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A. In artikel 7 wordt, onder vernummering van het derde, 
vierde en vijfde lid tot achtereenvolgens vierde, vijfde en zesde 
lid, een nieuw derde lid ingevoegd, luidende als volgt: 

„3. Voor de toepassing van het vorige lid wordt de ver-
zekerde, niet zijnde een gehuwde vrouw, die aan het einde van 
het voorafgaande kalenderjaar invalide is in de zin van artikel 
45, derde lid, van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, 
geacht over dat jaar niet meer dan f 12 000 inkomen te hebben 
genoten.". 

B. In artikel 8, onder a, wordt ,.artikel 7, vierde lid," ver-
vangen door: „artikel 7, vijfde lid," . 

C. In artikel 9 wordt ,,artikel 7, derde lid, onder d of e" 
vervangen door: „artikel 7, vierde lid, onder d of e". 

D. In artikel 10 wordt „artikel 7, derde, vierde en vijfde 
lid" vervangen door: „artikel 7, vierde, vijfde en zesde lid". 

E. Artikel 11, eerste en tweede lid, wordt gelezen als volgt: 
„1 . Ten aanzien van degene, die voor een of meer kinderen 

gedurende een geheel kalenderkwartaal ingevolge deze wet aan-
spraak heeft op kinderbijslag, bedraagt de kinderbijslag over dat 
kwartaal: 

a. voor een derde kind f 63,96; 
b. voor een vierde en vijfde kind f 86,58 per kind; 
c. voor een zesde en elk volgend kind f 97,50 per kind. 
2. Ten aanzien van degene, die voor een of meer kinderen 

slechts gedurende een gedeelte van een kalenderkwartaal inge-
volge deze wet aanspraak heeft op kinderbijslag, bedraagt de 
kinderbijslag voor elk dezer kinderen over elke dag — uitge-
zonderd de zondagen — waarop hij in dit kwartaal voor dat 
kind aanspraak heeft op kinderbijslag, 1/78 deel van het over-
eenkomstig het eerste lid voor dat kind geldende bedrag.". 

F. In artikel 12, derde lid, onder b, worden de woorden „en 
ook op later betaalbaar te stellen kinderbijslag" vervangen door 
de woorden: „en ook op aan hem of zijn echtgenote later be-
taalbaar te stellen kinderbijslag". 

G. In artikel 14 worden na de woorden „ingevolge deze 
wet" ingevoegd de woorden: „en van kinderbijslag ingevolge 
deze wet". 

H. In artikel 19, derde lid, worden de woorden „of op later 
betaalbaar te stellen kinderbijslag" vervangen door de woor-
den: „of op aan hem of zijn echtgenote later betaalbaar te 
stellen kinderbijslag". 

I. In artikel 34, derde lid, wordt „artikel 7, derde, vierde en 
vijfde lid" vervangen door: „artikel 7, vierde, vijfde en zesde 
lid". 

J. In artikel 35 wordt, onder vernummering van het tweede, 
derde en vierde lid tot achtereenvolgens derde, vierde en vijfde 
lid, een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende als volgt: 

„2. De werkgever, die van oordeel is, dat door hem ten on-
rechte of te veel premie is afgedragen, kan binnen 2 maanden 
na de afdracht een verzoek om teruggaaf indienen bij de in-
specteur der belastingen. De beslissing van de inspecteur op dit 
verzoek wordt voor de toepassing van het voorgaande lid be-
schouwd als een uitspraak op een bezwaarschrift.". 

Toelichting 

De wijzigingen onder A, B, C, D, en I houden verband met 
hetgeen is toegezegd in het antwoord op vraag 33, opgenomen 
in het verslag van het nader overleg. 

De onder E aangegeven wijziging vloeit voort uit hetgeen is 
opgemerkt in het antwoord op vraag 36. 

De wijzigingen onder F en H vinden toelichting in het ant-
woord op vraag 37. 

De onder G voorgestelde wijziging houdt verband met het-
geen is opgemerkt in het antwoord op vraag 42. 

Ter zake van de wijziging onder J zij opgemerkt, dat, nu de 
premie A.K.W., voor zover deze over loon is verschuldigd, on-
zichtbaar is gemaakt in dier voege, dat deze premie formeel is 
transformeerd in een eigen schuld van de werkgever, het aan-
beveling verdient om, in navolging van hetgeen dienaangaande 
reeds is bepaald in het bij artikel XVII van het ontwerp tot 
wijziging van de Kinderbijslagwet (voor loontrekkenden), voor-
gestelde artikel 37a, tweede lid, van laatstbedoelde wet, een 
specifiek rechtsmiddel in het leven te roepen voor het geval een 
werkgever na de afdracht tot de conclusie komt, dat door hem 
ten onrechte, of te veel premie is afgedragen. 


