Regeling forfaitaire bedragen onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 1998
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Directie Sociale Verzekeringen

genoemde forfaitaire bedragen jaarlijks per 1 oktober bij ministeriële regeling kunnen worden aangepast aan de
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
ontwikkeling van de kinderbijslagbeen Werkgelegenheid,
dragen op grond van artikel 13, tweeGelet op artikel 10 van het Besluit
de lid, van de Algemene
onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag Kinderbijslagwet (AKW), in de periode
en artikel 9 van het Tijdelijk besluit
van 2 juli tot en met 1 juli direct daaronderhoudsvoorwaarden kinderbijslag aan voorafgaande. Verder kan de aan18-plussers;
passing van de forfaitaire bedragen
plaatsvinden aan de hand van de ontBesluit:
wikkeling van het collegegeld op
grond van artikel 7.43, eerste lid,
Artikel 1
onderdeel a, van de Wet op het hoger
De bedragen, genoemd in de artikelen onderwijs en wetenschappelijk onder3 tot en met 7 van het Besluit onderzoek in diezelfde periode.
houdsvoorwaarden kinderbijslag en de
Onderhavige regeling voorziet in
artikelen 3 tot en met 6 van het
aanpassing van de forfaitaire bedragen
Tijdelijk besluit onderhoudsvoorwaar- per 1 oktober 1998. De aanpassing
den kinderbijslag 18-plussers worden
heeft plaatsgevonden aan de hand van
als volgt gewijzigd:
de ontwikkeling van de kinderbijslagf 387,– wordt gewijzigd in f 406,–
bedragen aan de hand van de wettelijf 728,– wordt gewijzigd in f 765,–
ke indexering.
f 1456,– wordt gewijzigd in f 1.527,–
Er is geen rekening gehouden met de
f 1474,– wordt gewijzigd in f 1.547,–
ontwikkeling van het collegegeld in
f 1935,– wordt gewijzigd in f 2.030,–
het afgelopen jaar. Reden hiervoor is,
f 2219,– wordt gewijzigd in f 2.329,–
dat sinds 1 september 1996 de leeff 3142,– wordt gewijzigd in f 3.297,–
tijdsgrens van 18 jaar voor het recht op
f 3483,– wordt gewijzigd in f 3.654,–
studiefinanciering in het kader van de
Wet op de Studiefinanciering (WSF)
Artikel 2
voor kinderen in het hoger onderwijs is
Deze regeling treedt in werking met
vervallen. Sinds die datum kunnen ook
ingang van 1 oktober 1998.
kinderen van jonger dan 18 jaar in het
hoger onderwijs aanspraak maken op
Artikel 3
studiefinanciering. Voorheen bestond
Deze regeling wordt aangehaald als:
voor deze kinderen in beginsel recht
Regeling forfaitaire bedragen onderop kinderbijslag, in verband waarmee
houdsvoorwaarden kinderbijslag 1998. bij de vaststelling van de onderhoudsvoorwaarden rekening kon worden
Deze regeling zal met de toelichting in gehouden met de ontwikkeling van
de Staatscourant worden geplaatst.
het collegegeld. Nu op kinderen in het
hoger onderwijs in alle gevallen de
’s-Gravenhage, 22 juli 1998.
WSF van toepassing is en niet langer
De Staatssecretaris voornoemd,
de AKW, is er geen reden meer om de
F.H.G. de Grave.
ontwikkeling van het collegeld bij de
aanpassing van de onderhoudsvoorToelichting
waarden AKW te betrekken.
Ter verduidelijking zijn de aangepasSinds 1 oktober 1995 zijn het Besluit
te forfaitaire bedragen in de schema’s
onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag in de bijlage weergegeven.
en het Tijdelijk besluit onderhoudsvoorwaarden kinderbijslag 18-plussers De Staatssecretaris van Sociale Zaken
van kracht. In de respectievelijke artien Werkgelegenheid,
kelen 10 en 9 van deze besluiten is
F.H.G. de Grave.
geregeld, dat de in die besluiten
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Bijlage
Tot het huishouden van de verzekerde behorend kind
i.b.m..

grotendeels

<16 jr.

verzorgingsbeginsel
van toepassing

n.v.t.

16/17 jr.

inkomen < f 2.329,bijdrage > f 765,-

n.v.t.

> 18 jr.

inkomen < f 2.329,bijdrage > f 765,-

inkomen < f 1.547,bijdrage > f 1.547,-

Niet tot het huishouden van de verzekerde behorend kind
i.b.m.

grotendeels

(nagenoeg) geheel

< 16 jr.

inkomen < f 3.297,bijdrage > f 765,-

inkomen < f 2.030,bijdrage > f 2.030,-*

n.v.t.

16/17 jr.

inkomen < f 3.297,bijdrage > f 765,-

inkomen < f 2.030,bijdrage > f 2.030,-*

n.v.t.

> 18 jr.

inkomen < f 3.297,bijdrage > f 765,-

inkomen < f 2.030,bijdrage > f 2.030,-

inkomen < f 406,bijdrage > f 3.654,-

De in dit schema genoemde bedragen zijn kwartaalbedragen.
< d.w.z. minder dan
< d.w.z. ten hoogste
> d.w.z. meer dan
> d.w.z. ten minste
* voor gehandicapte kinderen die al sedert een datum gelegen vóór 1 oktober
1995 in een inrichting verblijven geldt een onderhoudsbijdrage van ten minste
f 1.527,- per kwartaal.
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