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kinderbijslag om onderwijsredenen
Bijlage 4
Artikel 7, lid 6 van de Algemene Kinderbijslagwet
Bron: Tweede Kamerstukken, nr. 33 716
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en
bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten
in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel I wordt als volgt gewijzigd:
1
Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:
a. Artikel 7, zesde lid, komt te luiden:
6. Het bedrag aan kinderbijslag, bedoeld in artikel 12, eerste en tweede lid, wordt verdubbeld
indien de verzekerde per kalenderkwartaal een bijdrage levert aan het onderhoud van het kind die
meer bedraagt dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen bedrag en het
kind, bedoeld in het eerste lid, niet tot het huishouden van de verzekerde noch als eigen kind,
aangehuwd kind of pleegkind tot het huishouden van een ander behoort:
a. in verband met ziekte of gebreken van het kind; of
b. in verband met het volgen van onderwijs of een beroepsopleiding aan een school of instelling in
de zin van artikel 1, onder b of c, van de Leerplichtwet 1969 waar het kind staat ingeschreven of in
verband met het volgen van onderwijs, genoemd in artikel 4a, eerste lid, van de Leerplichtwet
1969 waar het kind overeenkomstig artikel 4a, eerste lid, van de Leerplichtwet 1969 staat
ingeschreven of in verband met het volgen van onderwijs aan een vergelijkbare inrichting van
onderwijs buiten Nederland waar het kind staat ingeschreven, waarbij:
1⁰. de verzekerde aantoont dat het kind een bij ministeriële regeling te bepalen beroepsopleiding
volgt of als toptalent op het gebied van dans en muziek dan wel als topsporter op tenminste
toptalentniveau een bij ministeriële regeling te bepalen school bezoekt voor het volgen van
voortgezet onderwijs waardoor de afstand tussen het woonadres van de verzekerde of het
woonadres van de ander tot wiens huishouden het kind laatstelijk behoorde en de dichtstbijzijnde
instelling of school waar de beroepsopleiding of het voortgezet onderwijs wordt aangeboden meer
bedraagt dan een bij ministeriële regeling te bepalen aantal kilometers; of
2⁰. de verzekerde een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen beroep
uitoefent; of
3˚. de verzekerde of de ander tot wiens huishouden het kind laatstelijk behoorde in een bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen deel van Nederland woont, of de verzekerde
aantoont dat hij of die ander in een gebied buiten Nederland woont waarbij niet verwacht kan
worden dat het kind op basis van openbaar of eigen vervoer dagelijks heen en weer reist tussen
school en het adres van de verzekerde of die ander; of
4˚. het het kind betreft van de verzekerde, bedoeld in artikel 7b, vierde lid, onderdelen a en b.

