
ZITTING 1961—1962 — 4 9 5 3 

Wijziging van wettelijke regelingen inzake kinderbijslag 
en kindertoelage en van de Coördinatiewet Sociale Ver-
zekering, alsmede intrekking van de Kinderbijslagwet 
voor rentetrekkers en de Kindertoelagewet voor gepen-

sionneerden 
(Aanpassing Algemene Kinderbijslagwet) 

DERDE NOTA VAN WIJZIGING 
(Ingezonden 28 november 1961) 

Nr. 37 

A. In het onder artikel XV voorgestelde artikel 26 worden 
na de woorden „ingevolge deze wet" ingevoegd de woorden: 
„en van kinderbijslag ingevolge deze wet". 

B. In het onder artikel XV voorgestelde artikel 31, derde 
lid, worden de woorden „of op later betaalbaar te stellen kin-
derbijslag" vervangen door de woorden: „of op aan hem of zijn 
echtgenote later betaalbaar te stellen kinderbijslag". 

C. In het onder artikel XXIIn voorgestelde artikel 10, derde 
lid, worden na de woorden „ingevolge deze wet" ingevoegd 
de woorden: „en van kinderbijslag ingevolge deze wet". 

D. In het onder artikel XXlla voorgestelde artikel 16, derde 
lid, worden de woorden „of op later betaalbaar te stellen kin-
derbijslag" vervangen door de woorden: „of op aan hem of zijn 
echtgenote later betaalbaar te stellen kinderbijslag". 

E. Na het onder artikel XXIIa voorgestelde punt 1 3 wordt 
een nieuw punt ingevoegd, luidende als volgt: „13a. Na artikel 
16 wordt ingevoegd een nieuw hoofdstuk, luidende als volgt: 

„HOOFDSTUK Ha 

Van het beroep 

Artikel 16a. 1. Aan de belanghebbende wordt, desverlangd, 
schriftelijk kennis gegeven van een beslissing, welke verband 
houdt met het recht op en de uitbetaling van kinderbijslag. 
In de gevallen, bedoeld in artikel 12, wordt de raad voor de 
kinderbescherming mede als belanghebbende beschouwd. 

2. Een kennisgeving als in het vorige lid bedoeld vermeldt 
de dagtekening van de beslissing, de gronden, waarop deze 
berust, alsmede naam en adres van het college, waarbij inge-
volge het bepaalde in het volgende artikel beroep kan worden 
ingesteld, en de termijn van beroep. 

Artikel 16b. 1. Tegen een beslissing, waarvan ingevolge 
het vorige artikel schriftelijk kennis wordt gegeven, staat voor 
de belanghebbende beroep open. 

2. Over het beroep wordt geoordeeld door de raden van 
beroep en door de Centrale Raad van Beroep, bedoeld in de 
Beroepswet.".". 

F. Het onder artikel XXIIa voorgestelde punt 14 wordt ge-
lezen als volgt: 

„14. Artikel 18 wordt gelezen als volgt: 
„Artikel 18. Het toezicht op de uitvoering dezer wet door 

de Raden van Arbeid berust bij de Sociale Verzekeringsbank. 
De artikelen 65, 66, 67, 68 en 69 van de Wet op de Sociale 
Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, Stb. 1933, No. 
598, vinden daarbij overeenkomstige toepassing.".". 

Toelichting 

De wijzigingen onder A en C houden verband met hetgeen 
is opgemerkt in het antwoord op vraag 42, opgenomen in het 
verslag van het nader overleg. 

De wijzigingen onder B en D vinden toelichting in het ant-
woord op vraag 37. 

De voorzieningen onder E en F geven uitvoering aan de 
toezegging, gedaan bij het nader mondeling overleg omtrent 
vraag 51, dat alsnog een beroepsrecht in de voorgestelde Kin-
derbijslagwet voor kleine zelfstandigen zou worden neergelegd. 


