
ZITTING 1961—1962 — 4 9 5 3 

Wijziging van de Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet 
voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers 
en van de Coördi/iatiewet Sociale Verzekering, alsmede 
intrekking van de Kindertoelagewet voor gepension-

neerden 
(Aanpassing Algemene Kinderbijslagwet) 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 
(Ingezonden 28 september 1961) 

nr. 30 

A. Het intitulé wordt gelezen als volgt: 
„Wijziging van wettelijke regelingen inzake kinderbijslag en 

kindertoelage en van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, 
alsmede intrekking van de Kinderbijslagwet voor rentetrekkers 
en de Kindertoelagewet voor gepensionneerden (Aanpassing 
Algemene Kinderbijslagwet)". 

B. De considerans wordt gelezen als volgt: 
„Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wense-

lijk is in verband met de invoering van een algemene, de 
gehele bevolking omvattende, verplichte kinderbijslagverzeke-
ring wijziging te brengen in wettelijke regelingen inzake kinder-
bijslag en kindertoelagc en in de Coördinatiewet Sociale Ver-
zekering, alsmede de Kinderbijslagwet voor rentetrekkers en de 
Kindertoelagewet voor gepensionneerden in te trekken;". 

C. Artikel III wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid van het voorgestelde artikel 2 vervalt: 

„tot een werkgever als bedoeld in artikel 11". 

D. Artikel IV wordt gewijzigd als volgt: 
Het tweede lid van het voorgestelde artikel 3 wordt gelezen 

als volgt: 
„2. Voor de toepassing van het eerste lid worden schepen 

en luchtvaartuigen, welke binnen het Rijk hun thuishaven heb-
ben, ten opzichte van de werkgever en de bemanning be-
schouwd als deel van het Rijk.". 

E. Het in artikel IX voorgestelde artikel 9 wordt gewijzigd 
als volgt: 

1. Na het tweede lid wordt een nieuw derde lid ingevoegd, 
luidende als volgt: 

„3. Voor de toepassing van deze wet wordt eveneens als 
als arbeider beschouwd degene, die in het genot is van: 

a. een pensioen, weduwenpensioen of overige uitkering als 
omschreven in artikel 2, eerste lid, onder c en d, van de Toe-
slagwet Indonesische pensioenen 1956 (Stb. 1957, 319) of 

b. een periodieke uitkering, welke met toepassing van het 
bepaalde in artikel 2, tweede lid, van de Toeslagwet Indone-
sische pensioenen 1956 met een der uitkeringen als omschre-
ven in artikel 2, eerste lid, onder c en d, van die wet is gelijk-
gesteld, 
en wel over de dagen, waarover vorenbedoeld pensioen, wedu-
wenpensioen, overige uitkering of periodieke uitkering wordt 
ontvangen.". 

2. Het bestaande derde lid wordt vernummerd tot vierde 
lid. 

F. Artikel XI wordt gewijzigd als volgt: 
Het tweede lid van het voorgestelde artikel 11 wordt gelezen 

als volgt: 
„2. Wie niet binnen het Rijk woont of gevestigd is, wordt 

slechts als werkgever beschouwd voor zover hij: 
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a. binnen het Rijk een vaste inrichting voor de uitoefening 
van zijn bedrijf of beroep of een binnen het Rijk wonende of 
gevestigde vaste vertegenwoordiger heeft, dan wel 

b. binnen het Rijk een of meer personen in dienst heeft en 
hij door of vanwege Onze Minister als werkgever is aan-
gewezen.". 

G. Artikel XV wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het eerste lid, onder c, en in het derde lid, onder b, 

van het voorgestelde artikel 19 wordt „een derde" vervangen 
door: ,,de helft". 

2. In het voorgestelde artikel 20 wordt het bepaalde onder 
C gelezen als volgt: 

,,c. een arbeider geacht wordt met een kind, bedoeld on-
der b, een huishouden te vormen.". 

3. Het voorgestelde artikel 23 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Het bepaalde in het eerste lid, onder a en b, wordt ge-

lezen als volgt: 
„a. voor het eerste kind f 58,50; 
b. voor het tweede kind f63,96.". 
b. De tweede volzin van het tweede lid wordt gelezen als 

volgt: 
„Als een dag, waarover loon is genoten, wordt tevens be-

schouwd een dag, waarop de arbeider niet heeft gewerkt, door-
dat voor hem een werktijdregeling gold, krachtens welke een 
normale werkweek van gemiddeld minder dan 6 dagen van 
toepassing was.". 

c. Aan het tweede lid wordt toegevoegd een nieuwe volzin, 
luidende als volgt: 

„Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt 
arbeid, in een aaneengesloten nachtdienst op twee dagen ver-
richt, gerekend als arbeid op één dag.". 

4. Na het voorgestelde artikel 23 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende als volgt: 

„Artikel 23a 

1. Bij algemene maatregel van bestuur worden de in arti-
kel 23, eerste lid, genoemde bedragen met ingang van de bij 
die maatregel aan te wijzen dag herzien onder nader bij alge-
mene maatregel van bestuur, de Sociaal-Economische Raad 
gehoord, te stellen voorwaarden ten einde de bedoelde be-
dragen aan te passen aan belangrijke wijzigingen in het index-
cijfer der lonen. 

2. Waar in andere artikelen van deze wet wordt verwezen 
naar de bedragen, genoemd in artikel 23, eerste lid, worden 
bedoeld de overeenkomstig het vorige lid verhoogde of ver-
laagde bedragen, indien dat lid toepassing heeft gevonden.". 

5. Het voorgestelde artikel 26 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 26 
Onze Minister kan ter voorkoming van samenloop van kin-

derbijslag ingevolge deze wet met kinderbijslag uit anderen 
hoofde, alsmede ter voorkoming van uitkering van kinder-
bijslag over meer dan 78 dagen in eenzelfde kalenderkwartaal, 
nadere en zo nodig afwijkende regelen vaststellen.". 

6. Het voorgestelde artikel 28 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 28 
1. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd, voor zover 

nodig na ingewonnen advies van een raad voor de kinder-
bescherming, de kinderbijslag betaalbaar te stellen aan een 
ander dan de rechthebbende. 

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

7. Het voorgestelde artikel 31 wordt gewijzigd als volgt: 
a. In het derde lid wordt „of de algemene maatregel van 

bestuur, bedoeld in artikel 10" vervangen door: ", de algemene 
maatregel van bestuur bedoeld in artikel 10 of de Kinder-
bijslagwet voor kleine zelfstandigen". 

b. Het vierde lid wordt gelezen als volgt: 
„4. Een aanvraag om kinderbijslag, ingediend meer dan 

drie jaren na afloop van het kalenderkwartaal, waarop de aan-
vraag betrekking heeft, is niet ontvankelijk. De Sociale Ver-
zekeringsbank kan in bijzondere gevallen de aanvraag niette-
min ontvankelijk verklaren.". 

H. Het in artikel XVIa voorgestelde artikel 35a wordt ge-
wijzigd als volgt: 

1. Het bepaalde in het derde, vierde, vijfde en zesde lid 
wordt gelezen als volgt: 

„3. Indien krachtens het bepaalde in het eerste lid aan een 
werkgever vrijstelling van premiebetaling is verleend, is deze 
verplicht een bedrag ter grootte van hetgeen hij, ware de vrij-
stelling niet verleend, als premie verschuldigd zou zijn geweest, 
af te dragen als ware dit door hem ingehouden loonbelasting. 

4. Ten aanzien van hetgeen ingevolge het derde lid ver-
schuldigd is, vindt artikel 32, vierde, vijfde, zesde en zevende 
lid, overeenkomstige toepassing. 

5. Hetgeen krachtens het bepaalde in het derde lid ver-
schuldigd is, wordt als loonbelasting verantwoord, doch overi-
gens voor de toepassing van het Besluit op de Inkomstenbelas-
ting 1941 en van het Besluit op de Loonbelasting 1940 niet als 
loonbelasting beschouwd. 

6. Het bedrag aan premie, dat een werkgever verschuldigd 
zou zijn geweest, indien hem niet krachtens het eerste lid vrij-
stelling van premiebetaling zou zijn verleend, komt voor reke-
ning van het Rijk.". 

2. Het zevende lid vervalt. 
3. Het achtste lid wordt vernummerd tot zevende lid. 

I. In het derde lid van het in artikel XX voorgestelde arti-
kel 46d wordt „artikel 7, eerste lid, onder d en e, van de Alge-
mene Kinderbijslagwet" vervangen door: „artikel 7, derde lid, 
onder d en e, van de Algemene Kinderbijslagwet". 

J. Na artikel XXII wordt ingevoegd een nieuw artikel, 
luidende als volgt: 

„Artikel XXIIa 
De wet van 14 juni 1951, Stb. 212, (Noodwet Kinderbijslag 

Kleine Zelfstandigen) ondergaat de volgende wijzigingen: 

1. In het intitulé worden de woorden: „een noodregeling 
kinderbijslag voor kleine zelfstandigen" gewijzigd in: „een 
kinderbijslagvoorziening voor kleine zelfstandigen". 

2. In de considerans wordt het woord „noodvoorziening" 
gewijzigd in: „voorziening". 

3. Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 1 

1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder 
Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid. 

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



3 
3. Waar in deze wet of in de tot haar uitvoering genomen 

besluiten wordt gesproken van echtgenote wordt daaronder 
niet verstaan de gehuwde vrouw, die duurzaam gescheiden van 
haar echtgenoot leeft.". 

4. Het eerste lid van artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
„1. Onder zelfstandige wordt in deze wet verstaan ieder, 

die hier te lande zijn woonplaats heeft en die anders dan in 
dienstbetrekking hier te lande een bedrijf of beroep uitoefent, 
behoudens voorzover: 

a. hij arbeider is in de zin van de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden of voor de toepassing van die wet als arbeider 
wordt beschouwd; 

h. op hem de kinderbijslagvoorziening bedoeld in artikel 10 
van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden van toepassing 
is.". 

5. De artikelen 4, 5 en 6 worden gelezen als volgt: 

„Artikel 4 
Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald, 

dat: 
a. personen, die in het buitenland hun woonplaats hebben, 

doch hier te lande een bedrijf of beroep uitoefenen in de zin 
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor de toepassing van deze 
wet geacht worden hier te lande hun woonplaats te hebben; 

b. personen, die hier te lande hun woonplaats hebben, doch 
in het buitenland een bedrijf of beroep uitoefenen in de zin als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor de toepassing van deze 
wet geacht worden hun bedrijf of beroep hier te lande uit te 
oefenen. 

Artikel 5 
1. De zelfstandige, wiens inkomen over het voorafgaande 

kalenderjaar niet meer bedraagt dan f 3500, heeft overeen-
komstig de bepalingen van deze wet recht op kinderbijslag voor 
het eerste en het tweede van zijn eigen en aangehuwde kin-
deren en pleegkinderen. 

2. De zelfstandige, wiens inkomen over het voorafgaande 
kalenderjaar, na aftrek van een bedrag van f 200, niet meer 
bedraagt dan f 3500, heeft overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet recht op kinderbijslag voor het tweede van zijn eigen 
en aangehuwde kinderen en pleegkinderen. 

3. Onder eigen en aangehuwde kinderen en pleegkinderen 
van de zelfstandige worden verstaan zijn eigen en aangehuwde 
kinderen en pleegkinderen, die: 

a. jonger dan 16 jaar zijn en tot zijn huishouden behoren; 
b. jonger dan 16 jaar zijn, tot het huishouden behoren van 

degene, met wie hij gehuwd is geweest, of van degene, met wie 
hij gehuwd is doch van wie hij duurzaam gescheiden leeft, en 
die grotendeels op zijn kosten worden onderhouden; 

c. jonger dan 16 jaar zijn. niet als eigen kind, aangehuwd 
kind of pleegkind tot het huishouden van een ander behoren, 
en die in belangrijke mate op zijn kosten worden onder-
houden; 

d. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, wier 
voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels' in beslag 
wordt genomen door of in verband met het volgen van 
onderwijs of van een beroepsopleiding, en die in belangrijke 
mate op zijn kosten worden onderhouden; 

e. 16 jaar of ouder doch jonger dan 27 jaar zijn, ten-
gevolge van ziekte of gebreken vermoedelijk in het eerst-
komende jaar buiten staat zullen zijn om de helft te verdienen 
van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen, en die in belangrijke mate op zijn kosten worden onder-
houden. 

4. Een kind wordt als pleegkind beschouwd, indien het als 
een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed. 

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

a. een kind in belangrijke mate op kosten van de zelf-
standige wordt onderhouden; 

b. een kind buiten staat zal zijn om de helft te verdienen 
van hetgeen lichamelijk en geestelijk gezonde kinderen, die 
overigens in gelijke omstandigheden verkeren, kunnen ver-
dienen. 

Artikel 6 
Onze Minister kan bepalen in welke gevallen: 
a. een kind, te wiens aanzien niet wordt voldaan aan het 

bepaalde in artikel 5, vierde lid, nochtans met een pleegkind 
wordt gelijkgesteld; 

b. een zelfstandige geacht wordt met een kind, bedoeld 
onder a, een huishouden te vormen.". 

6. Na artikel 6 wordt ingevoegd een nieuw artikel 6b, lui-
dende als volgt: 

„Artikel 6b 

Voor het vaststellen van het aantal kinderen, waarvoor recht 
op kinderbijslag bestaat, wordt een kind, vallende onder ar-
tikel 5, derde lid, onder cl of e, voor twee kinderen geteld, 
indien dat kind grotendeels op kosten van de zelfstandige wordt 
onderhouden.". 

7. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 8 

Voor het vaststellen van het aantal kinderen, waarvoor 
over een kwartaal recht op kinderbijslag bestaat, worden 
slechts in aanmerking genomen de kinderen, te wier aanzien 
aan de voorwaarden, genoemd in artikel 5, derde, vierde en 
vijfde lid, juncto de artikelen 6 en 6b, is voldaan op de eerste 
dag van dat kwartaal.". 

8. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 9 
1. Ten aanzien van degene, die gedurende een geheel 

kalenderkwartaal ingevolge deze wet aanspraak heeft op 
kinderbijslag, bedraagt de kinderbijslag over dat kwartaal: 

a. voor het eerste kind f 29,64; 
b. voor het tweede kind f31,98. 
2. Ten aanzien van degene, die niet gedurende een geheel 

kalenderkwartaal ingevolge deze wet aanspraak heeft op kin-
dcrbijslag, bedraagt de kinderbijslag over elke dag — uitge-
zonderd de zondagen — waarop hij in dat kwartaal aanspraak 
heeft op kinderbijslag, 1/78 deel van de in het eerste lid ge-
noemde bedragen. 

3. Onze Minister kan bepalen, in welke gevallen — in af-
wijking van het bepaalde in het tweede lid — over zondagen 
wel kinderbijslag wordt uitgekeerd.". 

9. Na artikel 9 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luiden-
de als volgt: 

„Artikel 9a 
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden de in artikel 

9, eerste lid, genoemde bedragen met ingang van de bij die 
maatregel aan te wijzen dag herzien onder nader bij algemene 
maatregel van bestuur, de Sociaal-Economische Raad gehoord, 
te stellen voorwaarden teneinde de bedoelde bedragen aan te 
passen aan belangrijke wijzigingen in het indexcijfer der lonen. 

2. Waar in andere artikelen van deze wet wordt verwezen 
naar de bedragen, genoemd in artikel 9, eerste lid, worden be-
doeld de overeenkomstig het vorige lid verhoogde of verlaagde 
bedragen, indien dat lid toepassing heeft gevonden.". 
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10. Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 10 
1. Indien over eenzelfde tijdvak ingevolge deze wet voor 

beide echtgenoten recht op kinderbijslag bestaat voor een tot 
hun huishouden behorend kind, dat jonger is dan 16 jaar, 
woidt de kinderbijslag, waarop de echtgenote recht heeft, 
slechts uitbetaald, voor zover deze het bedrag van de kinder-
bijslag, waarop de echtgenoot recht heeft, te boven gaat. De 
met inachtneming van het bepaalde in de vorige volzin aan de 
echtgenote toekomende kinderbijslag kan aan de echtgenoot 
worden uitbetaald. 

2. Indien over eenzelfde tijdvak voor hetzelfde kind, dat 
jonger is dan 16 jaar, ingevolge deze wet recht op kinderbij-
slag bestaat, enerzijds voor een zelfstandige, tot wiens huis-
houden dit kind behoort, en anderzijds voor een zelfstandige, 
die dit kind grotendeels op zijn kosten onderhoudt, wordt de 
kinderbijslag aan de eerstbedoelde zelfstandige slechts uitbe-
taald, voor zover deze het bedrag van de kinderbijslag van de 
laatstbedoelde zelfstandige te boven gaat. 

3. Onze Minister kan ter voorkoming van samenloop van 
kinderbijslag ingevolge deze wet met kinderbijslag uit anderen 
hoofde, alsmede ter voorkoming van uitkering van kinder-
bijslag over meer dan 78 dagen in eenzelfde kalenderkwartaal, 
nadere en zo nodig afwijkende regelen vaststellen. 

4. Indien ten aanzien van hetzelfde kind kinderbijslag kan 
worden ontvangen ingevolge deze wet en ingevolge een rech-
tens geldende regeling, bestaande in een ander land, kan Onze 
Minister nadere en eventueel afwijkende regelen stellen ter 
voorkoming van dubbele kinderbijslag.". 

11. Artikel 12 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 12 

1. De Raad van Arbeid is bevoegd, voor zover nodig na 
ingewonnen advies van een raad voor de kinderbescherming, 
de kinderbijslag betaalbaar te stellen aan een ander dan de 
rechthebbende. 

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

12. Artikel 15 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 15 
1. De kinderbijslag is: 
a. onvervreemdbaar; 
b. niet vatbaar voor verpanding of belening; 
c. behoudens voor zoveel dit dient tot verhaal van een 

uitkering tot onderhoud van het kind, niet vatbaar voor exe-
cutoriaal of conservatoir beslag noch voor faillissementsbeslag. 

2. Volmacht tot ontvangst van kinderbijslag, onder welke 
vorm of welke benaming ook door de zelfstandige verleend, 
is steeds herroepelijk. 

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

13. Artikel 16 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 16 
1. Kinderbijslag, welke niet is ingevorderd binnen twee 

jaren na de dag der betaalbaarstelling, wordt niet meer uitbe-
taald. 

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 Algemene Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet 
voor loontrekkenden of ingevolge de algemene maatregel van 
bestuur bedoeld in artikel 10 van de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden, in mindering worden gebracht, indien degene, 
ten name van wie de kinderbijslag betaalbaar werd gesteld, 
redelijkerwijs kon weten, dat ten onrechte kinderbijslag of een 
te hoog bedrag aan kinderbijslag werd uitbetaald. 

4. Een aanvraag om kinderbijslag, ingediend meer dan drie 
jaren na afloop van het kalenderkwartaal, waarop de aanvraag 
betrekking heeft, is niet ontvankelijk. De Raad van Arbeid 
kan in bijzondere gevallen de aanvraag niettemin ontvankelijk 
verklaren.". 

14. In artikel 18 wordt het daarin viermaal voorkomende 
woord „Rijksverzekeringsbank" telkens vervangen door: 
„Sociale Verzekeringsbank". 

15. Artikel 19 wordt gelezen als volgt: 

„Artikel 19 
1. leder is verplicht aan de Sociale Verzekeringsraad, de 

Sociale Verzekeringsbank, de Raad van Arbeid, de Rijksin-
spectie van de Bevolkingsregisters, het gemeentebestuur of aan 
een daartoe door of vanwege een van deze instanties aan-
gewezen persoon de ten behoeve van de uitvoering van deze 
wet van hem verlangde inlichtingen te geven. 

2. De inlichtingen moeten, indien dit wordt verzocht, schrif-
telijk worden verstrekt binnen een door een in het eerste lid 
bedoelde instantie of persoon schriftelijk te stellen termijn. 

3. leder is verplicht aan een in het eerste lid bedoelde in-
stantie of aan een door of vanwege deze daartoe aangewezen 
persoon desgevraagd inzage te verlenen van boeken, beschei-
den en andere stukken, voor zover dit nodig is ten behoeve 
van de uitvoering van deze wet. 

4. De bedrijfsverenigingen en het Gemeenschappelijk Ad-
ministratiekantoor, bedoeld in de Organisatiewet Sociale Ver-
zekering, zijn gehouden aan een in het eerste lid bedoelde 
instantie of aan een door of vanwege deze daartoe aangewezen 
persoon kosteloos de inlichtingen, welke ten behoeve van de 
uitvoering van deze wet worden verlangd, te verstrekken en 
toe te zenden. 

5. Publiekrechtelijke lichamen zijn verplicht op de door 
Onze Minister en Onze Minister van Binnenlandse Zaken aan 
te geven wijze kosteloos hun medewerking te verlenen tot het 
verkrijgen van de inlichtingen, benodigd voor de uitvoering 
van deze wet. 

6. Alle ambtenaren, tot afgifte van uittreksels uit registers 
van de burgerlijke stand bevoegd, zijn verplicht aan een in het 
eerste lid bedoelde instantie de door deze gevraagde uittreksels 
uit die registers kosteloos toe te zenden. 

16. In artikel 22 wordt „Noodwet Kinderbijslag Kleine 
Zelfstandigen" gewijzigd in „Kinderbijslagwet voor kleine 
zelfstandigen". 

17. Artikel 23 wordt gewijzigd als volgt: 
et. Het cijfer 1, geplaatst voor het eerste lid, vervalt. 
b. Het tweede lid vervalt. 

K. Na artikel XXIV worden de volgende artikelen inge-
voegd: 

„Artikel XXIVa 
In de Garantiewet Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië 

(Stb. K 178) wordt ingevoegd een artikel 8c, luidende als 
volgt: 
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„Artikel 8c 

De garanties strekken zich niet uit over het recht op kindcr-
toelage voor kinderen, voor wie aanspraak bestaat op kinder-
bijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, de Kindcr-
bijslagwet voor loontrekkenden, of de algemene maatregel van 
bestuur bedoeld in artikel 10 van laatstgenoemde wet, terwijl 
de kindertoelage voor die kinderen voor de berekening van de 
in het tweede lid van artikel 4c bedoelde duurtetoeslag buiten 
aanmerking wordt gelaten.". 

Artikel XXIVb 
In de wet van 21 december 1951 (Stb. 592) wordt inge-

voegd een artikel 16a, luidende als volgt: 

„Artikel 16a 
Het bepaalde in artikel 16 blijft buiten toepassing ten aan-

zien van kindertoelage voor kinderen, voor wie aanspraak be-
staat op kinderbijslag ingevolge de Alsemene Kinderbijslagwet, 
de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, of de algemene 
maatregel van bestuur bedoeld in artikel 10 van laatstgenoem-
de wet.". 

Artikel XXIVc 
In de Garantiewet Militairen K.N.I.L. (Stb. 1951, 239) 

wordt ingevoegd een artikel 7c, luidende als volgt: 

„Artikel 7c 
De garanties strekken zich niet uit over het recht op kinder-

toelage voor kinderen, voor wie aanspraak bestaat op kinder-
bijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, de Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden, of de algemene maatregel van 
bestuur bedoeld in artikel 10 van laatstgenoemde wet, terwijl 
de kindertoelage voor die kinderen voor de berekening van de 
in het tweede lid van artikel 3c bedoelde duurtetoeslag buiten 
aanmerking wordt gelaten.". 

Artikel XXIVd 
1. De artikelen 13 en 27 van de Toeslagwet Indonesische 

pensioenen 1956 (Stb. 1957, 319) zijn niet van toepassing op 
pensioentermijnen, vallende na de inwerkingtreding van artikel 
XXIV. 

2. Het bepaalde in het eerste lid lijdt uitzondering ten aan-
zien van kinderen, voor wie geen aanspraak bestaat op kinder-
bijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, de Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden, of de algemene maatregel van 
bestuur bedoeld in artikel 10 van laatstgenoemde wet, en voor 
wie over het jaar, voorafgaande aan de inwerkingtreding van 
artikel XXIV, recht bestond op kindertoelage. 

3. Onze Minister van Buitenlandse Zaken kan ter uitvoe-
ring van het bepaalde in de vorige leden nadere regelen stellen. 

Artikel XXIVe 
De wet van 9 april 1959, Stb. 140, houdende een interim-

regeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en 
uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bij-
slagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten 
krachtens de Invaliditeitswet, wordt gewijzigd als volgt: 

Artikel 4, derde lid, wordt gelezen als volgt: 
„3. Indien het in artikel 1, eerste lid, bedoelde wezenpen-

sioen samenloopt met een aldaar bedoelde rente of uitkering, 
toegekend met ingang van een datum, gelegen vóór het in 
werking treden van deze wet en ten aanzien van de wees geen 
aanspraak op kinderbijslag bestaat ingevolge de Algemene Kin-
derbijslagwet, de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, of de 
algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 10 van 
laatstgenoemde wet, vindt de in artikel 1, eerste lid, voorziene 
korting plaats, nadat op het wezenpensioen in mindering is ge-

bracht het bedrag aan kinderbijslag, dat vóór het in werking 
treden van deze wet voor de wees ingevolge de Kinderbijslag-
wet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers werd 
genoten.". 

Artikel XXIVf 

Artikel 17 van de Wet tot aanvulling van renten krachtens 
de Invaliditeitswet (Slb. I 308) wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het derde lid wordt „Kinderbijslagwet voor invalidi-
teits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers" gewijzigd in: „A1-
gemene Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden, of de algemene maatregel van bestuur bedoeld in arti-
kel 10 van laatstgenoemde wet". 

2. In het vierde lid wordt „voor zover zij geen recht heb-
ben op een kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor 
invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrentetrekkers" gewijzigd in: 
„voor zover voor hen geen aanspraak bestaat op kinderbijslag 
ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet 
voor loontrekkenden, of de algemene maatregel van bestuur 
bedoeld in artikel 10 van laatstgenoemde wet".". 

L. Artikel XXIX wordt gewijzigd als volgt: 

1. In het tweede lid, onder b, wordt na „de Algemene Kin-
dcrbijslagwet" ingevoegd: ", ingevolge de Kinderbijslagwet 
voor kleine zelfstandigen". 

2. In het vierde lid wordt na „Onze Minister" ingevoegd: 
„van Sociale Zaken en Volksgezondheid". 

M. Na artikel XXIX wordt ingevoegd een nieuw artikel, 
luidende als volgt: 

„Artikel X X K a 
1. Degenen, die op de dag, voorafgaande aan het in wer-

king treden van artikel XXIIa, op grond van de Noodwet Kin-
derbijslag Kleine Zelfstandigen, zoals die wet luidde vóór het 
in werking treden van artikel XXIIa, aanspraak kunnen maken 
op kinderbijslag over enig aan het in werking treden van arti-
kel XXIIa voorafgaand kalenderkwartaal, behouden deze aan-
spraak gedurende een jaar na het in werking treden van dat 
artikel. 

2. De vóór het in werking treden van artikel XXIIa ten 
onrechte uitbetaalde kinderbijslag ingevolge de Noodwet Kin-
derbijslag Kleine Zelfstandigen, zoals die wet luidde vóór het 
in werking treden van artikel XXIIa, alsmede de ten onrechte 
uitbetaalde kinderbijslag ingevolge het bepaalde in het vorige 
lid, kan gedurende twee jaren na de dag der betaalbaarstelling 
worden teruggevorderd of op later betaalbaar te stellen kinder-
bijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, de Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden, de algemene maatregel van 
bestuur bedoeld in artikel 10 van de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden of ingevolge de Kinderbijslagwet voor kleine 
zelfstandigen in mindering worden gebracht, indien degene, 
ten name van wie de kinderbijslag betaalbaar werd gesteld, 
redelijkerwijs kon weten, dat ten onrechte kinderbijslag werd 
uitbetaald. 

3. Voor het overige blijven met betrekking tot het eerste lid 
de bepalingen van de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstan-
digen en van haar uitvoeringsbesluiten, zoals die bepalingen 
luidden vóór het in werking treden van artikel XXIIa, van 
kracht. 

4. Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
kan ter uitvoering van het bepaalde in de vorige leden nadere 
regelen stellen.". 

N. Artikel XXX wordt gewijzigd als volgt: 
1. In het tweede lid wordt de zinsnede „geen aanspraak 

kunnen maken op kinderbijslag krachtens de Kinderbijslagwet 
voor loontrekkenden of krachtens de Algemene Kinderbijslag" 
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wet" vervangen door de zinsnede: „geen aanspraak kunnen 
maken op kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkendcn, ingevolge de algemene maatregel van bestuur 
bedoeld in artikel 10 van die wet of ingevolge de Algemene 
Kinderbijslagwet". 

2. Het derde lid, sub b, wordt gelezen als volgt: 
„b. op later betaalbaar te stellen kinderbijslag ingevolge de 

Kinderbijslagwet voor loontrekkendcn, ingevolge de algemene 
maatregel van bestuur bedoeld in artikel 10 van die wet, inge-
volge de Algemene Kinderbijslagwet, ingevolge de Kinderbij-
slagwet voor kleine zelfstandigen of ingevoige het bepaalde in 
de vorige leden in mindering worden gebracht.". 

3. In het vijfde lid wordt „Onze Minister," vervangen door: 
„Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,". 

O. Artikel XXXI wordt gelezen als volgt: 

„Artikel XXXI 
Waar in wetten of besluiten het woord „Kinderbijslagwet" 

voorkomt, wordt daarvoor gelezen: „Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden".". 

P. Na artikel XXXII worden ingevoegd drie nieuwe arti-
kelen, luidende als volgt: 

„Artikel XXXIII 
Waar in wetten of besluiten „Noodwet Kinderbijslag Kleine 

Zelfstandigen" voorkomt, wordt daarvoor gelezen: „Kinder-
bijslag voor kleine zelfstandigen". 

Artikel XXXIV 
De tekst van de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstan-

digen, zoals deze met inachtneming van de daarin aange-
brachte wijzigingen komt te luiden, wordt, zo nodig, door de 
zorg van Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst. 
Daarbij kunnen vernummeringen en daarmede verband hou-
dende wijzigingen in aanhalingen worden aangebracht. 

Artikel XXXV 
De artikelen van deze wet treden in werking met ingang van 

een door Ons te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende 
artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden ge-
steld.". 

TOELICHTING 
Onderdelen A en B 
De wijzigingen, welke met betrekking tot het ontwerp Aan-

passingswet worden voorgesteld, maken het gewenst het intitulé 
en de considerans van dat ontwerp te wijzigen. Hiertoe strek-
ken de onderdelen A en B. 

Onderdeel C 
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging van artikel 2, 

eerste lid, van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden hangt 
samen met de in onderdeel F voorgestelde wijziging van arti-
kel 11, tweede lid, van de Kinderbijslagwet voor loontrckken-
den. Verwezen zij naar de toelichting bij onderdeel F. 

Onderdeel D 
Onder punt 34 van het Verslag van het Mondeling Overleg 

is door enige leden van de Commissie van Voorbereiding de 
vraag gesteld of het niet de voorkeur verdiende in het tweede 
lid van het nieuw voorgestelde artikel 3 van de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden een zodanige nadere precisering aan 
te brengen, dat duidelijker tot uitdrukking komt, dat dit tweede 
lid, overeenkomstig de bedoeling, alleen slaat op het wonen 
binnen het Rijk. Deze nadere precisering wordt bereikt door 
de onder D voorgestelde nieuwe redactie van het tweede lid 
van artikel 3. 

Onderdeel E 
Nader is gebleken, dat de voorgestelde regelingen nog 

enkele voorzieningen behoeven in verband met het verlenen 
van kinderbijslag aan gewezen overheidsdienaren van Indo-
nesië en van hun weduwen, die als zodanig pensioen genieten. 

Op deze pensioenen wordt o.m. krachtens de Carantiewet 
Burgerlijk Overheidspersoneel Indonesië (Stb. K 178) en de 
Garantiewet Militairen K.N.I.L. (Stb. 1951, 239) kindcrtoe-
lage verleend, welke wordt berekend naar de terzake vóór de 
souverciniteitsoverdracht geldende Indonesische voorschriften. 
Voorts is bij de Tocslagwet Indonesische Pensioenen 1956 
{Stb. 1957, 319) bepaald, dat op de Indonesische pensioenen 
kindertoelage wordt verleend, berekend op de voet van de 
Kindertoelagewet voor gepensionncerden (Stb. K 501), op 
welke kindcrtoelage in mindering wordt gebracht het bedrag 
aan kindertoelage, waarop de gepensioneerden uit hoofde van 
de Indonesische voorschriften aanspraak hebben. 

Na de verheffing tot wet van de voorliggende ontwerpen, 
zullen ook de hier te lande woonachtige Indonesische gepen-
sioncerden krachtens de Algemene Kinderbijslagwet voor hun 
derde en volgende kinderen kinderbijslag ontvangen. Voor hun 
eerste twee kinderen zal echter nog een voorziening moeten 
worden getroffen, omdat de betrokkenen niet onder het begrip 
„arbeider" in de zin van de Kinderbijslagwet voor loontrekken-
den zijn opgenomen. 

Aangezien de Indonesische gepensioneerden zoveel mogelijk 
volgens dezelfde beginselen worden behandeld als de Neder-
landse gepensioneerden, komt het wenselijk voor ook deze 
groep onder de werkingssfeer van de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden te betrekken. Dit wordt bereikt door deze 
gepensioneerden mede onder het begrip „arbeider" op te 
nemen. Hiertoe strekt het in onderdeel E voorgestelde nieuwe 
derde lid van artikel 9 van de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden. Opgemerkt zij nog, dat de kosten van de aan de 
onderhavige gepensioneerden te verlenen kinderbijslagen voor 
eerste en tweede kinderen — gezien het bepaalde in artikel 34, 
vierde lid, van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden — ten 
laste van het Rijk komen. 

Voorkomen dient te worden, dat kindertoelage en kinder-
bijslag volgens de vorengenoemde regelingen naast elkaar en 
cumulatief worden genoten. , 

Te dien einde zijn in de nota van wijziging tevens artikelen 
opgenomen — in onderdeel K de artikelen XXIVa tot en met 
XXIVd —, welke inhouden, dat de krachtens garanties toe-
komende kindertoelage niet zal worden uitgekeerd in de ge-
vallen, waarin aanspraak op kinderbijslag bestaat krachtens de 
Algemene Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden of krachtens de algemene maatregel van bestuur be-
doeld in artikel 10 van laatstgenoemde wet. Daarbij is er van 
uitgegaan, dat de algemeen geldende regelen zullen prevaleren. 

Onderdeel F 
Onder punt 36 van het Verslag van het Mondeling Overleg 

is door de Commissie van Voorbereiding de aandacht geves-
tigd op de omstandigheid, dat als gevolg van het bepaalde in 
artikel 11, tweede lid, juncto artikel 2, eerste lid, van de Kin-
derbijslagwet voor loontrekkenden, arbeiders, die in Nederland 
wonen en werken en die in dienst zijn van een in het buiten-
land gevestigde werkgever, in bepaalde gevallen geen kinder-
bijslag ingevolge die wet zullen ontvangen. De betrokkenen 
zullen nl. — gezien artikel 2, eerste lid — slechts arbeider 
in de zin van de Kinderbijslagwet voor loontrekkendcn zijn, 
indien zij in dienstbetrekking staan tot een werkgever als 
bedoeld in artikel 11. Het tweede lid van artikel 11 wijst even-
wel slechts dan degene, in wiens dienst zij werkzaam zijn, als 
werkgever aan, indien deze binnen het Rijk een fabriek, kan-
toor of andere vaste inrichting heeft. Dit laatste is in overeen-
stemming met hetgeen thans voor de loonbelasting terzake geldt 
(artikel 2, eerste lid, onder a, van het Besluit op de Loonbelas-
ting 1940). 

De huidige bepalingen van de Kinderbijslagwet op het onder-
havige punt zijn ruimer. Enerzijds is thans elke werknemer, die 
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hier te lande in dienst is van een in het buitenland gevestigde 
onderneming, arbeider in de zin van de Kinderbijslagwet (arti-
kel 2, eerste lid, van de Kinderbijslagwet). Anderzijds houdt 
artikel 17 van de Kinderbijslagwet regelen in, welke het moge-
lijk maken in de premieheffing ingevolge die wet buitenslands 
gevestigde werkgevers te betrekken, ongeaeht de vraag of deze 
werkgevers binnen het Rijk een fabriek, kantoor of andere 
vaste inrichting hebben. In het Verslag van het Mondeling 
Overleg is er reeds op gewezen, dat de in artikel 1 1, tweede lid, 
van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden voorgestelde 
tekst nog niet in overeenstemming is met de in artikel 6, 
tweede lid, van het ontwerp van Wet op de Loonbelasting 
1960 (wetsontwerp 5380) voorgestelde ruimere tekst. De 
ondergetekenden hebben bij nadere overweging gemeend er 
niet langer bezwaar tegen te moeten maken, reeds thans — in 
plaats van eerst, wanneer wetsontwerp 5380 tot wet zou wor-
den verheven — artikel 1 1, tweede lid, van de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden aan te passen aan wetsontwerp 5380. 
Onderdeel F voorziet in deze aanpassing. 

Voorts wordt in onderdeel C voorgesteld in artikel 2, eerste 
lid, de beperking te laten vervallen, dat slechts als arbeider 
wordt aangemerkt degene, die in dienstbetrekking staat „tot 
een werkgever als bedoeld in artikel 11". Door het doen ver-
vallen van deze beperking wordt bestendigd de huidige situatie, 
dat alle in Nederland wonende en werkende arbeiders, die in 
dienst zijn van een in het buitenland gevestigde onderneming, 
arbeider zijn in de zin van de kinderbijslagregeling voor loon-
trekkenden. 

Onderdeel G 
De wijziging, voorgesteld onder punt 1, beoogt het met be-

trekking tot het recht op kinderbijslag voor een invalide kind 
van 16 tot 27 jaar tot dusver geldende vereiste, dat de invalidi-
teit meer dan 2/3 bedraagt, te verzachten. Voorgesteld wordt 
kinderbijslag te verlenen bij een invaliditeit van meer dan 
50 %. Verwezen zij ook naar hetgeen ter zake is opgemerkt 
aan het slot van de toelichting bij onderdeel B van de Tweede 
Nota van Wijziging inzake de Algemene Kinderbijslagwet. 

De onder punt 2 voorgestelde wijziging is van louter tech-
nische aard. 

Door de gewijzigde opzet van het ontwerp Algemene Kinder-
bijslagwet diende de in artikel 11 van dat ontwerp voorkomen-
de verwijzing naar artikel 10 te vervallen. Verwezen moge wor-
den naar de toelichting op onderdeel G van de Tweede Nota 
van Wijziging inzake de Algemene Kinderbijslagwet. Terwille 
van de uniformiteit is in de onder punt 3, sub a, voorgestelde 
wijziging ook de in artikel 23 van de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden voorkomende verwijzing naar het in artikel 22 
bedoelde aantal kinderen vervallen. Materiële gevolgen heeft 
deze wijziging niet. Voorts zijn de sedert 1 oktober 1960 gel-
dende bedragen van de kinderbijslag vermeld. 

De onder punt 3, sub b en c, voorgestelde wijzigingen, welke 
van louter technische aard zijn, zijn gelijkluidend aan die, 
welke onlangs bij artikel VI van de wet van 31 juli 1961, Stb. 
262 (Voorzieningen in verband met verkorting van de weke-
Iijkse arbeidstijd), in het tweede lid van artikel 21 van de 
huidige Kinderbijslagwet zijn aangebracht. 

Het onder punt 4 voorgestelde artikel 23a beoogt ook de 
hoogte van de kinderbijslag voor eerste en tweede kinderen van 
loontrekkenden te binden aan belangrijke wijzigingen in het 
indexcijfer der lonen.Verwezen moge worden naar de toe-
lichting op onderdeel H van de Tweede Nota van Wijziging 
inzake het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet, waarin wordt 
voorgesteld een gelijkluidende bepaling (artikel 11a van de 
Algemene Kindeibijslagwct) op te nemen. 

Onder punt 5 wordt — in overeenstemming met de nieuwe 
redactie van artikel 14 van de Algemene Kinderbijslagwet — 
voorgesteld artikel 26 van de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden zodanig te wijzigen, dat het voorkomen van samen-

loop van kinderbijslag voor eenzelfde kind ingevolge verschiN 
lende wettelijke regelingen aan de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid ter regeling wordt overgelaten. 

Onder punt 6 wordt de toezegging, welke werd gedaan 
tijdens het mondeling overleg ten aanzien van het bepaalde in 
artikel 16 van het ontwerp Algemene Kinderbijslagwet, ook ge-
realiscerd ten aanzien van het daarmede overeenkomende arti-
kel in het ontwerp Aanpassing Algemene Kinderbijslagwet van 
de Kinderbijslagwet. 

De onder punt 7, sub a, voorgestelde aanvulling van het 
derde lid van artikel 31 houdt verband met het voorstel 
(onderdeel J) om voor kleine zelfstandigen een afzonderlijke 
regeling voor eerste en tweede kinderen te treffen. De onder 
punt 7, sub b, voorgestelde wijziging beoogt de redactie van het 
vierde lid aan te passen aan de in onderdeel L van de Tweede 
Nota van Wijziging inzake het ontwerp Algemene Kinder-
bijslagwet voorgestelde nieuwe redactie van de overeenkomstige 
bepaling in artikel 19, vierde lid, van de Algemene Kinder-
bijslagwet. 

Onderdeel H 
De in dit onderdeel voorgestelde wijziging beoogt de tekst 

van artikel 35a van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
aan te passen aan de tekst van het overeenkomstige artikel 30 
van de Algemene Kinderbijslagwet. 

Onderdeel I 
Dit onderdeel bevat een wijziging van zuiver technische 

aard. 

Onderdeel J 
Aangezien bij het in werking treden van de Algemene Kin-

derbijslagwet alle kleine zelfstandigen, die thans voor één of 
meer kinderen kinderbijslag genieten ingevolge de Noodwet 
Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen, op grond van de Algemene 
Kinderbijslagwet voor hun derde en volgende kinderen de volle 
kinderbijslag zullen ontvangen, is de Noodwet Kinderbijslag 
Kleine Zelfstandigen, zoals deze thans luidt, overbodig ge-
worden. 

In verband daarmede was in artikel 48 van de Algemene 
Kinderbijslagwet aanvankelijk dan ook bepaald, dat de wet van 
14 juni 1951, Sth. 212, werd ingetrokken met ingang van de 
dag, waarop artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet in 
werking zou treden. 

De Regering heeft evenwel nader besloten voor te stellen de 
huidige Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen te wijzi-
gen in die zin, dat kleine zelfstandigen ingevolge deze wet voor 
eerste en tweede kinderen aanspraak op kinderbijslag kunnen 
maken ter hoogte van de helft van de kinderbijslag, waarop 
loontrekkenden voor hun eerste en tweede kinderen aanspraak 
hebben ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 

De kosten van deze nieuwe voorziening voor kleine zelfstan-
digen, welke ingevolge artikel 20 ten laste komen van het Rijk, 
worden — zeer globaal — geraamd op ca f 7 miljoen per jaar. 

Gezien de gedachtengang, welke aan de voorgestelde wijzi-
ging ten grondslag ligt, wordt onder punt 1 voorgesteld het 
woord „noodregeling" in het intitulé van de wet van 14 juni 
1951, Stb. 212, te wijzigen in ,,kindcrbijslagvoorziening" en 
onder punt 2 het woord „noodvoorziening" in de considerans 
te wijzigen in „voorziening". 

De onder punt 3 voorgestelde nieuwe redactie van artikel 1 
is geheel gelijkluidend aan artikel 1 van de Kinderbijslagwet 
voor loontrekkenden en behoeft derhalve op deze plaats geen 
nadere toelichting. 

De onder punt 4 voorgestelde nieuwe redactie van het eerste 
lid van artikel 2 behelst een aanpassing aan de gewijzigde 
terminologie in de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 



Voorts is, in verband met het internationale streven om op 
het terrein van de sociale verzekering vreemdelingen zoveel 
mogelijk gelijk te stellen met de eigen onderdanen, vervallen 
de beperking van de werkingssfeer van de onderhavige regeling 
tot Nederlanders. 

De onder punt 5 voorgestelde wijziging van artikel 4 is een 
gevolg van het vervallen van de vorenbedoelde beperking van 
de werkingssfeer tot Nederlanders. 

De onder punt 5 gegeven nieuwe redactie van artikel 5 gaat 
uit van dezelfde inkomensgrens, welke de Noodwet Kindcr-
bijslag Kleine Zelfstandigen thans kent. Toch bewerkstelligt dit 
uitgangspunt in feite een niet onbelangrijke intrinsieke ver-
hoging van de grens. Immers, het bedrag van f 3500 is thans 
de grens, waarboven het inkomen van een kleine zelfstandige 
niet mag uitgaan voor het recht op kinderbijslag voor zijn 
derde en volgende kinderen. In het voorgestelde nieuwe artikel 
5 is dit echter het inkomensbedrag, tot hetwelk recht op kinder-
bijslag bestaat voor eerste en tweede kinderen. Mutatis mutan-
dis geldt hetzelfde voor het in het tweede lid neergelegde af-
trekbedrag van f 200. 

Verder zijn de nieuw voorgestelde artikelen 5 en 6 aangepast 
aan de overeenkomstige bepalingen in de Algemene Kinder-
bijslagwet en de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 

Het onder punt 6 voorgestelde nieuwe artikel 6b en het on-
der punt 7 voorgestelde nieuwe artikel 8 zijn gelijkluidend aan 
de overeenkomstige bepalingen in de Algemene Kinderbijslag-
wet en de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en behoeven 
te dezer plaatse dus geen toelichting. 

In het eerste lid van het onder punt 8 voorgestelde nieuwe 
artikel 9 wordt de kinderbijslag voor eerste en tweede kinderen 
bepaald op de helft van de kinderbijslagen voor eerste en 
tweede kinderen van loontrekkenden, te weten op f 58,50 : 2 
= (naar boven afgerond op een veelvoud van 78) f 29,64 voor 
eerste kinderen en op f 63,96 : 2 = f 31,98 voor tweede kin-
deren. 

Het tweede lid behoeft geen toelichting. 
Op grond van het derde lid kan worden bepaald, in welke 

gevallen over zondagen kinderbijslag wordt uitgekeerd. Een 
dergelijke mogelijkheid lijkt wenselijk voor die gevallen, waarin 
een kleine zelfstandige, die deels in loondienst werkt, niet over 
alle werkdagen kinderbijslag kan ontvangen op grond van het 
bepaalde in artikel 23, derde lid, van de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden (loon minder dan f 6 per dag), terwijl hij op 
zondag werkzaam zijnde als zelfstandige zonder nadere voor-
ziéning ook over die dag geen kinderbijslag zou kunnen ont-
vangen. 

Onder punt 9 wordt voorgesteld ook de hoogte van de kin-
derbijslag voor eerste en tweede kinderen van kleine zelfstan-
digen te binden aan belangrijke wijzigingen in het indexcijfer 
der lonen. Verwezen moge worden naar de toelichting OD 
onderdeel H van de Tweede Nota van Wijziging inzake het 
ontwerp Algemene Kinderbijslagwet, waarin wordt voorgesteld 
een gelijkluidende bepaling (artikel 11a van de Algemene 
Kinderbijslagwet) op te nemen. 

De onder de punten 10—13 voorgestelde nieuwe redacties 
van de artikelen 10, 12, 15 en 16 zijn aangepast aan de over-
eenkomstige bepalingen in de Algemene Kinderbijslagwet en de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. Deze behoeven dcr-

8 

halve geen nadere toelichting. Ook hetgeen onder de punten 
14 en 15 wordt voorgesteld behoeft geen toelichting. 

Onder punt 16 wordt — als consequentie van de onder de 
punten 1 en 2 voorgstelde wijzigingen — bepaald, dat in artikel 
22 de woorden „Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen" 
worden gewijzigd in „Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandi-
gen". 

Punt 17 behoeft geen toelichting. 

Onderdeel K 

De in dit onderdeel voorgestelde nieuwe artikelen XXIVa 
t/m XXIVd werden reeds toegelicht in de toelichting bij onder-
deel E. 

Het voorgestelde nieuwe artikel XXI Ve beoogt de tekst van 
artikel 4, derde lid, van de wet van 9 april 1959, Stb. 140, als-
nog in overeenstemming te brengen met de voorgestelde Algc-
mene Kinderbijslagwet en de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden. 

De in het nieuwe artikel XXIV f voorgestelde wijziging is 
van louter technische aard en behoeft geen toelichting. 

Onderdeel M 
Het voorgestelde nieuwe artikel XXIXa bevat eenzelfde 

voorziening als aanvankelijk was opgenomen in artikel 48, 
leden 2 t /m 6, van de Algemene Kinderbijslagwet. Laatstge-
noemd artikel, hetwelk (in het eerste lid) tevens bepaalde, dat 
de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen werd ingetrok-
ken, is echter bij onderdeel U van de Tweede Nota van Wijzi-
ging inzake de Algemene Kinderbijslagwet komen te vervallen. 

Nu de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen niet 
wordt ingetrokken doch in gewijzigde vorm zal blijven bestaan, 
behoren de gevolgen van deze wijziging te worden geregeld in 
de Aanpassingswet. Hiertoe strekt het bepaalde in artikel 
XXIXa. 

Onderdelen L en N 
De wijzigingen, welke worden voorgesteld onder L en N, 

strekken er toe ook verhaal mogelijk te maken van ten on-
rechte genoten kinderbijslag op de uitkeringen ingevolge de 
Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen, indien degene, te 
wiens name de ten onrechte uitbetaalde kinderbijslag betaalbaar 
werd gesteld, redelijkerwijs kon weten, dat hem teveel werd 
uitbetaald. 

Onderdelen O en P 
Deze onderdelen behoeven geen toelichting. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

De Staatssecretaris van Financiën, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 


