
ZITTING 1957—1958 — 4 9 5 3 

Wijziging van de Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet 
voor invaliditeit!; ouderdoms- en wezenrentetrekkers en 
van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, alsmede in-
trekking van de Kindei'toelage»'et voor gepensioiineerden 

(Aanpassing Algemene Kinderbijslagwet) 

BIJLAGE 2 
VAN DF. MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 7 

TEKST DER KINDERBIJSLAGWET VOOR WEZENRENTETREKKERS, ZOALS DEZE ZAL KOMEN TE LUIDEN 

S 1. Algemene bepalingen 

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

§ 2. Uitvoering 
Artikel 2. I41 de uitvoering van deze wet wordt voorzien 

door de Sociale Verzekeringsbank. 

Artikel 3. I. Onze Minister wijst, gehoord de Sociale Ver-
zekcringsbank, de werkzaamheden, onderscheidenlijk de be-
vocgdheden aan, betrekking hebbende op de uitvoering dezer 
wet, welke in plaats van door de Sociale Verzekeringsbank 
door de Raden van Arbeid zullen worden verricht, onder-
scheidcnlijk uitgeoefend. 

2. In de gevallen, waarin Onze Minister ingevolge het bc-
paalde in het vorige lid werkzaamheden en bevoegdheden aan 
de Raden van Arbeid heeft toegewezen, zijn de bepalingen van 
deze wet en van de tot haar uitvoering genomen besluiten 
van toepassing, met inachtneming van de wijzigingen, welke 
de aard van het onderwerp vordert. 

3. De Sociale Verzekeringsbank kan aan de Raden van 
Arbeid ter uitvoering van deze wet aanwijzingen en voorschrif-
ten geven. 

4. Hetgeen ter uitvoering van het bepaalde in de vorige 
leden verder nodig is, wordt door Onze Minister geregeld. 

S 3. De kinderbijslag 
Artikel 4. 1. De wettelijke vertegenwoordiger of, bij ontsten-

tenis van deze, degene, die hen naar het oordeel van de Sociale 
Verzekeringsbank feitelijk verzorgt, heeft recht op kinderbij-
slag voor kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar, die hier te 
lande wonen en aan wie: 

a. hetzij op grond van de bepalingen der Invaliditeitswet een 
wezenrente werd toegekend, 

b. hetzij op grond van de bepalingen der Ongevallenwet 
1921, der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 of der Zce-
ongevallenwet 1919 een wezenrente werd toegekend, 

c. hetzij ingevolge het bepaalde in artikel 87 der Invalidi-
teitswet als afkoopsom de contante waarde van een rente, als 
bedoeld onder a, werd toegekend, 

voor zover niet reeds aanspraak op kinderbijslag voor deze 
kinderen beslaat ingevolge de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden, de Algemene Kinderbijslagwet of de algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 7 van de Kinder-
bijslagwct voor loontrekkenden. 

2. Degene, die hen in belangrijke mate op zijn kosten onder-
houdt, heeft recht op kinderbijslag voor: 

a. kinderen van 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar, 
die hier te lande wonen, wier voor werkzaamheden beschikbare 
tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband 
met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding; 

b. kinderen van 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar, 
die hier te lande wonen en die tengevolge van ziekte of ge-

breken vermoedelijk in het eerstkomende jaar builen staat zul-
Icn zijn om een derde te verdienen van hetgeen lichamelijk en 
geestelijk gezonde kinderen, die overigens in gelijke omslandig-
heden verkeren, kunnen verdienen; 

voor zover aan die kinderen: 
I °. hetzij een rente, als bedoeld in het eerste lid, onder a of 

b, werd toegekend of zou zijn toegekend, indien zij de leeftijd 
van 16 jaar nog niet hadden bereikt, 

2°. hetzij ingevolge het bepaalde in artikel 87 der Invalidi-
teitswet als afkoopsom de contante waarde van een rente, als 
bedoeld in het eerste lid, onder a, werd toegekend, 

en voor die kinderen niet reeds aanspraak op kinderbijslag 
bestaat ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, de 
Algemene Kinderbijslagwet of de algemene maatregel'van be-
stuyr, bedoeld in artikel 7 van de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden. 

3. Onze Minister kan regelen stellen naar welke wordt be-
oordeeld of: 

a. een kind in belangrijke mate wordt onderhouden; 
h. een kind buiten staat zal zijn om een derde te vetdienen 

van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen. 

4. Voor het vaststellen van het aantal kinderen, waarvoor 
ingevolge het bepaalde in het eerste en het tweede lid recht 
op kinderbijslag bestaat, wordt een kind, vallende onder het 
tweede lid, voor twee kinderen geteld, indien de rcchthebben-
de, bedoeld in het tweede lid, dat kind grotendeels op zijn 
kosten onderhoudt. 

5. Onze Minister kan tevens bepalen in welke gevallen een 
kind, dat niet hier te lande woont, nochtans wordt gerekend 
tot de kinderen, waarvoor ingevolge het bepaalde in de vorige 
leden recht op kinderbijslag bestaat. 

Artikel 5. 1. De kinderbijslag voor kinderen, te wier aan-
zien over een geheel kalenderkwartaal ingevolge artikel 4 recht 
op kinderbijslag bestaat, bedraagt over dat kwartaal: 

a. voor het eerste kind f45,24; 
/'. voor het tweede en hel derde kind f 50,70 per kind; 
e. voor het vierde en het vijfde kind f70,98 per kind; 
d. te rekenen van het zesde kind f 79,56 per kind. 
2. De kinderbijslag voor kinderen, te wier aanzien niet over 

een geheel kalenderkwartaal ingevolge artikel 4 recht op kin-
derslag bestaat, bedraagt over elke dag — uitgezonderd de 
zondagen —, waarover dit recht wel bestaat, J/78 deel van de 
in het eerste lid genoemde bedragen. 

3. Bij de vaststelling van het bedrag van de kinderbijslag 
worden uitsluitend kinderen, aan wie op grond van een en 
dezelfde verzekering een rente of afkoopsom als bedoeld in 
artikel 4, eerste lid, onder a, b of c werd toegekend, of een 
rente als bovenbedoeld zou worden toegekend, indien zij de 
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leeftijd van 16 jaar nog niet hadden bereikt, tezamen in aan-
merking genomen. 

4. De Sociale Verzekeringsbank kan bij de vaststelling van 
het bedrag van de kinderbijslag ten aanzien van de rangorde 
van de betrokken kinderen van het in liet voorgaande lid be-
paalde afwijken, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding 
bestaat. 

I 4. Uitbetaling van de kinderbijslag 

Artikel 6. 1. De kinderbijslag wordt driemaandelijks op 
aanvraag uitbetaald. 

2. De aanvraag om kinderbijslag wordt ingediend ter 
plaatse, door Onze Minister aangegeven, en geschiedt op een 
formulier, waarvan het model wordt vastgesteld door de Sociale 
Verzekeringsbank. 

3. De bedrijfsverenigingen, bedoeld in artikel 13 der Land-
en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Vereniging ,,Zec-Risico" 
verstrekken de Sociale Verzekeringsbank kosteloos de voor de 
uitbetaling van de kinderbijslag benodigde gegevens. 

4. Onze Minister kan ter uitvoering van het bepaalde in 
het eerste en tweede lid nadere regelen stellen. Onze Minis-
ter kan tevens regelen stellen, welke afwijken van het bepaalde 
in het eerste en tweede lid, met dien verstande evenwel, dat 
de uitbetaling van de kinderbijslag ten minste eenmaal in de 
drie maanden geschiedt. 

Artikel 7. I. Indien de Sociale Verzekeringsbank van oor-
deel is. dat redelijkerwijs niet is te verwachten, dal de kinder-
bijslag ten goede zal komen aan het kind, waarvoor deze wordt 
verstrekt, is zij bevoegd op verzoek of met gunstig advies van 
een raad voor de kinderbescherming de kinderbijslag betaalbaar 
te stellen aan een ander dan de rechthebbende. 

2. Indien de rechthebbende nalaat een aanvraag om kinder-
bijslag in !e dienen, kan deze aanvraag geschieden door een 
raad voor de kinderbescherming, die tevens adviseert aan wie 
de kinderbijslag betaalbaar kan worden gesteld. 

Artikel 8. 1. De kinderbijslag is: 
a. onvervreemdbaar; 
/>. niet vatbaar voor verpanding of belening; 
e. behoudens voor zoveel dit dient tot verhaal van een uit-

kering tot onderhoud van het kind, niet vatbaar voor execu-
toriaal of conservatoir beslag noch voor faillissementsbeslag. 

2. Volmacht tot invordering van kindei bijslag, onder welke 
vor.m of benaming ook door de rechthebbende verleend, is 
steeds herroepelijk. 

3. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, 
is nietig. 

Artikel 9. 1. Kinderbijslag, welke niet is ingevorderd bin-
nen twee jaren na de dag der betaalbaarstelling, wordt niet meer 
uitbetaald. 

2. Ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag kan, behoudens 
het bepaalde in het volgende lid, niet worden teruggevorderd 
of op later betaalbaar te stellen kinderbijslag in mindering wor-
den gebracht. 

3. Ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag kan gedurende 
twee jaren na de dag der betaalbaarstelling worden terugge-
vorderd of op later betaalbaar te stellen kinderbijslag ingevolge 
deze wet. de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, de Alge-
mene Kinderbijslagwet of ingevolge de algemene maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 7 van de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden, in mindering worden gebracht, indien degene, ten 
name van wie de kinderbijslag betaalbaar werd gesteld. rede-
lijkerwijs kon welen, dat ten onrechte kinderbijslag werd uit-
betaald. 

4. De rechtsvordering wegens uitkering verjaart door ver-
loop van twee jaren na afloop van het kalenderkwartaal, waar-
over recht op kinderbijslag bestaat. 

Artikel 10. Indien ten aanzien van hetzelfde kind kinder-
bijslag kan worden ontvangen ingevolge deze wel en ingevolge 
een rechtens geldende regeling, bestaande in een ander land, 
kan On/e Minister nadere en eventueel afwijkende regelen 
stellen ter voorkoming van dubbele kinderbijslag. 

$ 5. Strafbepalingen 

Artikel 11. Hij die bij de uitvoering van deze wet of van de 
krachtens deze wet gegeven voorschriften opzettelijk onjuiste 
inlichtingen verstrekt, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste een jaar en een geldboete van ten hoogste duizend 
gulden of een van deze straffen. 

Artikel 12. Het feit, strafbaar gesteld in artikel I I , wordt 
als overtreding beschouwd. 

Artikel 13. Met liet opsporen van de bij of krachtens deze 
wet strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de ambtenaren, be-
doeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, 
belast: 

a. de overige ambtenaren van Rijks- en Gemeentepolitie; 
/». personen, daartoe door Onze Minister aangewezen. 

§ 6. Slotbepalingen 

Artikel 14. 1. Openbare lichamen alsmede de bcdrijfsver-
enigingen, bedoeld in artikel 13 der Land- en Tuinbouwonge-
vallenvvet 1922 en Hoofdstuk II van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering en de Vereniging ,,Zee-Risieo" zijn verplicht aan 
de Sociale Verzekeringsbank ten behoeve van de uitvoering 
van deze wet kosteloos inlichtingen te doen verstrekken. 

2. Alle ambtenaren, tot afgifte van uittreksels uit registers 
van de burgerlijke stand bevoegd, zijn verplicht aan de Sociale 
Verzekeringsbank de ten behoeve van de uitvoering van deze 
wet gevraagde uittreksels uit die registers kosteloos toe te 
zenden. 

3. Alle gegevens en uittreksels of afschriften uit vonnissen, 
arresten, registers en andere stukken, welke de Sociale Ver-
zekeringsbank voor de uitvoering van deze wet nodig heeft, 
worden door de griffiers van de burgerlijke gerechten vrij 
van alle kosten verstrekt. 

Artikel 15. 1. De krachtens deze wet toegekende kinder-
bijslagen en de aan de uitvoering dezer wet verbonden admi-
nistratiekosten komen ten laste van het Kinderbijslagfonds voor 
loontrekkenden. 

2. Door Onze Minister kunnen ter uitvoering van dit arti-
kel nadere regelen worden gesteld. 

Artikel 16. Hetgeen nog ter voorbereiding van het in wer-
king treden van deze wet en tot haar uitvoering nodig is, wordt 
door Onze Minister geregeld. 

Artikel 17. De Invaliditeitswet ondergaat de volgende wij-
zigingen: 

In de artikelen 31, derde lid, 82, 83, eerste lid, 84, eerste lid, 
86, eerste lid, 88, 89, eerste en derde lid, en 101, eerste en 
tweede lid, wordt het cijfer „14" vervangen door .,16". 

Artikel 18. Deze wet kan worden aangehaald onder de titel: 
,,Kinderbijslagwet voor wezenrentetrekkers". 

Artikel 19. Deze wet treedt in werking op een door Ons 
te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen verschillend 
kan worden gesteld. 

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-
kcurige uitvoering de hand zullen houden. 


