het personeel, als omschreven in het eerste lid, bepaald, dat 
bij algemene maatregel van bestuur een kinderbijslagvoorziening 
wordt getroffen, welke enerzijds aan dit personeel minstens de 
aanspraken zal geven van de bij de wet getroffen regeling, doch 
anderzijds bij uitsluiting voor hen zal gelden. 

Artikelen IX tot en met XII 
Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting. 

Artikel X n i 
Hel derde en het vierde lid van artikel 17 van de bestaande 

Kinderbijslagwet kunnen vervallen in verband met het opnemen 
in de Kinderbijslagwet van het onder artikel III voorgestelde 
artikel la. 

Artikel XIV 
Artikel IS. In dit artikel wordt bepaald, dat de uitvoering 

van de Kinderbijslagwet, welke thans bij de bedrijfsverenigingen 
berust, in handen van de Sociale Verzekeringsbank wordt 
gelegd. In het algemene deel van de memorie van toelichting 
op het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet is reeds uitccn-
ge/et op grond van welke overwegingen het noodzakelijk is 
gebleken de uitvoering van de onderhavige wet in plaats van 
bij de bedrijfsverenigingen bij de Sociale Verzekeringsbank 
onder te brengen. De ondergetekenden menen er dan ook 
mee te kunnen volstaan naar het algemeen deel van de 
memorie van toelichting op het ontwerp Algemene Kinder-
bijslagwet te verwijzen. 

Artikel /8a. Dit artikel is gelijk aan artikel 5 van de 
Algemene Kinderbijslagwet. 

Artikel XV 
Artikel 19. De redactie van dit artikel is geheel afgestemd 

op artikel 7 in het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet. Zoais 
de verzel'erde in de algemene kinderbijslagverzekering aan-
spraak k:'n maken op kinderbijslag voor het derde en elk 
volgend kind van de aldaar genoemde kinderen, zo kan de 
,,arbeider" ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
onder dezelfde voorwaarden aanspraak maken on kinderbijslag 
voor het eerste en het tweede van die kinderen. 

Hel bepaalde in het tweede en derde lid is gelijk aan het 
bepaalde in de overeenkomende leden van artikel 7 in de 
Algemene Kinderbijslagwet. 

Artikel 20. Dit artikel komt overeen met artikel 8 in het 
ontwerp Algemene Kinderbijslagwet. 

Artikelen 21 en 22. Deze artikelen zijn nagenoeg gelijk aan 
de artikelen 9 en 10 van het ontwerp Algemene Kinderbijslag-
wet. 

Artikel 23. In dit artikel worden de bedragen van de kinder-
bijslag voor het eerste en het tweede kind vastgesteld. 

Meer nog echter dan in de Algemene Kinderbijslagwet dient 
er in de Kinderbijslagwet rekening mede te worden gehouden, 
dat niet iedereen, die als loontrekker op de eerste dag van een 
kalenderkwartaal aanspraak op kinderbijslag voor de eerste 
twee kinderen kan maken, een zodanige aanspraak over elke 
dag van dat kwartaal zal hebben. 

In verband hiermede is in het tweede lid de bepaling op-
genomen, dat de kinderbijslag voor degene, die niet op iedere 
dag van een kalenderkwartaal arbeider is geweest, voor elke 
dag, waarop hij die hoedanigheid wel had, 1/78 deel bedraagt 
van de in hel eerste lid genoemde kwartaalbedragen. Voor het 
overiee komt het tweede lid geheel overeen met het bepaalde in 
artikel 21, tweede lid, van de bestaande Kinderbijslagwet. 

Het derde lid is van gelijke strekking als het derde lid van 
artikel 21 der bestaande Kinderbijslagwet. De redactie hiervan 
diende evenwel te worden aangepast aan de vaststelling van de 
kinderbijslag in kwartaalbedragen, 

Vierde lid. Onder de werking van het eerste en tweede lid 
vallen niet degenen, die de hoedanigheid van arbeider ont-
lenen aan het bepaalde in artikel 2, tweede lid. onder ,e, dan 
wel aan artikel 2a (zie de voorgestelde artikelen V en VI). Het 
is dus nodig voor deze groepen afzonderlijk aan te geven hoe-
veel te hunnen aanzien de kinderbijslag bedraagt. 

Het vijfde lid wijkt iets af van de overeenkomende bepaling 
in de bestaande Kinderbijslagwet. Het komt namelijk voor dat 
iemand, die b.v. f6 per dag verdient, ingeval van ziekte met 
zijn ziekengeld beneden het in het derde lid vastgestelde bedrag 
van f 5,60 komt, waardoor hij over minder dagen kinderbijslag 
kan ontvangen dan toen hij geen ziekengeld genoot. Dit on-
gewenste gevolg wordt weggenomen door te bepalen, dat in de 
desbetreffende gevallen de betrokkene geacht wordt een loon te 
ontvangen, gelijk aan het dagloon waarnaar de uitkering is 
berekend. 
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Artikel 24. Dit artikel stemt overeen niet artikel 12 van het 
ontwerp Algemene Kinderbijslagwet. In verband hiermede ver-
oorloven de ondergetekenden zich naar de toelichting op het 
hiervoor genoemde artikel 12 te verwijzen. 

Artikel 25. In dit artikel wordt geregeld de samenloop van 
rechten op kinderbijslag voor hetzelfde kind, welke bij de voor-
gestelde redactie van artikel 19 zal kunnen ontstaan, indien 
beide echtgenoten „arbeider" zijn in de zin van de Kindcrbij-
slagwet. 

De strekking van het voorgestelde eerste lid is gelijk aan 
de strekking van artikel 22, eerste lid, der bestaande Kinder-
bijslagwet. waar- de aanspraak van de moeder slechts wordt 
gehonoreerd voor zover deze het bedrag van de aanspraak 
van de vader overtreft. In het voorgestelde eerste lid van 
artikel 25 wordt de aanspraak van de echtgenote eveneens 
slechts tot gelding gebracht, voor zover deze het bedrag 
van de aanspraak van de echtgenoot te boven gaat. Om te 
voorkomen, dat bij samenloop van aanspraken van echtgenoten 
voor kinderen, die tot hun — hetzelfde — huishouden behoren, 
de kinderbijslag in twee gedeelten betaalbaar zou moeten wor-
den gesteld, namelijk aan de man het volledige bedrag van zijn 
aanspraak en aan de vrouw een aanvulling daarop tot het be-
drag van haar aanspraak, wordt voorts voorgesteld, dat de 
aanvullende kinderbijslag van de vrouw ook aan de man, tege-
lijk met diens kinderbijslag, zal kunnen worden uitgekeerd. 

Het tweede lid betreft het samenlopen van recht op kinder-
bijslag voor hetzelfde kind tussen de arbeider — de ene ouder 
— tot wiens huishouden het kind behoort enerzijds, en de ar-
beider — de andere ouder —, die dit kind grotendeels op zijn 
kosten onderhoudt, anderzijds. 

Eerstbedoelde arbeider maakt dan aanspraak op grond van 
artikel 19, eerste lid, onder <:, terwijl de andere arbeider zijn 
recht op kinderbijslag ontleent aan de bepaling in artikel 19, 
eerste lid, onder b. Zoals reeds is uiteengezet in het algemeen 
deel der memorie van toelichting en in de artikelsgewijze toe-
lichting op artikel 7 van het ontwerp Algemene Kinderbijslag-
wet, brengt het aan de formulering van het recht op kinder-
bijslag ten grondslag liggende onderhoudsbeginsel mede, dat bij 
zodanige samenloop van kinderbijslagaanspraken de kinder-
bijslag in eerste instantie wordt uitbetaald aan degene, die het 
desbetreffende kind feitelijk grotendeels op zijn kosten onder-
houdt. Alleen in het geval, dat de aanspraak van degene, tot 
wiens huishouden het kind behoort, hoger is dan de aanspraak 
van de ander, zal dit meerdere aan hem worden uitbetaald. 

Artikel 26. Dit artikel betreft het samenlopen van rechten 
op kinderbijslag voor hetzelfde kind, enerzijds ten aanzien van 
een arbeider ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekken-
den voor een tot zijn huishouden behorend kind, en anderzijds 
ten aanzien van een verzekerde ingevolge de Algemene Kinder-
bijslagwet, die dit kind grotendeels op zijn kosten onderhoudt. 
Hetzelfde beginsel, hetwelk aan de bepaling in artikel 25, 
tweede lid. ten grondslag ligt, t.w. dat degene, die het kind 
grotendeels onderhoudt, zijn aanspraak ziet gehonoreerd en de 
ander slechts een aanvulling ontvangt tot het bedrag van zijn 
eigen aanspraak, is ook in dit artikel tot uitdrukking gebracht. 
In dit artikel is namelijk bepaald, dat de kinderbijslag, waarop 
de arbeider in zodanige gevallen aanspraak maakt, niet wordt 
uitgekeerd. Hier kan zonder meer worden bepaald, dat de loon-
trekkers-kinderbijslag niet wordt uitgekeerd, omdat de kinder-
bijslag, waarop een verzekerde ingevolge de Algemene Kinder-
bijslagwet voor dat zelfde kind eventueel aanspraak kan maken, 
nooit lager is. 

Door de in dit en het vorige artikel voorgestelde bepalingen 
wordt in het merendeel der gevallen, waarin samenloop van 
kinderbijslagrechten, hetzij afzonderlijk in de Kinderbijslagwet 
voor loontrekkenden, hetzij tussen deze wet en de Algemene 
Kinderbijslagwet optreedt, dubbele betaling van kinderbijslag 
voor hetzelfde kind voorkomen. Hiermede worden echter niet 
alle gevallen, waarin samenloop kan optreden, tegengegaan. 
Bij de artikelsgewijze toelichting op artikel 14 van het ontwerp 

Algemene Kinderbijslagwet hebben de ondergetekenden hierop 
reeds de aandacht gevestigd. 

Het voorgestelde artikel strekt er toe de mogelijkheid te ope-
nen om ook in de overblijvende gevallen, waarin samenloop 
van rechten kan optreden, dubbele uitbetaling van kinderbijslag 
te voorkomen. Aangezien ook over-zondagen kinderbijslag zal 
kunnen worden ontvangen, wordt in deze bepaling tevens de 
mogelijkheid geopend om van de desbetreffende beschikking 
bepalingen op te nemen om te voorkomen, dat over meer dan 
78 dagen in hetzelfde kwartaal voor hetzelfde kind kinderbijslag 
wordt uitgekeerd. 

Artikelen 27 tot en met 31. Deze artikelen zijn goeddeels 
ontleend aan de bestaande Kinderbijslagwet. Zij komen in na-
genoeg dezelfde bewoordingen overigens ook voor in het ont-
werp Algemene Kinderbijslagwet. 

Artikel XVI 
Artikel 32. Dit artikel dient ter vervanging van artikel 25 

van de bestaande Kinderbijslagwet. 
Het eerste lid stemt overeen met het eerste lid van artikel 25 

der bestaande Kinderbijslagwet. 
Het tweede lid geeft aan op welke wijze de premie wordt 

vastgesteld. Het heffen van een bijdrage en een afzonderlijke 
opslag voor administratiekosten — deze vormen in de bestaande 
Kinderbijslagwet samen de kinderbijslagpremie — is niet meer 
nodig nu de Kinderbijslagwet niet meer door 26 verschillende 
bedrijfsverenigingen zal worden uitgevoerd, doch door de 
Sociale Verzekeringsbank, daarbij terzijde gestaan door de 
Raden van Arbeid. 

Het derde lid stemt overeen met het vierde lid van artikel 25 
der bestaande Kinderbijslagwet. 

Artikel 33. In § 4 van Hoofdstuk IV van het algemeen deel 
van de memorie van toelichting op het ontwerp Algemene Kin 
derbijslagwet zijn de overwegingen genoemd, op grond waarvan 
de ondergetekenden van oordeel zijn. dat het aanbeveling ver-
dient ook de premie-inning aan de Sociale Verzekeringsbank 
op te dragen. 

In overeenstemming hiermede is in het eerste lid bepaald, 
dat de premie wordt geheven en ingevorderd door de Sociale 
Verzekeringsbank. 

In het tweede lid wordt de Sociale Verzekeringsbank aange-
wezen als het orgaan, dal het Kinderbijslagfonds voor loon-
trekkenden beheert. 

Vierde lid. In de eerder genoemde § 4 van Hoofdstuk IV 
hebben de ondergetekenden erop gewezen, dat zij er rekening 
mee willen houden, dat zich de behoefte zou kunnen doen ge-
voelen om in bepaalde gevallen van de in het eerste lid neer-
gelegde gedragslijn, namelijk heffing tn inning van de premie 
door de Sociale Verzekeringsbank, af te wijken. In verband 
hiermede wordt in het vierde lid voorgesteld de mogelijkheid te 
openen om, gehoord de Sociale Verzekeringsraad, ten aanzien 
van bepaalde groepen van werkgevers de daarvoor in aan-
merking komende bedrijfsvereniging bij de premieheffing en 
•inning te betrekken. 

Artikel 34. In het eerste lid wordt bepaald, dat de uit te 
keren kinderbijslagen en de daaraan verbonden administratie-
kosten ten laste van het Kindcrbijslagfonds voor loontrekkcn-
den komen. 

Tweede lid. Zoals uit de redactie van deze bepaling blijkt, 
is het de bedoeling, dat de kinderbijslag, toekomende aan de 
gepensioneerde, die als „arbeider" wordt aangemerkt (zie ar-
tikel VI van het ontwerp van wet), uitgezonderd de gepen-
sioneerden ingevolge de Pensioenwet voor de Spoorwegambtc-
naren, alsmede de aan de uilbetaling van die kinderbijslagen 
verbonden administratiekosten ten laste van het Rijk blijven 
komen. Dit is echter niet het geval met de kinderbijslag voor de 
eerste twee kinderen van de rentetrekkers, die als „arbeider" 
in de zin van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden worden 
aangemerkt (zie artikel V van het wetsontwerp) en evenmin 
wat betreft de kinderbijslag voor de wezenrentetrekkers. 
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De ondergetekenden zijn namelijk van oordeel, dal er gerede 

aanleiding beslaat de kinderbijslagen aan de/e belanghebben-
den, die zo nauw met het bedrijfsleven zijn verbonden, ten 
laste van het Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden te doen 
komen. 

Artikel 35. Hit artikel stemt overeen met artikel 22 van het 
ontwerp Algemene Kinderbijslagwet. 

Artikel XVII 
Artikelen 36 en 37. Deze artikelen, welke het rceht van be-

roep en het beroep in cassatie regelen, sluiten volledig aan bij 
de desbetreffende artikelen, t.w. 33 en 34, van het ontwerp 
Algemene Kinderbijslagwet. 

Artikel XVIII 
De artikelen 43, 44 en 45 zijn ontleend aan de bestaande 

Kinderbijslagwet. 
De artikelen 46, 46a, 46/) en 46c stemmen overeen met de 

artikelen 40 tot en met 43 van het ontwerp Algemene Kinder-
bijslagwet. 

Artikel XIX 
Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. 

Artikel XX 
Bij de wet van 3 februari 1954, Stb. 66, is in artikel 19 van 

de bestaande Kinderbijslagwet een tweetal nieuwe leden in-
gevoegd. Deze leden — 4<v en Ah — strekken ertoe de na-
delige gevolgen, welke met betrekking tot de uitkering van 
kinderbijslag voor de „arbeiders" waren ontstaan als gevolg 
van de invoering van een peildatum op de eerste dag van elk 
kwartaal, op te heffen. Daartoe werden de in het tijdvak van 
2 oktober 1946 tot en met I oktober 1950 geboren kinderen 
gedurende 1, 2, 3 of 4 kwartalen — al naar gelang het kwar-
taal, waarin zij zijn geboren — na het kwartaal, waarin zij de. 
leeftijd van 16 jaar bereiken, met kinderen beneden de leeftijd 
van 16 jaar gelijkgesteld. 

Indien bij de invoering van de Algemene Kinderbijslagwet 
de bovenbedoelde gelijkstelling van tussen 2 oktober 1946 en 
1 oktober 1950 geboren kinderen met kinderen beneden de 
leeftijd van 16 jaar zou worden gehandhaafd in de Kinderbij-
slagwet, zou dit tot ongewenste financiële consequenties ten 
aanzien van eerstgenoemde wet leiden. 

Het is namelijk zo, dat het aantal kinderen, waarvoor de 
arbeider krachtens de heide wetten aanspraak op kinderbijslag 
kan maken, met één vermindert, zodra het oudste kind 16 jaar 
wordt. Het kind, dat tweede kind was wordt dan eerste kind, 
het derde kind wordt tweede kind, het vierde kind wordt derde 
kind. enz. Er treedt dus een verschuiving naar beneden op in 
de rangorde naar leeftijd van de kinderen. Deze verschuiving 
heeft tot gevolg, dat voor het derde kind op een bepaald tijd-
stip niet meer ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet kin-
derbijslag wordt uitgekeerd, doch ingevolge de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden. Zou het oudste kind bij het bereiken 
van zijn 16-jarige leeftijd echter gedurende 1, 2, 3 of 4 kwar-
talen met een kind beneden de leeftijd van 16 jaar worden ge-
lijkgesteld, dan blijft het derde kind, dat zonder deze gelijk-
stelling tweede kind zou zijn geworden en waarvoor dan ingc-
volge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden zou zijn uit-
betaald, even zoveel kwartalen langer als derde kind onder de 
Algemene Kinderbijslagwet. Dit zou betekenen, dat het ,,peil-
datum"-kind van alle arbeiders met 3 of meer kinderen eigenlijk 
ten laste van de Algemene Kinderbijslagwet zou worden ge-
bracht, terwijl wat betreft de andere onder de Algemene Kin-
derbijslagwet vallende kinderen de in de kinderbijslagen ver-
disconteerde progressie naar kindertal langer ten laste van deze 
wet zou moeten worden betaald. 

Om deze ongewenste consequentie te ondervangen, is het 
recht op kinderbijslag voor de zgn. ,,peildatum"-kinderen in 
artikel 46rf als een afzonderlijk recht, los van de overige rechten 
op kinderbijslag voor eerste en tweede kinderen, geregeld. 

Er bleek zich dan echter een moeilijkheid voor Ie doen met 
betrekking tot het bedrag van de kinderbijslag voor deze 
kinderen. Een gelijkstelling van de „peildatum"-kinderen met 
kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar, zoals dit thans in 
artikel 19 van de bestaande Kinderbijslagwet is vastgelegd, be-
tekent, dat deze kinderen kunnen worden meegeteld in het 
aantal kinderen, waarvoor de arbeider aanspraak op kinder-
bijslag kan maken. Wordt nu het ,,peildatum"-kind niet met de 
overige kinderen samengeteld, omdat •— zoals uit artikel 46r7 
volgt — een afzonderlijk recht op kinderbijslag voor dit kind 
bestaat, en zou de kinderbijslag voor dit kind gesteld worden 
op de kinderbijslag voor een eerste kind, dan zou de arbeider 
een stuk van de progressie naar kindertal, welke in de kinder-
bijslagen voor zijn overige kinderen is verdisconteerd, verliezen. 
Dit moge met een voorbeeld worden verduidelijkt. 

Ren arbeider heeft 5 kinderen. Hij ontvangt aan kinderbij-
slag: ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden: 
eerste kind f 45,24 per kwartaal 
tweede kind f 50,70 per kwartaal 

ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet: 
derde kind f 50,70 per kwartaal 
vierde kind f 70,98 per kwartaal 
vijfde kind f 70,98 per kwartaal 

Totaal , f 288,60 per kwartaal 

Het oudste kind wordt 16 jaar en is een ,,peildatum"-kind 
over bijv. 3 kwartalen. Nu ontvangt de arbeider: 

ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden: 
,,pcildatum"-kind . . . . f 45,24 (was f45,24) per kwartaal 
eerste kind f 45,24 (was f50,70) per kwartaal 
tweede kind f 50,78 (was f 50,70) per kwartaal 

ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet: 
derde kind f 50,70 (was f70.98) per kwartaal 
vierde kind f 70,98 (was f 70,98) per kwartaal 

Totaal f 262,86 

Deze arbeider zou over de 3 kwartalen dus in totaal 3 X 
(f 288.60-1282,86) = f77.22 te weinig ontvangen. 

Deze moeilijkheid wordt echter ontgaan door de kinderbijslag 
voor het .,peildatum"-kind niet op een bepaald bedrag vast te 
stellen, doch op het bedrag van de kinderbijslag voor het laatste 
kind, waarvoor de betrokken arbeider aanspraak kon maken 
over het kwartaal, onmiddellijk voorafgaande aan het kwartaal, 
waarin het oudste kind 16 jaar wordt en ,,peildatum"-kind 
wordt. In hel hiervoor gestelde voorbeeld zou de kinderbijslag 
voor het ..peildatum"-kind derhalve f 70,98 bedragen. Een 
daartoe strekkende bepaling is opgenomen in het zevende lid 
van het voorgestelde artikel 46r/. 

Nog een derde moeilijkheid diende tot oplossing ie worden 
gebracht. 

In het onderhavige wetsontwerp wordt voorgesteld artikel 5 
van de bestaande Kinderbijslagwet Ie wijzigen. Door deze wijzi-
ging zal de groep van personen, welke aan de werking van de 
wet wordt onttrokken, niet gelijk zijn aan de groep van perso-
nen. welke onder de huidige redactie van artikel 5 aan de wcr-
king van de wet wordt onttrokken. De moeilijkheid ontstaat 
daarmede, dat enerzijds personen, die voorheen onder een 
bijzondere kinderbijslagregcling vielen — en dus nimmer de 
nadelige invloed van de invoering van de 4 peildata in de Kin-
derbijslagwet hebben ondervonden — toch onder de wettelijke 
..peildatum-regeling" zouden kunnen komen te vallen en dal 
anderzijds personen, die indertijd vorenbedoelde peildatum-
nadelen wèl hebben ondervonden, onder de voor hen getroffen 
regeling zouden uitvallen, omdat zij niet langer aan de werking 
van de wet zouden zijn onderworpen. 
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Om deze moeilijkheid tol oplossing te brengen is in de eerste 
plaats in hel eerste lid v;in hel onderhavige artikel de ,,peil-
datum-regeling" uitgebreid lot degenen, die in artikel 5 (in de 
nieuwe redactie) van de wet worden uitgezonderd. Daarmede 
is bereikt, dat in ieder geval degenen, die de peildatum-nadelen 
hebben ondervonden, van de getroffen regeling ook zullen pro-
fiteren. Deze uitbreiding is evenwel te omvangrijk, omdat uit-
gezonderd moeten worden degenen, die voorheen onder de 
bijzondere kinderbijshigregelingen vielen. 

In de tweede plaats is dus in het achtste lid een aantal bepa-
lingen opgenomen, welke hierop neerkomen, dal van de in het 
onderhavige artikel opgenomen ..peildatum-regeling" uitge-
zonderd zijn degenen, die op de dag van inwerkingtreding van 
deze wet onder een bijzondere kinderbijslagregeling vielen en 
die deswege aan de werking van de wet zouden onttrokken zijn, 
indien artikel 5 en die bijzondere regeling ongewijzigd waren 
blijven bestaan. 

* Artikel XXI 
Het komt de ondergetekenden wenselijk voor de naam „Kin-

derbijslagwct" te wijzigen in „Kinderbijslagwet voor loontrek-
k 'uilen", zulks ter scherpere onderscheiding van de ,,Algemene 
Kinderbijslagwet". 

Artikel XXII 
Aangezien, naar in artikel V van het voorliggende wetsont-

werp wordt voorgesteld, de invaliditeits- en ouderdomsrente-
trekkers uit de bestaande Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, 
ouderdomS" en wezenrenteirekkers, worden ondergebracht in 
de Kinderbijslagwet voor loonlrekkenden, dient de Kinderbij-
slagwet voor rentetrekkers zodanig te worden gewijzigd, dat 
deze voorziening uitsluitend nog betrekking heeft op wezen-
rentetrekkers. Daartoe strekt het onderhavige artikel. 

A. Aangezien de considerans in de bestaande wet bctrek-
king heeft op invaliditeits-, oudcrsdoms- en wezenrentetrekkers, 
terwijl deze voorziening na de voorgestelde wijzigingen alleen 
nog betrekking zal hebben op wezenrentetrekkers, is het wen-
selijk deze te wijzigen. 

C. De in te voegen artikelen In en \h zijn gelijk aan de 
desbetreffende artikelen in de Algemene Kinderbijslagwet en de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 

F. Het recht op kinderbijslag van de rentetrekker is in dit 
wetsvoorstel geregeld in artikel 10 van de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden. Artikel 2 van de bestaande Kinderbijslagwet 
voor rentetrekkers kan derhalve vervallen. 

F. Het voorgestelde artikel 3 betreft het recht op kinder-
bijslag voor dezelfde kinderen als te wier aanzien in artikel 3 
van de bestaande wet het recht op kinderbijslag is geregeld. Het 
nieuwe artikel 3 onderscheidt zich van het bestaande artikel 3 
alleen door de bepaling, dat recht op kinderbijslag voor een 
aldaar bedoeld kind beslaat, voor zover niet reeds een ,,arbei-
dcr" ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden of een 
..verzekerde" ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet aan-
spraak op kinderbijslag voor dit kind kan maken. Overigens is 
de tekst van het voorgestelde artikel 3 voor zoveel nodig aan-
gepast aan de tekst van de dienovereenkomstige artikelen van 
het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet en het ontwerp tot 
wijziging van de Kinderbijslagwet. 

G. Artikel 4 van de bestaande wet bedoelt de cumulatie 
van het recht op kinderbijslag van de rentetrekker en het recht 
op kinderbijslag voor de wezen rentetrekker tegen te gaan. Aan-
gezien de Kinderbijslagwet voor rentelrekkers na de voorge-
stelde wijzigingen uitsluitend nog betrekking zal hebben op 
wezenrentetrekkers en een dergelijke cumulatie zich dan niet 
meer zal kunnen voordoen, kan dit artikel 4 worden inge-
t rokken. 

H. Fvenals zulks in het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet 
en in het ontwerp tot wijziging van de Kinderbijslagwet voor 
loonlrekkenden wordt voorgesteld, is het wenselijk ook wat 
betreft de wezenrentetrekkers de kinderbijslagen per kwartaal 

\ast Ie stellen. In het geval, dat de wezenrente niet over een 
geheel kalenderkwartaal wordt genoten, bedraagt de kinder-
bijslag voor elke dag, waarover die rente wel wordt genoten, 
1/78 deel van de in het eerste lid genoemde kwartaalbedragen. 

I. Het eerste lid komt geheel overeen met artikel 12 van 
de Algemene Kinderbijslagwet en artikel 24 van de Kinderbij-
slagwet voor loontrekkenden. 

Het tweede lid is gelijk aan de desbetreffende bepaling in 
het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet en het ontwerp lot 
wijziging van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 

Het derde lid komt nagenoeg overeen met het derde lid van 
artikel 6 in de bestaande Kinderbijslagwet voor rentetrekkers. 

Het vierde lid is wederom gelijk aan het vierde lid van arti-
kel 24 van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 

J. Artikel 7 in de bestaande wet heeft uitsluitend betrek-
king op uitbetaling van kinderbijslag, waarop een rentetrekker 
aanspraak maakt. Aangezien de gewijzigde voorziening nog 
slechts betrekking zal hebben op wezenrentetrekkers kan arti-
kel 7 vervallen. 

K. Het is mogelijk, dat de rechthebbende de door hem aan-
gevraagde kinderbijslag niet ten behoeve van het desbetreffende 
kind zal aanwenden. Ook is het mogelijk, dat de rechthebbende 
nalaat deze kinderbijslag aan te vragen. In verband hiermede 
is artikel 8 geheel in overeenstemming gebracht met artikel 16 
van het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet en artikel 28 van 
het ontwerp tot wijziging van de Kinderbijslagwet. 

L. De nieuw voorgestelde artikelen 9 en lü stemmen vol-
ledig overeen met desbetreffende artikelen in het ontwerp 
Algemene Kinderbijslagwet (18 en 19) en in het ontwerp van 
wet tot wijziging van de Kinderbijslagwet (30 en 31 van arti-
kel XV). 

Artikel 11 is ontleend aan het vijfde lid van artikel 10 van 
de bestaande Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms-
en wezenrentetrekkers. 

M. t /m Q. Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting. 

Artikel XXIII 
Artikel 6, eerste lid, onder e, van de Coördinatiewet Sociale 

Verzekering (Stb. 577 van 24 december 1953) bepaalt, dat tot 
het loon( in de zin dier wet) niet behoren kinderbijslagen inge-
volge een kinderbijslagregeling als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 5 der bestaande Kinderbijslagwet. Aangezien een nieuw 
artikel 5 wordt voorgesteld, krachtens hetwelk bij algemene 
maatregel van bestuur één uniforme kinderbijslagregeling voor 
het gehele overheidspersoneel zal worden getroffen, dienl de 
hierboven genoemde bepaling in de Coördinatiewet Sociale 
Verzekering hiermede in overeenstemming te wórden gebracht. 

Artikel XXIV 
Aangezien de gepensioneerde voor wat betreft kinderbijslag 

voor zijn eerste twee kinderen — als verzekerde zal hij inge-
volge de Algemene Kinderbijslagwet aanspraak op kinderbijslag 
kunnen maken voor zijn derde kind en volgende kinderen — 
als arbeider in de zin van de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden wordt aangemerkt (zie artikel VI van het wetsontwerp), 
zal de Kindcrtoelagewet voor gepensionneerden kunnen worden 
ingetrokken. 

Overgangsbepalingen 
Artikel XXV 

Dit artikel strekt ertoe, dat de uitvoering van de bestaande 
Kinderbijslagwet door de bedrijfsverenigingen normaal wordt 
afgewerkt, voor zover het betreft tijdvakken, liggende vóór hel 
tijdstip van inwerkingtreding der gewijzigde Kinderbijslagwet. 

Artikel XXVI 
Nu, zoals in het onderhavige wetsontwerp wordt voorgesteld, 

de uitvoering van de Kinderbijslagwet zowel wat betreft de 
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verstrekking van kinderbijslagen als de heffing en inning van 
de premie, bij de Sociale Verzekeringsbank wordt onder-
gebracht, heeft het Kinderbijslagvereveningsfonds geen reden 
van bestaan meer. In verband hiermede wordt voor-
gesteld hel Kinderbijslagvereveningsfonds op te heffen en 
het vermogen te doen overgaan naar het Kinderbijslag-
fonds voor loontrekkenden. Niet alleen zal het vermogen dienen 
over te gaan, doch ook de rechten en verplichtingen van dit 
fonds, zoals b.v. de verevening met betrekking tot de uitvoering 
van de Kinderbijslagwet over de tijdvakken, liggende vóór de 
inwerkingtreding van de gewijzigde Kinderbijslagwet. Voorts 
zullen ook op het Kindcrbijslagfonds voor loontrekkenden 
dienen over te gaan eventuele rechten en verplichtingen, welke 
voor het Kinderbijslagvereveningsfonds nog bestaan ten op-
zichte van de kinderbijslagfondsen van bedrijfsverenigingen en 
het Rijkskinderbijslagfonds, zoals deze bestonden voor de in-
voering van de Organisatiewet Sociale Verzekering, voor zover 
de hierbedoelde fondsen althans nog niet zijn opgeheven. 

Artikel XXVII 
Dit artikel dient om de bepalingen der Kinderbijslagwet nog 

van toepassing te laten blijven evenals de ter uitvoering van 
deze wet genomen besluiten, voor zover dit in verband met de 
uitvoering van de artikelen XXV en XXVI nodig is en, wat 
betreft artikel XXV, hierin nog niet ten volle in het tweede lid 
van dit artikel is voorzien. 

Artikel XXVIII 
Hel zou kunnen blijken, dat ter uitvoering van Je voorgaande 

artikelen nog nadere regelen moeten worden gesteld. In dit 
artikel wordt de bevoegdheid daartoe aan de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid opgedragen. 

Artikel XXIX 
Zoals uil artikel V van het wetsontwerp blijkt, worden de 

invaliditeitsrentetrckkcr en de ouderdomsrentetrekker als „ar-
beider" in de zin van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
beschouwd en worden in verband hiermede wijzigingen in de 
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrente-
trekkers voorgesteld, (zie artikel XXII). Het is evenwel mo-
gelijk, dat met terugwerkende kracht tot voor de datum van 
inwerkingtreding van de artikelen V en XXII renten worden 
toegekend aan rentetrekkers en aan wezenrentetrekkers of aan 
studerende of blijvend invalide wezen van 16 tot 27 jaar zou-
den worden toegekend, indien zij de leeftijd van 16 jaar niet 
hadden bereikt. Indien de betrokken rentetrekkers kinderen 
hebben of op het tijdstip, met ingang waarvan de rente wordt 
toegekend, kinderen hadden, is het niet onmogelijk, dat zij, in-
dien de Kinderbijslagwet voor rentetrekkers niet zou zijn ge-
wijzigd, aan die wet aanspraak op kinderbijslag zouden hebben 
kunnen ontlenen, terwijl voor bovenbedoelde wezen in dat ge-
val ook kinderbijslag zou zijn uitgekeerd. Het is in verband 
hiermede, dat wordt voorgesteld de bepalingen van de Kinder-
bijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers 
van kracht te doen blijven voor rentetrekkers en wezenrente-
trekkers, voor zover het betreft kinderbijslagen, welke zouden 
worden toegekend, indien mccrbcdoelde wet niet was gewijzigd. 

Het tweede lid maakt het mogelijk kinderbijslag, welke reeds 
vóór de wijziging van de Kinderbijslagwet voor rentetrekkers 
of na deze wijziging door toepassing van het bepaalde in het 
eerste lid — teveel werd of zal worden genoten, terug te vor-
deren of op later te betalen kinderbijslag ingevolge de nieuwe 
kindcrbijslagvoorzicningen in mindering te brengen. 

Artikel XXX 
Dezelfde overwegingen, welke hebben geleid lot hel voor-

stellen van artikel XXIX, liggen aan artikel XXX ten grond-
slag. De ondergetekenden mogen er dan ook kortheidshalve 
mede volstaan naar de toelichting op artikel XXIX te verwijzen. 

Het tweede lid heeft dezelfde strekking als het tweede lid 
van artikel XXIX. 

Slotbepalingen 

Artikel XXXI 
Dit artikel houdt verband met de voorgestelde naamsveran-

dering van de Kinderbijslagwet in die van „Kinderbijslagwet 
voor loontrekkenden" en van de Kinderbijslagwet voor invali-
diteits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers in „Kinderbijslag-
wet voor wezenrentetrekkers". Het behoeft naar de mening van 
de ondergetekenden geen verdere toelichting. 

Artikel XXXII 
Ingevolge dit artikel zullen de teksten van de Kinderbijslag-

wet en van de Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms-
en wezenrentetrekkers, zoals deze na de totstandkoming als wet 
van het onderhavige wetsontwerp zullen luiden, opnieuw in 
het Staatsblad kunnen worden afgekondigd. 

Artikel XXXIII 
De inhoud van dit artikel spreekt geheel voor zichzelf. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 

A. A. VAN RHI.IN. 

De Minister van Financiën, 

HOFSTRA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming 
en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie a.i., 

SAMKALDEN. 

De Minister voor Defensie, 

C. STAF. 


