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420 KINDERBIJSLAG  

1) ALGEMEEN  

Met ingang van 1 januari 1980 is de A.K.W. ingrijpend gewijzigd. Bij Wet van 20 december 1979, Stb. 709 
zijn de bestaande kinderbijslagregelingen samengevoegd tot een verplichte kinderbijslagverzekering van het 
eerste kind af en zijn de restanten van de nog bestaande kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting 
afgeschaft.  

Bij K.B. van 18 juni 1981, Stb. 385, is het B.L.N. dan ook zodanig gewijzigd met ingang van 1 juli 1981, dat 
de voorheen hierin opgenomen bepaling, strekkende tot het verlenen van kindertoeslag voor de eerste twee 
kinderen, kwam te vervallen.  

Het vorenstaande heeft tevens tot gevolg, dat slechts in zeer bijzondere omstandigheden de bijstand nog 
kan worden vermeerderd met de K.B. onder cessie van de toekomende K.B. Als regel zal immers in het 
algemeen eerst een beroep gedaan moeten worden op deze voorliggende voorziening.  

In principe wordt de K.B. niet op de bijstand in mindering gebracht.  

2) KINDERBIJSLAG VOOR WERKLOZE SCHOOLVERLATERS  

Bij Wet van 17 december 1981, Stb. 734, is de A.K.W. tevens gewijzigd met ingang van 1 oktober 1981. De 
wijziging houdt verband met de verlenging van de wachttijd in de Beschikking schoolverlaters 1981 tot een 
half jaar. Hoewel in eerste instantie het voornemen bestond, ter compensatie een regeling op te nemen in de 
A.B.W., is uiteindelijk besloten de A.K.W. te wijzigen. Globaal kan worden gesteld, dat de categorie 
personen, die onder de verlengde wachttijd valt, gedurende de wachttijd in aanmerking komt voor 
kinderbijslag, voor zover het kind werkloos moet worden geacht.  

In het algemeen dient het kind binnen een redelijke termijn, dat wil zeggen een maand na de 
beëindigingsdatum van de studie (of datum aankomst in ons land) als werkzoekende ingeschreven te staan 
bij het G.A.B., behoudens mogelijke uitzonderingen.  
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