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15 683 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de 
loonbelasting 1964 alsmede van enkele andere wetten 
(samenvoeging van de bestaande kinderbijslag-
regelingen tot een algemene, de gehele bevolking 
omvattende, verplichte kinderbijslagverzekering van het 
eerste kind af en afschaffing van de kinderaftrek van de 
loon en inkomstenbelasting) 

Nr.3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

I. Inleiding 

De eerste stap naar herstructurering van de kinderbi jslag en de kinderaf-
trek is gezet door het vor ige kabinet door indiening van het wetsontwerp 
14 184 dat een - zij het nog onvol ledige - integratie inhield van de kinder-
bijslag en de kinderaftrek. Wij hebben dit wetsontwerp - in enigszins gewi j -
zigde vorm - overgenomen en verdedigd. Na amender ing is het wets-
ontwerp door de Eerste en Tweede Kamer vr i jwel unaniem aangenomen. 
Hiermede is naar ons oordeel in beginsel aanvaard, dat de kinderaftrek al-
leen in de vorm van belast ingvr i jdom van de kinderbi jslagen blijft voortbe-
staan. 

De eerste fase van de herstructurering van de kinderbi jslag en kinderaftrek 
beoogde 

a. het realiseren van een substantieel bedrag aan ombuig ingen 
b. een eerste belangrijke stap naar één kinderbijslagstelsel 
c. een zekere mate van verticale inkomensherverdel ing. 
Vervolgens zijn als tweede fase van de herstructurering belangrijke om-

buigingen gerealiseerd door maatregelen met betrekking tot de meervoudi-
ge kinderbijslag en kinderaftrek voor 16- en 17-jarigen (wet van 28 maart 
1979, Stb. 157). Wi j zullen op de inhoud van deze wet hier niet meer ingaan, 
omdat deze geen verband houdt met de derde fase die nu aan de orde is. 

De derde fase van de herstructurering als aangekondigd in de memorie 
van antwoord naar aanleiding van het voor lopig verslag op wetsontwerp 
14 184 (Tweede Kamer, Zitt ing 1977-1978, nr. 7) is thans aan de orde. Deze 
derde fase beoogt volledige integratie van de kinderbijslag en kinderaftrek 
en daarmede een belangrijk stuk vereenvoudiging op het gebied van wetge-
v ing en uitvoering van de kinderbi jslag. De derde fase is het logisch vervolg 
op de eerste fase. Als gevolg van de eerste fase is het stelsel van kindervoor-
zieningen tijdelijk nog ondoorzicht iger geworden, dan het voordien reeds 
was. Dit is wi l lens en wetens geaccepteerd met het vooruitzicht van realise-
ring van de derde fase per 1 januari 1980, waarmede een eenvoudig en be-
grijpeli jk stelsel van kindervoorzieningen kan zijn bereikt. 

Een meerderheid van de Sociaal-Economische Raad meent in zijn Advies 
met betrekking tot de derde fase van de herstructurering van de kinderbij-

■ Ter inzage nedergeiegd op de bibliotheek der slag en kinderaftrek' van 15 jun i 1979 (blz. 20) dat er op dit moment noch voor 
Kamer de uitkeringsgerechtigden, noch voor de uitvoerende instanties dwingende 
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redenen zijn o m de derde fase door te voeren. Een andere meerderheid van 
de Raad meent dat in de derde fase kan worden volstaan met een ui tbreiding 
van de AKW met het recht op kinderbi jslag voor het tweede kind en de huidi-
ge situatie van de kinderbi jslag en kinderaftrek voor het eerste kind hand-
haven. Beide standpunten zijn in feite een ontkenning van de noodzaak om 
per 1 januari 1980 de integratie van de kinderbi jslag en de kinderaftrek volle-
dig af te ronden. Dit brengt ons er toe onderstaand de huidige situatie te 
schetsen en aan te tonen waarom ter wi l le van de eenvoud en doorzicht ig-
heid van het systeem het naar onze mening dr ingend gewenst is de derde 
fase per 1 januari 1980 doo r te voeren. 

Vooraf zij opgemerkt , dat indien per 1 januari 1980 geen wettel i jke voorzie-
ningen zouden worden getroffen, de situatie van vóór 1979 zou herleven, 
omdat de eerste fase wettel i jk alleen voor 1979 is geregeld. In dit geval zou 
de kinderaftrek vol ledig herleven en zou voorts een bedrag van ca. f 300 min . 
aan ombuig ingen ver loren gaan. Dit kan uiteraard niet de bedoel ing zijn, zo-
dat indien de derde fase niet word t doorgevoerd, noodmaatregelen moeten 
worden genomen. 

Thans bestaan er vijf regelingen op het gebied van kindervoorzieningen, 
nl . de AKW, de KWL, de KKZ, de KTO en de kinderaftrekregel ing. Op grond 
van één of meer van deze regelingen hebben: 

- loontrekkenden waaronder ambtenaren recht op kinderbi jslag vanaf het 
eerste kind. Op de kinderbi jslagen worden opslagen gegeven. Loontrekken-
den hebben in het algemeen geen recht op kinderaftrek. 

- zelfstandigen (met een inkomen boven de KKZ-grenzen) recht op kin-
derbi jslag vanaf het derde kind. Op de kinderbi js lagen worden opslagen ge-
geven. Voor de eerste twee kinderen hebben deze zelfstandigen recht op kin-
deraftrek. 

- kleine zelfstandigen recht op kinderbijslag vanaf het eerste of vanaf het 
tweede kind. Een recht op een opslag op de kinderbi js lag geldt alleen vanaf 
het derde kind. Ondanks het feit dat kleine zelfstandigen recht hebben op 
kinderbi jslag voor het tweede of het eerste én tweede kind, hebben zij voor 
deze kinderen hetzelfde recht op kinderaftrek als de overige zelfstandigen. 

- een aantal bi jzondere groepen(grensarbeiders, gemoedsbezwaarden, 
gescheidenen, die in verband met ant i -cumulat iebepal ingen het recht op 
kinderbi jslag niet geldend kunnen maken, recht op kinderaftrek. Voor a l imen-
tat iepl icht igen geldt dat zij als regel wel de kinderbi jslag en de opslag 
voor vierde en volgende kinderen door moeten geven aan de al imentat iege-
recht igde, doch niet de opslag voor de eerste dr ie kinderen. 

Zoals uit het vervolg van deze memor ie blijkt (par. IV) worden kinderbij-
slag en opslagen op vijf verschil lende manier aangepast. 

Ons voorstel met betrekking tot de derde fase dat in het kort inhoudt : 
- één AKW die recht geeft op kinderbijslag (zonder aparte opslagen) van-

af het eerste kind 
- een bui tengewone lastenregeling voor bijzondere groepen 
- één indexer ingsmechanisme, betekent, dat het huidige ingewikkelde 

systeem, dat alleen nog de nauwst betrokkenen vermogen te begri jpen (dat 
blijkt onder meer uit de talloze verzoeken om inl icht ingen bij de Raden van 
Arbe id , het Ministerie van Sociale Zaken en het Ministerie van Financiën) 
eenvoudig en doorzicht ig wordt én voor de ui tvoer ingsorganen èn voor re-
ger ing en par lement èn, last but not least, voor de ui tker ingsgerecht igden. 

Hierbij moet wel onderscheid worden gemaakt tussen het voorgestelde 
stelsel en de overgang naar dat stelsel. Voor de ui tvoer ingsorganen bij voor-
beeld betekent deze overgang een aanzienlijke ui tbreid ing van het aantal uit-
keringsgerechtigden en daarmee het administreren van nieuwe bestanden. 
Ook voor de beleidsorganen, regering en parlement, is de overgang naar het 
nieuwe stelsel verre van eenvoudig. Hiervan getuige deze uitgebreide me-
morie van toel icht ing, die voor verreweg het grootste deel de overgang van 
het oude naar het nieuwe stelsel toelicht. 

Het nieuwe stelsel wordt door de u i tvoer ingsorganen zeer gunst ig beoor-
deeld met betrekking tot de eenvoud en de doorzicht igheid. Voor kleine zelf-
standigen behoeven geen gecompl iceerde inkomensonderzoeken meer 
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plaats te vinden. Het recht op kinderbi jslag, dat voor iedere ingezetene vanaf 
het eerste kind geldt, is veel gemakkeli jker vast te stellen dan voorheen. Met 
de KWL verdwi jnen ook de gedeelteli jke kinderbijslagen voor diegenen die 
slechts een gedeelte van een kwartaal in loondienst waren. Dat betekent, dat 
het is afgelopen met de zgn. «dagentelleri j». Voorts heeft de werkgever 
geen enkele bemoeienis meer met het aanvragen van kinderbijslag voor zijn 
werknemers. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke beperking van de ad-
ministrat ie voor die werkgever, doch ook verminder ing van controle-werk-
zaamheden voor de Raden van Arbeid. Ook zullen bedri j fsverenigingen en 
sociale diensten geen gegevens meer aan Raden van Arbeid behoeven te 
verstrekken over degenen die een uitkering hebben die recht geeft op kin-
derbijslag voor de eerste twee kinderen. 

Voor regering en parlement is het nieuwe stelsel door gel i jkberechtiging, 
ongeacht de maatschappeli jke positie, door het ontbreken van kinderaftrek, 
door het ontbreken van opslagen en door het uni forme indexeringssysteem 
aanzienlijk eenvoudiger te beoordelen. Dit betekent voorts dat de wenselijk" 
heid van verdere herstructurering, en de wijze waarop dat moet geschieden, 
beter kan worden afgewogen. 

Ook voor de uitkeringsgerechtigde wordt de beoordel ing van het stelsel 
aanzienlijk eenvoudiger gemaakt. Eerder vermeldden wi j dat de Raden van 
Arbeid het recht op kinderbijslag in het nieuwe stelsel veel eenvoudiger zou-
den kunnen vaststellen. In het verlengde daarvan ligt, dat de uitkeringsge-
rechtigde zijn recht op kinderbi jslag veel gemakkeli jker kan beoordelen. Het 
aanvraagformul ier voor kinderbi jslag zal voorts veel eenvoudiger zi jn. Zo-
wel werkgevers als werknemers profiteren van deze eenvoud. Voor kleine 
zelfstandigen en degenen die een sociale uitkering (WW, WWV, ZW, WAO) 
ontvangen, treedt een aanzienlijke vereenvoudiging op. 

Op grond van het voorgaande menen w i j - dit in tegenstel l ing tot een 
meerderheid van de SER - dat er zeker dwingende redenen zijn om de derde 
fase per 1 januari 1980 te realiseren. Deze vereenvoudiging menen wi j te 
moeten beschouwen als een l ichtpunt in het steeds complexer wordende 
stelsel van sociale zekerheid. 

Het is overigens niet zo, dat aan dit voorstel alleen technische motieven 
als het vervolmaken van de eerste fase en bevordering van de eenvoud en 
de doorzicht igheid van het systeem ten grondslag l iggen. 

Wi j menen dat uit het oogpunt van rechtsgeli jkheid de doelstel l ingen van 
de eerste fase ook betrekking dienen te hebben op de eerste twee kinderen 
van zelfstandigen. 

De voorgestelde nieuwe AKW zal voorts voor eerste en tweede kinderen 
geen onderscheid meer maken naar maatschappeli jke positie van de ou-
ders. In het verlengde daarvan ligt dat in beginsel geen onderscheid meer 
wordt gemaakt met betrekking tot de premiebetal ing. Dit betekent dat voor 
de zelfstandige zonder kinderen, negatieve inkomensmutat ies optreden, die 
inhaerent zijn aan een stelsel van kinderbi jslag. Een andere principiële keuze 
die ten grondslag ligt aan het voorstel is de ontdooi ing van de kinderbijslag 
voor het eerste k ind; wi j komen hier nog nader op terug. 

De herstructurering zal met de derde fase nog niet zijn vo l too id , zelfs niet 
voor lop ig . Wi j menen, dat met de realisering van de derde fase een unifor-
me en flexibele basis tot stand zal zijn gekomen, waarop verdere herstructu-
rering zal kunnen plaatsvinden. Welke de inhoud is van de verdere herstruc-
turer ing is thans nog niet te zeggen. Daarvoor zal eerst een intensieve studie 
moeten plaatsvinden betreffende de ontwikkel ing van de kinderbi jslag tot 
nu toe, de opvatt ingen daaromtrent, de theoretische grondslagen van het 
huidige kinderbijslagstelsel, mogel i jke alternatieven en de wijze waarop the-
oretische grondslagen zich tot elkaar verhouden. Daarbij is het duideli jk, dat 
die grondslagen stoelen op maatschappeli jke opvatt ingen van uiteenlopen-
de aard. Wijziging van de grondslagen van het stelsel kan leiden tot ingri j-
pende wi jz igingen in het niveau van de kinderbi jslagen, de onderl inge ver-
houdingen (rangorde, leeftijden) en de wi jze van indexering. Deze ingri jpen-
de wi jz igingen kunnen leiden tot vri j forse inkomensmutat ies, die het nood-
zakelijk maken uiteindeli jk ook de verdere herstructurering te faseren. 
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Inmiddels zijn wi j met de voorgaande uiteenzetting wat ver voorui tgelo-
pen op de verdere herstructurering. Voorshands is toegezegd dat w i j de SER 
hieromtrent zo spoedig mogeli jk advies zullen vragen. Deze adviesaanvrage 
zal op zijn minst een belangrijke aanzet moeten geven tot bedoelde studie. 
De voorbereid ing van deze adviesaanvrage is ter hand genomen. Hiermee is 
ui tvoering gegeven aan de in de Eerste Kamer aangenomen mot ie Van Tets 
(Eerste Kamer, Zitt ing 1977-1978,14 184, nr. 86c). De termi jn waarop deze 
adviesaanvrage gereed zal komen is afhankelijk van verschi l lende factoren. 
In het bijzonder speelt de vraag een rol hoe ver de ambtel i jke studie moet 
gaan. Naarmate deze studie minder ver strekt, zal de SER meer t i jd nodig 
hebben o m tot een advies te komen. Dit laatst lijkt ons minder wenseli jk, on-
der meer omdat de SER thans reeds overvoerd is met werk. Een te globale 
adviesaanvrage zou derhalve tot gevolg kunnen hebben, dat eventuele 
maatregelen later worden gerealiseerd dan nodig en wenseli jk is. Op dit mo-
ment lijkt het ons mogeli jk de SER in de loop van 1980 advies te vragen. 

Terugkomend op de thans voor l iggende derde fase mogen wi j eraan her-
inneren dat de derde fase in haar geheel vr i jwel neutraal dient te worden be-
kostigd (zie paragraaf IX). In concreto houdt dit in dat: 

a. als gevolg van de invoering van de derde fase geen sti jging van loon-
kosten optreedt; 

b. als gevolg van de invoering van de derde fase de budgettaire proble-
matiek niet wordt verzwaard. 

Neutrale bekostiging sluit niet uit dat bij groepen en indiv iduen inkomens-
mutaties plaatsvinden. Waar nodig hebben wi j in dit verband overgangs-
maatregelen voorgesteld. Het herstel beoogt de huidige vier kinderbijslagre-
gel ingen, te weten de Algemene Kinderbi js lagwet (AKW), de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden (KWL), de Kindertoelageregel ing Overheidsperso-
neel (KTO) en de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen (KKZ) tot één re-
gel ing te integreren. Dit betekent ui tbreiding van het recht op kinderbijslag 
voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen, terwi j l voor een aantal groe-
pen (bi jstandsgenietenden, degenen die gebruik maken van een regeling 
vervroegd uittreden) het recht op een kinderbi js lagvervangende uitkering 
word t vervangen door een recht op kinderbijslag voor de eerste twee kinde-
ren. Zoals gezegd zal daarbij de kinderaftrek alleen in de vo rm van belasting-
vr i jdom van de kinderbijslag bli jven bestaan. Achtereenvolgens zal in deze 
memor ie nader worden ingegaan op een algemeen recht op kinderbijslag 
van het eerste kind af (paragraaf II) de kinderbi jslag voor de eerste twee kin-
deren van zelfstandigen (paragraaf III), de indexering van de kinderbijslag 
(paragraaf IV), de f inanciering van de kinderbijslag (paragraaf V), het verval-
len van de kinderaftrek voor bijzondere groepen (paragraaf VI), bijzondere 
onderwerpen (paragraaf VII t /m X) en het SER-advies (paragraaf XI). 

II. Een algemeen recht op kinderbijslag van het eerste kind af 

Met het doorvoeren van de eerste fase van de herstructurering van de kin-
derbijslag en kinderaftrek is - zoals gezegd - de principebeslissing genomen 
dat de kinderaftrek alleen in de vorm van belast ingvr i jdom van de kinderbi j-
slag blijft voortbestaan. Bij de eerste fase van de herstructurer ing is de kin-
deraftrek voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen en de kinderaftrek 
voor enkele bijzondere groepen bli jven bestaan. Thans wordt voorgesteld 
ook deze kinderaftrek met ingang van 1 januari 1980 te vervangen. Voor wat 
betreft de eerste twee kinderen van zelfstandigen betekent dit dat zij in het 
kinderbijslagsysteem worden betrokken. 

Voor de bijzondere groepen die ook na 1 januari 1980 geen kinderbi jslag 
zullen ontvangen zal de kinderaftrek worden vervangen door een maatregel 
in de sfeer van de buitengewone lastenregeling. 

Met het verlenen van kinderbijslag voor het eerste en tweede kind van 
zelfstandigen ontstaat de situatie dat voor alle ingezetenen een recht bestaat 
op kinderbijslag vanaf het eerste kind. Dit algemeen recht op kinderbijslag 
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vanaf het eerste kind ontneemt de bestaansgrond aan de bijzondere regelin-
gen, die voor bepaalde bevolkingsgroepen voorzien in kinderbi jslag voor 
het eerste en tweede kind. Daartoe vindt een ui tbreiding plaats van het recht 
op kinderbijslag ingevolge de AKW tot het eerste en tweede kind en intrek-
king van de K W L - e n daarmee van de KTO - e n van de KKZ. 

In het voorgaande is aangegeven dat als logisch vervolg op de eerste fase 
van de herstructurering de zelfstandigen aanspraak moeten kri jgen op kin-
derbi jslag voor het eerste en tweede kind. Echter ook op andere gronden 
menen wi j dat zelfstandigen recht moeten hebben op kinderbi jslag van het 
eerste kind af. Sociaal gezien bevinden zelfstandigen met kinderen zich in 
een overeenkomstige posit ie als werknemers met kinderen. Daarvan uit-
gaande is er geen enkele reden de aanspraken op kinderbijslag voor deze 
beide groepen verschi l lend te doen zijn. Waarom dan toch de aanspraken op 
dit ogenblik net gelijk zi jn, komt door het wat bijzondere karakter van de 
KWL. De kinderbijslag voor de eerste twee kinderen van werknemers is alti jd 
geheel los gezien van de algemene voorziening die de AKW is. De eerste kin-
derbi js lagregel ing voor werknemers kwam tot stand in 1939 en voorzag in 
een recht op kinderbi jslag van het derde kind af. Hieraan lag de gedachte ten 
grondslag dat het loon toereikend moest zijn voor een gezin van «normale» 
oftewel van gemiddelde grootte, zijnde een gezin met twee kinderen. In 1946 
werd het recht op kinderbi jslag uitgebreid met het eerste en tweede kind. 
Hierdoor werd het u i tgangspunt dat het loon voldoende moet zijn voor een 
gezin met twee kinderen geweld aangedaan. Uitdrukkeli jk werd de uitbrei-
ding van het recht daarom gezien als een ti jdeli jke zaak, noodzakelijk omdat 
de slechte naoor logse economische situatie geen algemene loonsverho-
ging toestond. 

De vraag of de kinderbi jslag diende in te gaan bij het eerste of het derde 
kind werd weer actueel in 1957 bij de indiening van het wetsontwerp dat 
leidde tot de AKW. Vrij a lgemeen was men in het parlement van mening, dat 
de aanspraken op kinderbi jslag voor iedereen gelijk dienden te zijn. In begin-
sel meende men dus dat gekozen diende te worden tussen óf het afschaffen 
van het sinds 1946 bestaande recht op kinderbijslag voor het eerste en twee-
de kind van werknemers óf het juist verlenen van dit recht aan zelfstandigen. 
Uiteindeli jk is het daar niet van gekomen. Afschaff ing werd op dat moment 
niet gewenst geacht. Wel werd , onder verwi jz ing naar het u igangspunt dat 
het loon voldoende moet zijn voor een gezin met twee kinderen, de moge-
li jkheid voor de toekomst open gehouden. Mede hierdoor werd niet overge-
gaan tot een ui tbreiding van het recht voor zelfstandigen. 

Inmiddels bestaat nu al 33 jaar voor werknemers een recht op kinderbi j-
slag vanaf het eerste kind. Daarmee is het ook 33 jaar geleden dat een begin 
gemaakt is met het ondergraven van het ui tgangspunt dat het loon voldoen-
de moet zijn voor een gezin met twee kinderen. Ook hebben andere, meer 
recente ontwikkel ingen dit u i tgangspunt doen vervagen. In dit verband kan 
gewezen worden op de koppel ing van de sociale min ima aan het m in imum-
loon. Dit is een koppel ing op netto-basis, waarbi j word t ui tgegaan van het 
netto m in imumloon van een gehuwde werknemer van 23 jaar en ouder zon-
der kinderen. Hierin l igt impliciet besloten dat het m in imumloon , voor wat 
het behoefte-aspect betreft, gericht is op een gezinssituatie zonder kinderen. 
Wij menen dat deze veranderde opvatt ingen hun doorwerk ing moeten krij-
gen in een recht op kinderbi jslag vanaf het eerste kind. In feite ligt hierin te-
vens besloten het opheffen van de bevriezing van de kinderbi jslag voor het 
eerste kind. Overigens kunnen er ook andere overwegingen worden aange-
voerd om de kinderbi jslag voor het eerste kind te ontdooien. Gewezen kan 
worden op de mogel i jkheid dat bevriezing van de kinderbi jslag voor het eer-
ste kind leidt tot compensat ie (en overcompensat ie voor werknemers zonder 
kinderen) in de loonsfeer. Dit ongewenste afwentel ingseffect zou bij vol ledige 
integratie nog versterkt worden als de bevriezing ook betrekking zou hebben 
op de opslag op de kinderbi jslag. Onvol ledige integratie zou de mogel i jkheid 
scheppen tot het op verschi l lende wijze indexeren van de kinderbi jslag en de 
opslag. Een onvol ledige integratie doet evenwel afbreuk aan de doelstel l in-
gen van de herstructurer ing. 
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III. De eerste twee kinderen van zelfstandigen 

Op grond van de huidige wetgev ing hebben zelfstandigen recht op kinder-
aftrek voor het eerste en tweede kind. Deze kinderaftrek kan gesplitst wor-
den in een bedrag ter grootte van de belastingvri je kinderbijslag voor een 
werknemer en een bedrag ter grootte van de z.g. restant-kinderaftrek, zoals 
die tot 1 oktober 1978 bestond voor werknemers. Daarnaast hebben kleine 
zelfstandigen aanspraak op kinderbijslag voor het eerste en/of het tweede 
kind. Het vervallen van het recht op kinderaftrek voor de eerste twee kinde-
ren van zelfstandigen en het daartegenover verlenen van een recht op kin-
derbi js lag, geven - afgezien van extra-premielasten - in 1980 de volgende 
inkomenseffecten: 

Tabel 1. Inkomensmutaties (op jaarbasis in cijfers 1979) voor zelf 
standigen als gevolg van harmonisatie van het recht op kinderbijslag 
voor het eerste en het tweede kind (met extra premiebetaling is 
geen rekening gehouden) 

Bruto inkomens Gezinnen met 

1979 In gids. 1 kind 2 kinderen In gids. 

In % van In gids. In % van 
het beschik-
baar inkomen 

het beschik-
baar inkomen 

1 14 146 ' + 378 ( + 2,7) + 587 ( + 3,8) 
f 22 3 0 0 ' + 10 ( + 0,1) — 167 ( - 0.8) 
f 22 950 ' + 668 ( + 3,5) + 491 ( + 2,4) 
f 23 000 + 668 ( + 3,5) + 1922 ( + 9,9) 
f 30 000 + 558 ( + 2,3) + 1746 1+7,2) 
( 40 000 + 447 (+1 ,5) + 1492 (+ 4,8) 
f 50 000 + 432 (+ 1,2) + 1454 ( + 3,9) 
f 75 000 + 117 ( + 0,2) + 792 (+1 ,5 ) 
f 100 000 - 83 1-0,11 + 418 ( + 0,7) 

' Inkomen waarbij op grond van de 
K.K.Z. recht op kinderbijslag bestaat voor 
het eerste en tweede kind en waarbij nog 
juist geen belasting wordt betaald. 
; Inkomen waarbij op grond van de 
K.K.Z. nog juist recht op kinderbijslag 

bestaat voor het eerste en tweede kind en 
waarbij wel belasting wordt behaald. 

Inkomen waai bij op grond van de 
K.K.Z. nog juist recht op kinderbijslag 
bestaat voor alleen het tweede kind. 

Een gedetail leerde berekening van deze inkomensmutat ies is weergege-
ven in bijlage 1. Zie voor een berekening van het beschikbaar inkomen bij la-
ge 2b. 

III. 1. De uitkeringen voor zelfstandigen (excl. kleine zelfstandigen) 

De inkomensmutat ies voor zelfstandigen (excl. kleine zelfstandigen) als 
vermeld in tabel 1 kunnen worden gesplitst in twee componenten, te we ten : 

a. toekenning van kinderbi jslag voor de eerste twee kinderen van zelf-
standigen. Hierdoor wordt het deel van de kinderaftrek voor zelfstandigen, 
dat verband houdt met het niet ontvangen van kinderbi jslag (en dat qua om-
vang gelijk is aan de kinderbijslag) omgezet in belast ingvr i jdom van de kin-
derbi jslag. Dit betekent voor alle zelfstandigen een inkomensvoordeel dat af-
hankelijk is van het inkomen en het daarbij behorende marginale tarief voor 
de inkomstenbelast ing. Maximaal is dit voordeel de vol ledige kinderbijslag 
nl. voor degenen die geen belasting betalen en min imaal 28% van de kinder-
bijslag nl. bij inkomens waarop een marginaal tarief van 72% van toepas-
sing is; 

b. de integratie van kinderbijslag en kinderaftrek (eerste fase) zoals die 
heeft plaatsgevonden voor de eerste twee kinderen van werknemers en 
waarbi j de restant-kinderaftrek werd vervangen door een opslag op de kin-
derbi jslag. Evenals voor de werknemers ontstaat hierdoor voor de zelfstan-
digen een belast ingverzwaring, met daartegenover belastingvri je opslagen 
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op de kinderbijslag. Als gevolg hiervan resulteren positieve inkomensmuta-
ties beneden de draaipunt inkomens (f 40 000 voor het eerste k ind, f 44 140 
voor het tweede kind) en negatieve inkomenseffecten boven deze draaipunt-
inkomens.1 

Voor inkomens tot de draaipunt inkomens cumuleren de posit ieve inko-
menseffecten sub a en sub b. Voor inkomens daarboven worden per saldo 
de positieve inkomenseffecten sub a verminderd met de negatieve inkomens-
effecten sub b. Bij een inkomen van ca. f80 000 overtreffen voor een gezin 
met één kind de negatieve inkomenseffecten de positieve inkomenseffecten. 
Voor gezinnen met twee kinderen treedt bij zeer hoge inkomens een ger ing 
negatief effect op. 

III. 2. De uitkeringen voor kleine zelfstandigen 

De kleine zelfstandigen behouden hun recht op kinderbi jslag voor twee 
kinderen resp. zien hun recht op kinderbi jslag voor het tweede kind uitge-
breid met een recht op kinderbijslag voor het eerste kind. De inkomenseffec-
ten, die voor deze groep zelfstandigen optreden als gevolg van de derde fase 
van de herstructurering van de kinderbi jslag en de kinderaftrek kunnen, 
overeenkomstig de wijze waarop dat voor de niet KKZ-gerechtigde zelfstan-
digen in paragraaf III. 1. is gedaan, analytisch worden gesplitst in de volgen-
de componenten: 

a. Het vervallen van het deel van de kinderaftrek, dat bij het belast ingvri j 
worden van de kinderbi jslag is gehandhaafd voor degenen die een KKZ-uit-
kering ontv ingen. Daardoor ontstaan negatieve inkomenseffecten, die afhan-
kelijk van de hoogte van het inkomen oplopen van f 0 (wanneer geen belas-
t ing verschuldigd is) tot f 131 per jaar voor een gezin met één kind en tot f408 
per jaar voor een gezin met twee kinderen. 

b. De vervanging van de restant-kinderaftrek door een opslag op de kin-
derbijslag analoog aan de wijze waarop dat in 1978/1979 voor de eerste twee 
kinderen van werknemers is geschied (eerste fase). De daarmee samenhan-
gende inkomensmutat ies zijn voor alle KKZ-gerechtigde zelfstandigen posi-
tief doordat hun inkomen beneden de draaipunt inkomens van de eerste fase 
l igt: voor een gezin met één kind minimaal f 141 en maximaal f 378 per jaar, 
voor een gezin met twee kinderen minimaal f 241 en maximaal f 587 per 
jaar. 

Uit tabel 1 blijkt dat bij kleine zelfstandigen die weinig of geen belasting 
betalen, de posit ieve inkomenseffecten sub b groter zijn dan de negatieve 
sub a. Dit is ook het geval bij de kleine zelfstandigen die recht hebben op 
kinderbijslag voor alleen het tweede kind op grond van de KKZ. Voor een 
tussenliggende groep, nl . degenen die recht hebben op kinderbi jslag voor 
twee kinderen op grond van de KKZ en een inkomen hebben tussen f 19 613 
en f 22 300 treedt per saldo een negatief inkomenseffect op van maximaal 
f 167 per jaar. Het gaat hier om de groep met twee KKZ-kinderen waarvoor 
het inkomenseffect van het wegval len van de vol ledige kinderaftrek groter is 
dan de opslagen op de kinderbi jslag voor het eerste en tweede kind te za-
men (f 587). Uit bij lage 3 blijkt dat dit zelfstandigen betreft wier laatste deel 
van het inkomen zodanig is dat de kinderaftrek voor meer dan 78% valt in de 
20%-schijf van de inkomstenbelast ing. 

De negatieve inkomensmutat ies van deze groep kleine zelfstandigen v in-
den weliswaar hun oorsprong in het extra voordeel dat zij thans hebben (zij 
hebben recht èn op kinderbijslag én op een volledige kinderaftrek), de muta-
t ieszi jn daarom niet minder pi jnl i jk. 

III. 3. De premieheffing 

De premieheff ing voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen is tot nu 
toe buiten beschouwing gelaten. In tabel 2 zijn dezelfde gegevens opgeno-
men als in tabel 1, waarbi j nu echter ook rekening is gehouden met een pre-
mieverhoging voor zelfstandigen als gevolg van de derde fase. Deze ver-
hoging bedraagt 1,75% d.w.z. de nieuwe AKW-premie voor 1980 van 2,2% 
(zie tabel 7) verminderd met de AKW-premie bij ongewi jz igd beleid (0,45%). 

1 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de re-
latie belastbaar inkomen - bruto inkomens 
voor werknemers en zelfstandigen gelijk is. 
Uitgangspunt voor de bepaling van de draai-
punten in de eerste fase waren de belastbare 
inkomens Deze belastbare inkomens corres 
ponderen voor zelfstandigen met hogere bruto 
inkomens dan de hier genoemde (zie bijlage2b) 
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Tabel 2. Inkomensmutaties (op jaarbasis in cijfers 1979) voor zelfstandigen als 
gevolg van harmonisatie van het recht op kinderbijslag voor het eerste en tweede 
kind (rekening is gehouden met het netto-effect van de extra premieheffing) 

Bruto-inko- Gezinnen 
mens1979 mens1979 

zonder kir ideren met 1 kind met 2 kinderen 

in gids. in % van 
het beschik-
baar inko-
men 

in gids. in % van 
het beschik-
baar inko-
men 

in gids. in % 
van 
het 
be-
schik-
baar-
inko-
men 

f 14 146' - 80 ( - 0,6) + 298 (+2,1) + 507 ( + 3.3) 
f 22 3 0 0 : - 194 1— 1,11 — 184 ( - 1,0) — 361 1-1.7) 
f 22 950 ' - 199 ( - 1.11 + 469 ( + 2.5) + 292 (+1 .4 ) 
f 23 000 - 199 1-1,1) + 469 (+2 .5) + 1723 ( + 8.9) 
f 30 000 - 246 I—1.11 + 312 (+ 1,3) + 1500 ( + 6,2) 
f 40 000 - 306 ( - 1,0) + 141 ( + 0,5) + 1186 ( + 3,8) 
f 50 000 - 371 ( - 1 , 0 ) + 61 (+0 ,2) + 1083 (+ 2,9) 
f 75 000 - 384 l - 0,8) — 267 ( - 0,5) + 408 ( + 0,8) 
f 100 000 - 280 ( - 0 , 5 ) — 363 l - 0,6) + 138 ( + 0.2) 

1 Inkomen waarbij op grond van de KKZ 
recht op kinderbijslag bestaat voor het 
eerste en tweede kind en waarbij nog 
juist geen belasting wordt betaald. Reke-
ning is gehouden met de huidige Premie-
vrijstellings- en reductieregeling. 
1 Inkomen waarbij op grond van KKZ 
recht op kinderbijslag bestaat voor het 
eerste en tweede kind en waarbij wel 
bealsting wordt betaald. 

' Inkomen waarbij op grond van de KKZ 
recht op kinderbijslag bestaat voor alleen 
het tweede kind. 

Een gedetailleerde berekening van de 
inkomenseffecten is weergegeven in 
bijlage 2. 

In bijlage 2a zijn de inkomensmutaties weer-
gegeven voor zelfstandigen met één kind 
(van 0 tot 3 jaar) geboren na 1 januari 1979 
Zie voor een berekening van het beschik-
baar inkomen bijlage 2b. 

Als gevolg van premiebetal ing ontstaan negatieve inkomenseffecten voor 
alle zelfstandigen zonder kinderen en in sommige gevallen per saldo ook 
voor zelfstandigen met één kind. Voor de groep kleine zelfstandigen, die na-
delige inkomenseffecten ondervindt in de uitkeringssfeer (zie tabel 1) wor-
den als gevolg van de premieheff ing de negatieve inkomenseffecten ver-
groot. Negatieve inkomenseffecten treden bij deze categorie nu niet meer al-
leen op bij gezinnen met twee kinderen, doch ook bij gezinnen met één kind 

III. 4. Overgangsmaatregelen 

In de voorgaande paragrafen is aangegeven welke de gevolgen zijn voor 
zelfstandigen zonder kinderen en voor kleine zelfstandigen met kinderen van 
het invoeren van een algemeen recht op kinderbijslag vanaf het eerste kind. 
Wi j menen dat in verband met de nadelige inkomenseffecten voor deze cate-
gorieën zelfstandigen voorzieningen moeten worden getroffen. Deze voor-
zieningen dienen naar onze mening van ti jdeli jke aard te zijn onder meer 
omdat een permanente voorziening zich moeil i jk verdraagt met de vereen-
voudig ing die met de derde fase word t beoogd en de nagestreefde budget-
taire neutraliteit in gevaar zou brengen. Bovendien vloeien de negatieve in-
komenseffecten in belangrijke mate voort uit de solidariteitsgedachte die 
aan kinderbijslagverzekeringen ten grondslag ligt, op grond waarvan inko-
mensherverdel ing plaatsvindt van gezinnen zonder (en met weinig) kinde-
ren naar gezinnen met meer kinderen. In die t i jd gezien kunnen dit dezelfde 
gezinnen zijn. Voor de zelfstandigen zonder kinderen denken wi j aan een 
overgangsmaatregel met betrekking tot de premiebetal ing. Voorts menen 
wi j dat er aanleiding bestaat een overgangsmaatregel te treffen voor kleine 
zelfstandigen 
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III. 4 .1 . Overgangsmaatregel met betrekking tot de premiebetaling voor 
zelfstandigen zonder kinderen 

Blijkens paragraaf III.3. zal de nieuwe AKW premie 1,75% hoger zijn dan 
de AKW-premie bij ongewijz igd beleid. Voor degenen die wel premiepl icht ig 
zijn maar geen kinderbijslag onvangen, wordt voorgesteld - bij wijze van 
overgangsmaatregel - de premie AKW in 1980 op 1,3% in plaats van 2,2% 
vast te stellen. 

Langs deze weg kunnen de negatieve inkomenseffecten die voor een gro-
te groep van deze premiepl icht igen ca. 1 % van het beschikbaar inkomen be 
lopen, in het overgangsjaar 1980 worden teruggebracht tot ca. 0,5%. 

Deze overgangsmaatregel dient alleen betrekking te hebben op de gevallen 
waarin de nieuwe premielast leidt tot een achteruitgang in beschikbaar inko 
men. De vaststell ing van een verlaagd percentage moet daarom worden be-
perkt tot de op aanslag bij de betalen premie, dat wi l zeggen voor de verze-
kerde van wie premie bij wege van aanslag wordt geheven en alleen voor 
zover de premie niet bij wijze van inhouding is geheven. lnhoudmgspl icht i -
gen dragen in deze gedachtengang ook in 1980 de volle premie AKW af. Al 
leen in de gevallen waarin verhaal van de premie AKW mogel i jk is (rosé 
loonbelasting- en premietabel voor li jfrenten en dergelijke) zal de in 
houdingspl icht ige kunnen volstaan met afdracht van de overgangspremie. 

De kosten van deze overgangsregel ing bedragen in 1980 per saldo 38 min. 
aan premie volksverzekeringen (ca. 47 min. minder kinderbi js lagpremie mi 
nus ca. 9 min. meer overige premies volksverzekeringen). 

III. 4.2. Overgangsmaatregel voor kleine zelfstandigen met kinderen 

Zoals uit tabel 2 blijkt is er een categorie kleine zelfstandigen met kinderen 
die als gevolg van de derde fase nadelige inkomenseffecten ondervindt, 
deels als gevolg van premiebetal ing, deels als gevolg van het afschaffen van 
de kinderaftrek. Wij menen dat er reden is om ook voor deze categorie een 
overgangsregel ing te treffen. Een overgangsregel ing die aansluit bij de oor 
zaken van de negatieve inkomenseffecten zou evenwel bijzonder gecompl i -
ceerd worden. 

Zoals uit tabel 2 blijkt gaat het om kleine zelfstandigen die recht op kindei 
bijslag hebben voor twee kinderen en die over hun inkomen belasting beta-
len. Het nadelige inkomenseffect is maximaal f 184 (bij één kind) resp. f361 
(bij twee kinderen). Dit nadeel zou naar ons oordeel voor 1980 gehalveerd 
dienen te worden. Om dit op een eenvoudige wijze te bereiken menen wi j dat 
aan alle kleine zelfstandigen die over het vierde kwartaal 1979 een KKZ uit-
kering ontvangen en een inkomen hebben van niet meer dan f22 300 een 
eenmalige extra onbelaste uitkering zou moeten worden gegeven van resp 
f 100 en f200 bij resp. 1 kind en 2 kinderen. De genoemde bedragen ad f 184 
en f 361 representeren de maximale negatieve inkomenseffecten; voor de al 
lerlaagste inkomensgroepen zijn de inkomenseffecten positief. Niettemin 
zullen ook deze zelfstandigen recht krijgen op de uitkering-ineens omdat het 
onder meer uit sociale overwegingen niet gewenst is hen van deze over 
gangsregeling uit te sluiten. De kosten van deze overgangsregel ing bedra-
gen circa f4 min. 

III. 4.3. Inkomenseffecten van de overgangsregelingen 

In onderstaande tabel 3 zijn de inkomenseffecten weergegeven in 1980, re-
kening houdend met de overgangsregel ingen. 
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Tabel 3. Inkomensmutaties (op jaarbasis in cijfers 1979) voor zelfstandigen als 
gevolg van harmonisatie van het recht op kinderbijslag voor het eerste en tweede 
kind (met het netto effect van de extra premieheffing en met de overgangs 
regelingen is rekening gehouden) 

Biuto-inko-
mens1979 

Gezinnen 

zonder kinderen met 1 kind met 2 kinderen 

in gids. in % van 
het beschik-
baar inko-
men 

in gids. in % van 
het beschik-
baar inko-
men 

in gids. i n % 
van 
het 
be-
schik-
baar 
inko-
men 

f 14 146 
f 22 300 
f 22 950 
f 23 000 
f 30 000 
f 40 000 
f 50 000 
f 75 000 
f 100 000 

40 0,3) 
97 -0.5) 
100 - 0,5) 
100 - 0,5) 
123 ■ 0,5) 
153 -0.5) 
186 0,5) 
192 0,4) 
140 - 0,2) 

398 
84 

469 
469 
312 
141 

61 
267 
363 

(+ 2,8) 
(-G\4I 
< +~2,5) 
(+2,5) 
(+ 1,3) 
( + 0,5) 
( + 0,2) 
( 0 , 5 ) 
( -0 .6) 

707 
161 
292 

1723 
1500 
1186 
1033 
408 
138 

( + 4,6) 
l - 0,8) I 
(+1,4) 
(+8,9) 
(+ 6,2) 
(+ 3,8) 
( + 2,9) 
( + 0.8) 
( + 0.2) 

De omlijnde cijfers in tabel 3 verschillen 
met de cijfers van tabel 2 als gevolg van 
de overgangsregelingen. Zie voor een be-
rekening van het beschikbaar inkomen 
bijlage 2b. 

5. De macro-financiële gevolgen 

De macro-financiële gevolgen van het betrekken van de eerste twee kinde-
ren van zelfstandigen in de kinderbi js lagregel ing zijn opgenomen in tabel 4. 

Tabel 4. Effecten op de rijksbegroting, op het K.B. fonds en op de fondsen 
volksverzekeringen van de harmonisatie van het recht op kinderbijslag 
voor het eerste en tweede kind van zelfstandigen in 1980 in min. guldens op 
transactiebasis lexcl. overgangsmaatregelen) 

Rijksbegroting K B . f o n d s 

Grotere belastingontvangst i.v.m. 
afschaffen kinderaftrek eerste twee 
kinderen 
Overdracht grotere belastingontvangst 
Kinderbijslag eerste twee kinderen 
(excl. opslagen) 
Opslagen eerste twee kinderen 
Afschaffen KKZ 
Ext r i premie-opbrengst 

Totaal 

Saldo Rijk/K.B.-fonds 
Premiederving volksverzekeringen 
(a.g.v. de aftrekbaarheid van de 
hogere AKW-premie) 

Overschot 

+ 360 
- 360 

+ 50 

+ 50 

+ 50 

40 

+ 360 

450 
140 

+ 230 

0 

10 

Het overschot van f 10 min . betekent een inkomensverminder ing voor de 
groep zelfstandigen als geheel. 
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' De procentuele stijging van de opslag is gelijk 
aan die van de restant-kinderaftrek (RA). De 
volledige kinderaftrek (KA) wordt aangepast 
aan de prijzen (p%). RA - en dus de opslag -
stijgt met 
KA ni 1745 m 8 
R A x p % f 0 8 7 x p % 5 X P % 

Zolang bij de huidige verhoudingen de procen-
tuele mutatie van de lonen niet groter is dan 
8/5 maal die der prijzen stijgt de opslag sneller 
dan bij loonindexering het geval zou zijn. 

Daarnaast treedt er voor de fiscus een extrabelastingderving op van f 80 
min. als gevolg van de fiscale aftrekbaarheid van de hogere AKW-premie. 
Conform de gebruikeli jke methodiek met betrekking tot de toetsing aan de 
begrot ingsruimte is dit bedrag niet in bovenstande tabel opgenomen. Het 
bedrag is uiteraard wel van belang voor de feiteli jke belast ingontvangsten 
en derhalve voor het (feitelijk) f inancieringstekort. Een en ander betekent dat 
het totaal van de beschikbare inkomens van de zelfstandigen per saldo met 
ca. f70 min. zal toenemen. Daarbij komt een eenmalig effect van de over-
gangsregel ingen ad f42 min. in 1980. 

Bij de berekening van de inkomenseffecten (tabel 1 tot en met 3) is behal-
ve met de in de in tabel 4 gekwantif iceerde effecten rekening gehouden met 
de fiscale aftrekbaarheid voor de inkomstenbelast ing van de hogere AKW 
premie. 

IV. Indexering 

In tegenstel l ing tot de uitkeringen van andere sociale verzekeringen, die in 
het algemeen worden aangepast aan de index van de regel ingslonen, be-
staat voor de kindervoorzieningen een zeer gedifferentieerde indexerings-
systematiek die met name door de eerste fase van de herstructurering van 
de kinderbijslag en kinderaftrek zichtbaar is gemaakt. Bij ongewi jz igd beleid 
word t de kinderbi jslag immers op de volgende wijze geïndexeerd: 

a. kinderbijslag eerste kind - bevroren 
b. opslag op de kinderbijslag voor het eerste kind - gezien de indexe 

r ingsmethodiek van de kinderaftrek en het feit dat de kinderbijslag voor het 
eerste kind is bevroren, ontwikkelt de opslag zich alsof deze was aangepast 
met een indexcijfer dat boven dat van de regelingslonen ligt. ' 

c. kinderbijslag voor tweede en volgende kinderen - gemengde index; 
d. opslagen op de kinderbijslag voor tweede en derde kinderen - ontwik 

kelt zich alsof aanpassing zou zijn geschied aan een index die ligt beneden 
de pri jsindex; 

e. opslagen voor vierde en volgende kinderen - zijn wettel i jk alleen vast-
gesteld voor het jaar 1979. De indexering is wetteli jk niet geregeld. Bij bere-
keningen voor 1980 en 1981 is steeds gemengde indexering aangenomen. 

In tabel 5 is het huidige gedifferentieerde indexeringssysteem in zijn resul-
taten weergegeven, onder de veronderstel l ing dat, overeenkomstig de So-
ciale Meerjarenraming 1979, het pri jsindexcijfer van de gezinsconsumptie 
met 3% en het indexcijfer van de regelingslonen met 3Va % stijgt. Met na-
i j l ingseffecten, met name ten aanzien van de kinderaftrek, is geen rekening 
gehouden. Dit houdt in dat deze tabel een t rendmat ig beeld geeft van de in-
dexering van de kinderbi jslag bij ongewijz igd beleid. 
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Tabel 5. Indexering van de kinderbijslag excl. KKZ bij ongewijzigd beleid 
(cijfers 1979,' indexcijfer van de regelingslonen + 3'/2%, prijsindexcijfer 
van de gezinsconsumptie + 31/2%) 

Uitkeringen per 
kind in gids 
per jaar (basis 
1979) 

Mutaties in % per jaar 

Per kind Per ge/in met 
resp. 1, 2, 3, etc. 
kinderen 

Eerste kind 

Kinderbijslag 658 

Opslag 377 

Kinderbijslag + opslag 1035 

Tweede kind 
Kinderbijslag 1430 

Opslag 209 

Kinderbijslag + opslag 1639 

Derde kind 
Kinderbijslag 1430 

Opslag 220 

Kinderbijslag H opslag 1650 

Vierde k ind 
Kinderbijslag + opslag 1998 
Vijlde kind 

Kinderbijslag + opslag 1998 

Zesde k ind 

Kinderbijslag + opslag 2204 

Zevende kind 

Kinderbijslag + opslag 2204 

Achtste e. v. kinderen 

Kinderbijslag + opslag 2427 

Gewogen gemiddelde index: 2,75% 

t 4,80 

+ 1,74 

+ 3,11 

+ 3,25 
+ 2,27 

+ 3,09 

+ 3,25 

+ 3,25 

<r 3,25 

+ 3,25 

+ 3,25 

1,74 

2,58 

2,77 

2,92 

3,00 

3,05 

3,09 

3,11 

1 Uitgegaan is van de per 1 april 1979 
geldende bedragen op jaarbasis. 

Indien loonindexering (voor tweede en volgende kinderen) word t veron-
dersteld in plaats van gemengde indexering bedraagt de st i jg ing van de ge-
wogen gemiddelde index 2,82 % per jaar. 

Tot 1979 werden de kinderbijslagen, met uitzondering van de kinderbij-
slag voor het eerste kind, aangepast aan de index van de regel ingslonen. Dit 
betekende dat kinderbijslagen waarvan geen belasting en premies worden 
ingehouden de bruto loonontwikkel ing volgden. Vergelijkt men de ontwikke-
ling van de kinderbi jslagen met de nettolonen, dan blijken de kinderbijsla-
gen veel sneller te st i jgen. Ter i l lustratie: de (bruto) regel ingslonen zijn over 
de periode 1969-1979 met 198% gestegen. Over dezelfde periode zijn de 
nettolonen met 163% toegenomen. De restant-kinderaftrek echter vermin-
derde van jaar tot jaar als gevolg van de aanpassingssystematiek van de kin-
deraftrek, zelfs zodanig dat de restant-kinderaftrek voor vierde en volgende 
kinderen geheel is verdwenen. Aldus werd het inkomenseffect van de snelle 
sti jging van de kinderbijslag gemit igeerd. Nu de restant-kinderaftrek geheel 
is verval len, vindt deze mit iger ing ten aanzien van de oorspronkel i jke kinder-
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bijslag niet meer plaats. Op zich zelf is dit reden om de ontwikkel ing van de 
kinderbijslag te matigen en niet meer aan de regel ingslonen te koppelen. 
Het voorgaande houdt tevens in dat indexering met de regel ingslonen van 
de in opslagen vertaalde kinderaftrek ten opzichte van de situatie vóór 1979 
een bele idsombuig ing in opwaartse richting tot gevolg zou hebben. Een en 
ander betekent dat de integratie van kinderbijslag en kinderaftrek noopt tot 
een aanpassingssystematiek die de nieuwe kinderbijslagen minder doet sti j-
gen dan bij loonindexer ing het geval zou zijn geweest. 

Voorts is de bevriezing van de kinderbi jslag voor het eerste kind nader in 
ogenschouw genomen. Ui tganspunt voor de bevriezing van de kinderbi j-
slag voor het eerste kind van indert i jd feitelijk het doen verdwi jnen van die 
bijslag, hetgeen door bevriezing (bij een hoog inf lat ietempo) geleideli jk zou 
kunnen wo rden gereal iseerd' . Wi j achten het raadzaam dit u i tgangspunt te 
verlaten. 

Zoals bli jkt uit paragraaf II menen wi j dat voor een ieder het recht op kin-
derbijslag dient in te gaan bij het eerste kind. Dit brengt naar ons oordeel 
met zich dat de kinderbi jslag voor het eerste kind op dezelfde wijze moet 
worden aangepast als de kinderbi jslagen voor de overige kinderen. 

Gezien het vorenstaande menen wi j dat een (zoveel mogel i jk) un i form 
systeem van indexering aanbevel ing verdient. Verschil lende alternatieven 
zijn daartoe onderzocht. Bijlage 4 geeft een aantal berekeningen van onder-
zochte alternatieven weer, te we ten : 

- pr i js indexer ing van kinderbi jslag voor tweede en vo lgende kinderen, 
waarbi j de kinderbi jslag voor het eerste kind is bevroren; 

- loonindexer ing van kinderbi jslag voor alle kinderen; 
- loonindexer ing van kinderbi jslag voor tweede en vo lgende kinderen 

waarbi j de kinderbi jslag voor het eerste kind is bevroren. 
Ten slotte hebben wi j voor een alternatief gekozen dat met betrekking tot 

de indexering zo dicht mogel i jk aansluit bij de resultaten van de huidige in-
dexering en waarbi j tevens de kinderbi jslag voor het eerste kind word t ont-
dooid. De indexer ing die aan deze voorwaarden voldoet, is niet de loonin-
dexering of de gemengde indexer ing 2 maar de pr i js indexering. Hiermede is 
tevens gezegd dat sprake is van vr i jwel neutrale bekost iging. De effecten van 
dit voorstel op de kinderbi js lagen, alsmede op de macro-f inanciële u i tkom-
sten zijn vermeld in tabel 6. Aan de berekeningen van tabel 6 l iggen met be-
trekking tot de loon- en pr i jsontwikkel ing eveneens de veronderstel l ingen 
van de Sociale Meer jarenramingen 1979 (dd. september 1978) ten grondslag 
(sti jging van prijzen met 3 % en st i jg ing van regel ingslonen met 3'/2% per 
jaar), zij het dat met betrekking tot de kinderaftrek voor 1980 bij ongewi jz igd 
beleid wel rekening is gehouden met naij l ingseffecten. 

Tabel 6. Micro- en macro effecten in 1981 van aanpassing van alle kinderbijslagen 
aan de prijsindex van de gezinsconsumptie 

1 S.ER. adviesaanvrage dd. 20 november 
1967 over deprogrammering van de sociale 
verzekeringen op middellange termijn. 
2 De bezwaren die hiervoor zijn weergegeven 
tegen loonindexering, gelden ook voor de ge-
mengde indexering, zij het uiteraard in min-
dere mate 

Kinderbi jslag in 1981 (in gids. per jaar) 

Oni|i:wi|. 
beleid 

'igd Prijs-
indexe-

Mutaties Ombui-
gingen 

ring (ml n. gld.) ring (ml n. gld.) 
per kind cumu- per cumu-

latief kind lat ief 

Eerste kind 1 076 1 076 1 094 + 18 + 18 35 
Tweede kind 1 759 2 835 1 753 - 6 + 12 + 8 
Derde kind 1 770 4 605 1 766 4 + 8 + 2 
Vierde kind 2 132 6 737 2 122 - 10 - 2 + 3 
Vijfde kind 2 132 8 869 2 122 ■ 10 - 12 + 1 
Zesde kind 2 351 11 220 2 340 - 11 — 23 + 1 
Zevende kind 2 351 13 571 2 340 - 11 - 34 — 
Achtste kind 
(e.v.) 

2 592 16 163 2 579 13 47 + 1 Achtste kind 
(e.v.) 

2 592 16 163 2 579 13 47 

- 19 

1 De bezwaren die hiervoor zi|n weergege-
ven tegen loonindexering, gelden ook voor 
de gemengde indexering, zij het uiteraard 
in mindere mate. 
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Opgemerkt word t dat in de kolom ombuig ingen het effect van twee jaar 
word t weergegeven. Voor 1980 is het effect van ongewi jz igd beleid ten op-
zichte van pr i js indexering op f 8 min. te stellen. De ui tkomsten zijn sterk af-
hankelijk van de veronderstel l ingen ten aanzien van de loon- en pri jsontwik-
keling. Daarom zijn in bijlage 4 tevens berekeningen weergegeven, waarbi j 
een st i jging van de pri jsindex van de gezinsconsumptie met 8 % en een stij-
g ing van de index der regelingslonen met 11 % per jaar is verondersteld. 

Op grond van het voorgaande en de omstandigheid dat de wi jz iging van 
de indexering aldus vr i jwel neutraal kan worden gef inancierd, menen wi j dat 
het alleszins redelijk is de kinderbijslagen aan te passen aan de prijzen. Hier-
bij brengen wi j in herinnering dat, onder de gegeven veronderstel l ingen, de 
gewogen gemiddelde st i jging van de index bij ongewi jz igd beleid 2,75% per 
jaar bedraagt (na 1981, 2,82%). Onder dezelfde veronderstel l ingen nemen 
de kinderbi jslagen bij pr i js indexering voor alle kinderbi jslagen met 3% per 
jaar toe. De inkomenseffecten van een dergelijke beleidswijziging dienen in 
het oog te worden gehouden. Uit tabel 6 blijkt dat de negatieve inkomens-
effecten van de pri jsindexering in belangrijke mate worden gecompenseerd 
door de opheff ing van de bevriezing van de kinderbi jslag voor het eerste 
kind (well icht ten overvloede: alle kinderbi jslaggerechtigden hebben im-
mers een eerste kind). Voor gezinnen met één, twee of drie kinderen zijn de 
inkomensmutat ies positief Gezinnen met vier of meer kinderen gaan er eni-
germate op achterui t ten opzichte van het ongewijzigd beleid. Bij beschou-
w ing van het t rendmat ig beeld zoals dat weergegeven is in tabel 5 en waar-
bij geen rekening is gehouden met naijl ingseffecten zullen eerst gezinnen 
met zes of meer kinderen er enigermate op achteruit gaan. 

Nu wordt voorgesteld te komen tot ontdooi ing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind kan ten slotte de vraag worden gesteld of de kinderbijslag 
voor het eerste kind niet moet worden verhoogd en wel zodanig, dat de be-
vriezing sedert 1973 ongedaan zou worden gemaakt. Om twee redenen heb-
ben wi j gemeend, dat dit niet zou moeten geschieden. In de eerste plaats zou 
hiermede een bedrag aan extra kosten van f 800 min. (cijfers 1979) gemoeid 
zi jn, waardoor een (vrijwel) neutrale f inanciering van de derde fase een il lu-
sie zou worden. In de tweede plaats menen wi j dat de onderl inge verhoudin-
gen van de kinderbijslagen eerst aan de orde dienen te komen bij de verdere 
herstructurering van de kindervoorzieningen, zoals aangegeven in de inlei-
d ing van deze memor ie. 

V. Financiering 

Het f inancieringsschema voor de nieuwe volksverzekering (1980) is opge-
nomen in tabel 7. 

Tabel 7. Financieringsschema nieuw Algemeen Kinderbijslagfonds 1980 
(in min. gids.) 

Lasten Baten 

Uitkeringen 7220 Rijksbijdragen 

Huidige bijdrage AKW 1420 
Huidige bijdrage KWL 600 
Premiereductie etc. 40 
Bijdrage i.v,m. opslagen 1250 
(excl. zelfstandigen) 
Bijdrage i.v.m. afschaffen 
kinderaftrek zelfstandigen 360 

Administratie" 180 
tiekosten 

3670 

Intrest 20 

3690 

Premies 2,2% van f 160 mld. 
(premieplichtig inkomen) 3520 

Saldo 190 

7400 7400 
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V.1. Effecten in de premiesfeer 

Uitgangspunt voor de herstructurer ing derde fase is gewenst dat de maat-
regelen financieel neutraal worden bekost igd. Daarnaast menen wi j dat de 
premie van de nieuwe AKW zodanig moet worden vastgesteld, dat zulks 
noch leidt tot kostenvermeerdering, noch tot kostenverminder ing voor de 
bedri jven (evenwichtspremie). Hierbij dient niet alleen te worden gerekend 
met de AKW-premie zelve, doch ook met premiemutat ies bij andere sociale 
verzekeringswetten als gevolg van deze maatregel. Daarnaast dienen secun-
daire effecten in de beschouwing te worden betrokken. 

De voor de nieuwe AKW berekende premie ad 2,2 % is bij benadering de 
evenwichtspremie als hiervoor bedoeld. Uitgaande van dit percentage zul-
len in het navolgende de primaire en secundaire premie-effecten voor werk-
gevers, werknemers, zelfstandigen, het rijk en uitkeringsgerechtigden nader 
worden geanalyseerd. De desbetreffende mutat ies zijn opgenomen in tabel 8. 

Tabel 8. Primaire en secundaire premie effecten v/oor de verschillende categorieën 
premieplichtigen bij invoering van de derde fase 

I. Primaire effecten: premiemutaties op basis van het premie-inkomen 
volksverzekeringen 

Werkgevers Werknemers Zelfstandigen Rijk Uitke-
nngsge-
rechtig-
den 

KWL - 1,82 ( - 1,7 ) ' 
AKW + 1,75 
AOW 
AWW 
AAW - 0,05 
AAW + 0,05 
WAO ♦ 0,06 
(gem.) 
ZW + 0,10 ( + 0,09) 
(gem.) 

Totaal t 0,09 - 0,01 + 1 , 6 8 + 1,68 - 0,07 

' Tussen haakjes zijn vermeld de mutaties 
uitgedrukt in een percentage van het 
pre mie-inkomen werknemersverzekeringen. 

t l . Secundaire effecten: mutaties in procenten van het premie inkomen 
volksverzekeringen 

Werkgevers Werknemers Zelfstandigen Rijk Uitke-
nnqsge-
rechtig-
den 

AOW - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 
AWW 0 0 0 0 
AAW - 0,01 - 0,01 ~ 0,01 
AWBZ - 0,01 - 0,01 - 0,01 

Totaal - 0,02 - 0,02 - 0,04 - 0,04 - 0,02 

I I I . Totaal 
I en II + 0,07 - 0,03 + 1 , 6 4 + 1,64 - 0,09 

Ter toel icht ing op tabel 8 diene het volgende. De pr imaire effecten dat wi l 
zeggen de premiemutat ies buiten de kinderbijslagsfeer worden veroorzaakt 
door twee factoren: 

a. de kinderbijslagen voor de eerste twee kinderen welke thans ten laste 
van de AOW, de AWW en de AAW worden gebracht, komen ten laste van de 
AKW. Hierdoor dalen de lasten in de betrokken fondsen. 

+ 1,75 
- 0,02 0,02 
- 0,05 - 0,05 

- 0,05 
+ 0,05 

+ 0,06 

+ 1,75 
- 0,02 - 0,02 

0,05 0,05 
- 0,05 
+ 0,05 
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b. over ui tkeringen ingevolge de AAW, de WAO en de ZW is geen KWL-
premie doch wel AKW-premie verschuldigd. Hierdoor ontstaat lastensti jging 
bij deze fondsen. 

Voor wat betreft de A A W word t de dal ing sub a gecompenseerd door de 
st i jg ing sub b. 

De secundaire effecten hangen samen met de omstandigheid dat de 
AKW-premie aftrekbaar is voor de premieheff ing volksverzekeringen. Door 
verhoging van de AKW-premie derven de andere fondsen van de volksver-
zekeringen p remieopbrengs t . 

Uit tabel 8 blijkt dat volgens de daaraan ten grondslag l iggende berekenin-
gen het u i tgangspunt dat de lasten voor het bedri j fsleven niet worden ver-
zwaard niet geheel word t gerealiseerd, terwi j l andere categorieën een onbe-
doelde lastenverl icht ing kri jgen. Dit kan worden gecorrigeerd door binnen 
het totaal van de ri jksbijdragen in de sociale verzekeringen enige verschui-
v ingen aan te brengen. Eerst ten t i jde van de definit ieve vaststell ing van de 
premies voor 1980 kan hieraan met inachtneming van het ui tgangspunt van 
de neutraliteit voor de loonkosten concreet inhoud worden gegeven. 

V.2. Financiële consequenties voor de overheid bij invoering van een 
nieuwe AKW 

Uit tabel 7 blijkt dat uitgaande van een premiepercentage voor de nieuwe 
AKW van 2,2 het f inancier ingsschema sluit met een «negatief saldo» van 
f 190 min. in 1980. Dit «negatief slado» zal door een extra ri jksbijdrage wor-
den gedekt. Zonder deze ri jksbijdrage zou het bedri j fsleven voor een extra-
premielast worden geplaatst. De ruimte voor de extra ri jksbijdrage is aanwe-
zig aangezien in de sfeer van de overheid diverse verschuivingen optreden 
die per saldo (zonder rekening te houden met secundaire effecten) leiden tot 
een positief effect voor de overheid van f 235 min. Tabel 9 laat deze verschuiving 
zien. 

Tabel 9. Financiële consequenties van de derde fase voor de overheid (min. gids. 19801 

Baten 

1. Extra premies AKW t.b.v. 
540 

2. Extin premies-AKW t.b.v. 
uit htigden ABW 55 

3. Ext' AKW t.b.v. uit-
WWV e.d. 40 

AKW huursubsidies 
en rS-regeling 15 

6. Exii . iremievri|Sti>llinqs- en 
reductieregeling 30 

7. V 235 

1 Wegvallende KTO-uitkenngiMi 665 

2. Wegvallende kb-vervangende 
uitkeringen ABW 145 

3. Wegvallende uitkeringen t.b.v. 
uitkeringsgerechtigden ex 
artikel 34, l id 5, KWL 55 

4. Wegvallende KKZ-uitkenngen 50 

915 915 

Ter toel icht ing op deze tabel diene het volgende. 
1. Aan KTO-uitkeringen (excl. opslagen) valt een bedrag van f 665 min. 

vr i j . Hiertegenover staat een extra-premielast van f 540 min. De oorzaken 
van het verschil z i jn: 

a. een lagere dan kostendekkende premie als gevolg van de ri jksbijdra-
gen. De extra-premie zou zonder r i jksbijdragen 2,4% bedragen, zijnde het 
verschil tussen de huidige AKW-premie en de nieuwe AKW-premie waarbi j 
de r i jksbi jdragen, behalve die ter f inanciering van de opslagen, buiten be-
schouwing zijn gebleven. De werkeli jke extra-premie is 1,75%. Het premie-
pl icht ig inkomen van het overheidspersoneel bedraagt f 31 mld. Als gevolg 
hiervan bedraagt de extra-premielast f 200 min. minder (= 0,65% x f 31 
mld.) dan zonder r i jksbijdragen het geval zou zijn. 
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b. het premiepl icht ig inkomen van de categorie ambtenaren l igt gemid-
deld ongeveer 40 % hoger dan het gemiddelde van alle premiepl icht igen. 
Als gevolg hiervan zou zonder ri jksbijdragen ongeveer f 210 min. meer aan 
premie worden betaald dan indien er geen verschil in premiepl icht ig inko-
men zou zijn. 

c. bij een kostendekkende premie (dus zonder ri jksbijdragen) en een ge-
middeld premiepl icht ig inkomen zou derhalve f 540 min. plus f 200 min. mi -
nus f 210 min. = f 530 min . aan premie moeten worden betaald. Daartegen-
over staat f 665 min. aan KTO-uitkeringen. Het verschil van f 135 min. is het 
gevolg van een gemiddeld groter kindertal bij ambtenaren. 

2. Tegenover f 55 min. premielasten ten behoeve van degenen die een 
uitkering ontvangen op grond van de Algemene Bijstandswet staat voor het 
Rijk het wegval len van de kinderbi jslagvervangende uitkeringen ingevolge 
deze wet ad f 145 min. Van dit bedrag heeft feitelijk f 40 min. betrekking op 
opslagen voor het eerste en tweede kind. Dit bedrag is in tabel 7 niet begre-
pen in de «bijdrage in verband met opslagen». Derhalve dient voor een juiste 
vergel i jk ing het bedrag ad f 40 min. op het bedrag van f 145 min. in minde-
ring te worden gebracht. Het resterende verschil bedraagt dan f 105 min. mi -
nus f 55 min . = f 50 min . Dit verschil kan globaal als volgt worden verklaard: 

— niet dekkende premie in verband met 
rijksbijdragen: + f 20 min. 

— lager premieplichtig inkomen dan 
gemiddeld: + f 40 min. 

— lager kindertal dan gemiddeld — f 10 min. 

Totaal + f 50 min. 

3. Tegenover f40 min. premielasten ten behoeve van degenen die een uit-
kering ontvangen op grond van de WWV staat voor het Rijk het wegval len 
van de vergoeding ad f 55 min. aan het Kinderbi jslagfonds voor loontrekken-
nen. Het verschil ad f 15 min. is als volgt bij benadering te verklaren: 

— niet dekkende premie in verband met 
rijksbijdragen: + f 15 min. 

— lager premieplichtig inkomen: + f 20 min. 
— lager kindertal dan gemiddeld: — f 20 min. 

Totaal + f 15 min. 

4. De wegval lende uitkeringen op grond van de KKZ bedragen f 50 min. 
5. Over huursubsidies en uitkeringen ingevolge de regeling Tegemoetko-

ming Studiekosten is wel premie AKW maar geen premie KWL verschul-
d igd. 

6. De premievri jstel l ings- en reductieregeling zal in 1980 bij ongewijz igd 
beleid f 8 min. (afgerond f 10 min.) kosten. Als gevolg van de derde fase 
word t dit bedrag op transactiebasis vermeerderd met f 30 min . tot f 40 min. 

7. Van het overschot ad f 235 min. komt f 220 min. tot ui t ing op de rijksbe-
gro t ing , deels door verrekening met het Gemeentefonds. De resterende f 15 
m in . heeft betrekking op provincies en nutsbedri jven en kan niet worden «te-
ruggesluisd». Het overschot op de ri jksbegroting is voldoende om de beno-
digde extra rijksbijdrage van f 190 min. (zie tabel 7) te f inancieren. 

Zoals eerder is opgemerkt zijn in tabel 9 de secundaire effecten buiten be-
schouwing gelaten. Neemt men de secundaire effecten mede in beschou-
w i n g , dan dient onder meer de f 80 min. belastingverl icht ing voor zelfstandi-
gen (zie blz. 20 van deze memorie) mede in ogenschouw te worden geno-
men. 

VI. Vervallen van kinderaftrek voor bijzondere groepen 

De herstructurering van de kinderbijslag en de kinderaftrek brengt mee 
dat de kinderaftrekregeling van de loon- en inkomstenbelast ing zal verdwij-
nen. 
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Dit vloeit voort uit een van de doelstel l ingen van de eerste fase, te weten 
het vereenvoudigen van de bestaande systemen van kinderbi jslag en kin-
deraftrek door het samenvoegen van kinderbijslag en kinderaftrek. Het ge-
heel verdwi jnen van de kinderaftrekregeling roept echter problemen op voor 
de belast ingpl icht igen die ook na 1 januari 1980 geen kinderbi jslag zullen 
ontvangen. Het gaat hierbi j om bijzondere groepen (gemoedsbezwaarden, 
gescheidenen, die in verband met ant icumulat iebepal ingen het recht op 
kinderbi jslag niet geldend kunnen maken, grensarbeiders etc.) waarvoor, 
anders dan voor de groep zelfstandigen, de nieuwe volksverzekering geen 
vervanging van (volledige) kinderaftrek door kinderbi jslag teweegbrengt. 

In deze gevallen zal op grond van het draagkrachtbeginsel dat aan de 
loon- en inkomstenbelast ing ten grondslag ligt, op enigerlei wijze rekening 
moeten worden gehouden met de op de ouders drukkende kosten van levens-
onderhoud die worden gemaakt ten behoeve van hun kinderen. Wij stellen 
voor dit te realiseren door het verlenen van een aftrek wegens bui tengewo-
ne lasten. Deze aftrekmogel i jkheid heeft thans reeds mede betrekking op uit-
gaven voor levensonderhoud voor naaste verwanten. 

De huidige bui tengewone-lastenregel ing voorziet onder meer in aftrek 
van ui tgaven tot voorziening in het levensonderhoud van kinderen, voor w ie 
géén kinderaftrek word t genoten. In de praktijk brengt de voorwaarde, dat 
geen kinderaftrek word t genoten, mee dat voor kinderen jonger dan 27 jaar 
thans alleen in uitzonderingssituat ies buitengewonelastenaftrek voor de 
werkel i jke kosten van levensonderhoud mogeli jk is. In een nieuwe situatie 
waar in de kinderaftrekregel ing geheel weggeval len is, is het gewenst o m die 
praktijk te handhaven. Wi j stellen dan ook voor aan de aftrek van uitgaven 
tot voorziening in het levensonderhoud van kinderen de voorwaarde te ver-
binden dat voor die kinderen het recht op kinderbi jslag ingevolge de Alge-
mene Kinderbi js lagwet ontbreekt. 

Bij een zonder meer van toepassing zijn van de buitengewone-lastenrege-
l ing in de gevallen waar in géén recht op kinderbijslag bestaat, zou een on-
verkorte aftrek van de werkeli jke kosten van het kind moeten worden toege-
staan. In dat geval zouden deze belastingpl icht igen normal i ter een grotere 
fiscale aftrek dan de huidige kinderaftrek deelachtig worden . Ook in vergel i j -
king met degenen die wel recht op kinderbijslag hebben, zou zulks niet juist 
zi jn. Deze laatsten genieten immers een belast ingvr i jdom ter grootte van de 
kinderbi jslag terwi j l de werkeli jke kosten daar als regel bovenuit zullen gaan. 

Ten einde de bi jzondere groepen voor wie de kinderaftrek met ingang van 
1980 zal verval len, zo veel mogel i jk gelijk aan de overige belast ingpl icht igen 
te behandelen, stellen w i j voor in de buitengewone-lastenregel ing een be-
voegdheid op te nemen ingevolge welke de Minister van Financiën nadere 
regels kan geven met betrekking tot de uitgaven voor levensonderhoud van 
kinderen. Voor deze ui tgaven kan in gevallen waar in word t voldaan aan on-
derhoudseisen overeenkomst ig die van de kinderbi jslag (in belangrijke ma-
te, grotendeels en geheel of nagenoeg geheel) de aftrek wegens buitenge-
wone lasten met betrekking tot kinderen jonger dan 27 jaar dan worden be-
perkt tot de omvang van de (gemiddelde) belast ingvr i jdom van de kinder-
bi jslag. Voorgesteld word t de (enkelvoudige) aftrek per kind te stellen op het 
gemiddelde van de verschi l lende bedragen van de geïntegreerde kinderbi j-
slag. Dit bedrag is voor 1980 nog niet bekend, zodat voor de bepaling van de 
aftrek voor 1980 het gemiddelde bedrag over 1979 (= ca. f 1850) zal worden 
aangepast met het percentage van de automatische inflatiecorrectie. Voor 
een oudste kind dat na 1 januari 1979 is geboren en jonger dan 3 jaar is, zal 
vorenbedoelde ui tkomst worden gehalveerd. 

Ter vergel i jk ing met het vorengenoemde bedrag van f 1850 zij vermeld dat 
voor de inkomstenbelast ing 1979 de kinderaftrek voor de vorenbedoelde 
groepen bedraagt voor : 

Het eerste kind f 919 c.q. f 1838 
Het tweede kind f 1930 
Het derde kind f 2350 
Elk volgend kind f 1800 
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In bij lage 5 zijn voor verschil lende groepen belastingplichtigen inkomens-
mutaties als gevolg van deze wi jz iging weergegeven. 

Ten aanzien van gemoedsbezwaarden en gescheidenen die wel recht heb-
ben op kinderbi jslag maar op grond van gemoedsbezwaren respectievelijk 
op grond van anticumulat ieregels geen kinderbi jslag ontvangen, zal worden 
bepaald dat zij geacht worden geen recht te hebben op kinderbijslag. 

In gevallen waar in de ouder een zodanig deel van de kosten van het kind 
draagt, dat het bedrag van de werkeli jke kosten minder beloopt dan het voor 
de onderhoudseis «in belangri jke mate» vastgestelde bedrag, is geen aftrek 
mogeli jk. Dit kan zich bij voorbeeld voordoen bij een gescheiden vrouw die 
van haar voormal ige echtgenoot een kostendekkende al imentatie-uitkering 
- bij voorbeeld de kinderbijslag plus een vast bedrag per maand - voor het 
onderhoud van haar kinderen ontvangt. Indien de kosten van de kinderen 
kunnen worden bestreden uit de al imentatie-uitkering drukken zij niet op de 
belastingplichtige en is buitengewone-lastenaftrek niet mogeli jk. 

VII. A l imentat iep l icht igen 

In rechterli jke uitspraken of door part i jen gesloten overeenkomsten betref-
fende levensonderhoud word t veelal bepaald dat de kinderbijslag door de 
daartoe gerechtigde moet worden afgedragen aan een ander. Aangezien dit 
niet gold voor het voordeel van de kinderaftrek is bij de eerste fase een voor-
ziening getroffen waardoor de al imentat iepl icht ige de opslag op de kinder-
bijslag voor de eerste drie kinderen niet behoeft af te dragen, voor zover de 
overeenkomsten of rechterlijke uitspraken tot stand zijn gekomen voor 22 
september 1978 en nadien niet zijn gewijz igd. Het gaat hierbij derhalve o m 
een «uitstervende» voorziening, waarbi j overigens niet uit het oog mag wor-
den verloren dat het - bij ongewi jz igd beleid - gaat om een vri j grote groep, 
waarop deze voorziening vr i j langdurig van toepassing is. Deze voorziening 
is getroffen om te voorkomen, dat op grote schaal rechterlijke uitspraken of 
door parti jen gesloten overeenkomsten zouden moeten worden gewijz igd. 
De voorziening kan in deze vo rm niet meer worden toegepast, omdat na vol-
ledige integratie er geen sprake meer is van opslagen 

Een tweede probleem doet zich voor met betrekking tot het afschaffen van 
de kinderaftrek voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen en het toe-
kennen van een recht op kinderbi jslag voor de eerste twee kinderen aan alle in-
gezetenen. Bij rechterlijke uitspraken of door partijen gesloten overeenkonv 
sten, waarbi j voor een zelfstandige is bepaald dat de kinderbijslag door 
hem moet worden betaald aan zijn gewezen echtgenote, zou per 1 januari 
1980, zonder nadere voorziening, de volgende situatie ontstaan. De betrok-
ken zelfstandige zou geen aanspraak meer hebben op kinderaftrek voor de 
eerste twee kinderen, doch de daarvoor in de plaats getreden kinderbijslag 
zou hij moeten doorgeven aan zijn gewezen echtgenote. Anders dan bij 
werknemers gaat het hierbij niet om de restantkinderaftrek en de opslag op 
de kinderbijslag, doch om de vol ledige kinderaftrek en de vol ledige kinder-
bijslag inclusief opslag. 

Een bijzondere complicat ie vormt de omstandigheid dat volgens de huidi-
ge voorstel len het recht op kinderbijslag voor de eerste twee kinderen thans 
op grond van de KWL, de KTO en de KKZ een recht is van de loontrekkende, 
respectievelijk het overheidspersoneel en de kleine zelfstandige en - vol-
gens de voorstel len - een recht wordt van de ingezetene. Een voorziening, 
analoog aan die welke in de eerste fase getroffen is, bi jvoorbeeld in die zin 
dat de al imentat iepl icht ige een bepaald percentage van zijn kinderbijslag 
niet hoeft af te dragen, stuit dan op moei l i jkheden. De verzorgende ouder 
zou in dat geval namelijk van de al imentatiepl icht ige een verminderde kin-
derbijslag ontvangen, terwij l de verzorgende ouder in beginsel recht heeft 
op de vol ledige kinderbijslag. Deze complicat ie is overigens niet geheel 
nieuw Zij speelde - doch op veel kleinere schaal - reeds bij de eerste fase, 
namelijk met betrekking tot het derde kind en bij andere «samenloopgeval-
len». 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 15 683, nr. 3 19 



De problematiek met betrekking tot de al imentat iepl icht igen is op het De-
partement van Justit ie bestudeerd. Zoals hierboven reeds uiteengezet, is 
een oplossing analoog aan die welke in de eerste fase is gevonden, thans 
niet voorhanden. In bijlage 5 is onder meer een overzicht gegeven van de 
mutaties die kunnen optreden in de posities van de al imentat iepl icht ige ou-
der en de verzorgende ouder. Aan herziening van rechterlijke uitspraken en 
overeenkomsten lijkt bli jkens de weergegeven inkomenseffecten in een aan-
tal gevallen niet te ontkomen. Onderzocht is op welke wijze aanpassing van 
rechterlijke uitspraken en overeenkomsten voor de betrokken parti jen op 
voor hen minder bezwarende wijze tot stand kan worden gebracht. Dit kan 
naar onze mening geschieden door inschakeling van de Raden voor de Kin-
derbescherming, die waar dit werkeli jk nodig zal zi jn, een procedure kunnen 
entameren tot wi jz ig ing, hetgeen in dit verband wi l zeggen verminder ing 
van de kinderal imentatie. De kosten van de hiervoor benodigde personeels-
ui tbreiding bij de Raden voo rde Kinderbescherming belopen f3,5 min. in 
1980. 

VIII. Partieel leerplichtigen 

Voor partieel leerplichtigen bestond geen restant-kinderaftrek, zodat voor 
deze kinderen - na de eerste fase - ook geen recht op de opslag op de kin-
derbijslag bestond. Nu de oorspronkel i jke kinderbi jslag en de opslag niet 
meer te onderscheiden onderdelen vormen van de nieuwe geïntegreerde 
bijslag, zal voor partieel leerplichtigen feitelijk een recht op de opslag be-
staan. De kosten hiervan zullen naar schatt ing f 1 min. bedragen. 

IX. Beschikbare middelen 

Zoals eerder gezegd, dient de derde fase vr i jwel neutraal te worden bekos-
t igd. Neutrale bekostiging wi l zeggen dat uit de derde fase geen noodzaak 
ontstaat tot generale verzwaring (of verl icht ing) van collectieve lasten (be-
lastingen en premies), dat wi l zeggen dat de budgettaire problematiek voor 
de collectieve sector niet word t verzwaard. Neutrale bekostiging sluit niet uit 
dat voor specifieke groepen als gevolg van ui tbreiding van de kring van ver-
zekerden verhoging van premie plaatsvindt. Dit laatste is het geval bij de 
zelfstandigen; de desbetreffende premieverhoging is opgenomen in tabel 4. 

De diverse onderdelen van de derde fase zullen in 1980 de volgende over-
schotten ( + ) c.q. tekorten ( - ) opleveren (min. guldens): 

Kinderbijslag eerste twee kinderen 
van zelfstandigen Izle tabel 4) + 1 0 
Indexering — 8 
Bijzondere groepen 
— partieel leerplichtigen — 1 
— aftrek buitengewone lasten voor 

bijzondere groepen 0 

Totaal + 1 

Uit dit overzicht blijkt, dat de derde fase financieel neutraal ver loopt. 
In het voorgaande is nog niet gerekend met de kosten van de overgangs-

regel ingen ad f 40 a f 45 min . omdat deze een eenmal ig karakter hebben. In 
paragraaf V.2 is meegedeeld dat het negatieve saldo ad f 190 min. dat resul-
teert uit het f inancieringsschema door een extra ri jksbijdrage zal worden ge-
dekt. Het bedrag ad f 190 min. is berekend op transactiebasis, doch zal bij de 
start van de nieuwe AKW op begrotingsbasis ongeveer 3U van dit bedrag be-
lopen. Uit de ruimte die daardoor ontstaat kunnen in 1980 de overgangsre-
gel ingen worden bekostigd. 

X. Uitvoering 

De kinderbi jslagregelingen worden als regel ui tgevoerd door de Raden 
van Arbe id ; de uitbetal ingen geschieden eens per kwartaal. Daarnaast be-
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staat het instituut van de zg. zelfdoeners en superzelfdoeners. De zelfdoe-
ners betalen de kinderbi jslag aan hun personeel (vaak bij voorschot) uit. Na 
af loop van een kalenderkwartaal dienen zij bij de Raad van Arbeid een decla-
ratie in, vergezeld van een door de Raad van Arbeid te controleren opgave 
van de individuele ui tker ingen. 

De superzelfdoeners, waarvan de overheid de belangrijkste is, betalen 
eveneens de kinderbi jslag uit aan hun personeel. Ook hier worden de kosten 
gedeclareerd; er vindt geen individuele, doch streekproefsgewijze controle 
plaats. In sommige geval len, met name bij de overheid, word t de kinderbi j -
slag per maand betaald. 

Wi j menen dat de derde fase van de herstructurering van de kindervoor-
zieningen het noodzakelijk maakt het insti tuut van privaatrechteli jke en pu-
bliekrechteli jke (super-)zelfdoeners op te heffen. De Raad van Arbeid word t 
daarmee het enige orgaan waartoe iedere ingezetene zich, voor wat betreft 
de kinderbi jslag, moet wenden. De technische mogel i jkheden bij de Raden 
van Arbeid zijn echter niet van dien aard, dat deze situatie al per 1 januari 
1980 vol ledig kan worden gerealiseerd. Wi j stellen ons voor een aanvang te 
maken met het overhevelen naar de Raden van de publiekrechteli jke zelf-
doenersen superzelfdoeners per 1 januari 1980. Voor degenen, die nu de 
kinderbi jslag per maand ontvangen, zal een overgangsregel ing worden ge-
creëerd waardoor zij langzamerhand gewend kunnen raken aan de kwartaal-
betal ing. Deze overgangsregel ing die ook betrekking zal hebben op dege-
nen, d ie thans (eveneens maandeli jks) een kinderbi js lagvervangende uitke-
ring ontvangen op grond van de Algemene Bijstandswet wordt gekenmerkt 
door een geleideli jke opschuiv ing van de uitbetal ingsdata. Deze zou er als 
volgt uit kunnen zien: 

1. Aanvraag kinderbi jslag over het Ie kwartaal 1980 bij de Raad van Ar-
beid inleveren omstreeks 24 januari 1980, zodat de uitbetal ing (van het vol le 
kwartaalbedrag) plaatsvindt vóór 15 februari 1980. 

2. Aanvraag kinderbi jslag over het 2e kwartaal 1980 inzenden omstreeks 7 
mei 1980, zodat de uitbetal ing plaatsvindt vóór 1 juni 1980. 

3. Aanvraag kinderbi jslag over het 3e kwartaal 1980 inzenden omstreeks 
24 augustus 1980, zodat de uitbetal ing plaatsvindt vóór 15 september 1980. 

4. Aanvraag kinderbi jslag over het 4e kwartaal 1980 inzenden omstreeks 8 
december 1980, zodat ui tbetal ing plaatsvindt vóór 31 december 1980. 

Ingaande 1981 kunnen zij vervolgens worden opgenomen in de grote 
groep gerechtigden. Bij het vorenstaande zij nog aangetekend, dat een 
soortgeli jke overgangsregel ing ook gehanteerd is ten aanzien van de verze-
kerden die tegenover de Sociale Verzekeringsbank gerechtigd waren tot een 
rente, pensioen of inter imbi js lag. Dit betrof desti jds ± 60 000 gerecht igden, 
voor het merendeel uit de lagere inkomensklasse. Hierbij zijn desti jds vr i jwel 
geen klachten noch op- of aanmerkingen ontvangen. 

Deze problematiek is door de Minister van Binnenlandse Zaken in het Cen-
traal Georganiseerd Overleg voor Ambtenarenzaken en door de Staatssecre-
taris van Defensie, C. L. J . van Lent, in het Centraal Georganiseerd Overleg 
voor Mil i tairen, aan de orde gesteld. 

XI. Advies van de Sociaal Economische Raad 

In de inleiding van deze memor ie werd reeds op enkele onderdelen inge-
gaan van het Advies met betrekking tot de herstructurering van de kinder-
bijslag en kinderaftrek dat de Sociaal-Economische Raad op 15 jun i 1979 
vaststelde. 

Op andere onderdelen van het advies moge ik in het hiernavolgende na-
der ingaan. 

De bladzijden 2 t /m 6 van het advies geven een beschri jving van de voor-
geschiedenis. 

De bladzijden 7 t /m 15 geven een overzicht van het standpunt van de Re-
ger ing. 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 15683, nr. 3 21 



Op blz. 17, laatste alinea, concludeert de Raad, dat de voorstel len van de 
Regering in sterke mate zijn ingegeven door overwegingen van technische 
aard. Een beschouwing over de principiële vraag of tot een volksverzekering 
inzake de kinderbijslag vanaf het eerste kind moet worden gekomen wordt 
in de adviesaanvrage niet gegeven, aldus de Raad. Wi j merken hierbi j op, 
dat ook zeker andere dan technische overwegingen met betrekking tot de 
voorstel len een rol hebben gespeeld. In paragraaf II van deze memor ie heb-
ben wi j hieraan een beschouwing gewi jd. 

Uit de eerste twee volledige alinea's van blz. 18 blijkt dat de Sociaal-Eco-
nomische Raad ten principale de grondslagen van ons voorstel nl. vereen-
voudig ing van wetgeving en ui tvoer ing en uni former ing van rechten, onder-
schrijft. Over de modal i tei ten en de fasering lopen evenwel de meningen 
uiteen. 

Op blz. 18, laatste alinea, van het advies word t gesteld dat bij de Raad de 
gedachte leefde dat de derde fase meer zou zijn dan alleen het in elkaar 
schuiven van de bestaande kinderaftrek" en kinderbi jslagregel ingen tot een 
regeling voor alle ingezetenen. Wi j merken hierbij op dat van de zijde van de 
Regering in het verleden niet de indruk is gewekt dat de derde fase meer zou 
inhouden dan is weergegeven in de adviesaanvrage. De plannen voor de 
derde fase zijn overigens reeds duideli jk weergegeven in de memor ie van 
antwoord aan de Tweede Kamer op wetsontwerp 14 184 (Tweede Kamer, zit-
t ing 1977-1978, 14184, nr. 7, blz. 5 over lopend naar 6). 

Op blz. 19 (eerste drie alinea's) wi jd t de Raad een beschouwing aan de ver-
dere herstructurering van de kinderbi jslag en kinderaftrek. Betreurd wordt 
dat in de adviesaanvrage met betrekking tot de derde fase niet wordt inge-
gaan op de afstemming van de herstructureringsfasen op het uiteindelijk te 
realiseren systeem. De Raad beschikt niet over aanwijzingen van de Rege-
ring over haar gedachten met betrekking tot de uiteindeli jke grondslagen 
van het kinderbi jslagsysteem. Voorts meent de Raad dat de t i jdens de parle-
mentaire behandeling van de eerste en de tweede fase aangebrachte wijzi-
gingen (extra-verhoging kinderbijslag vierde en volgende kinderen, ge-
mengde indexering en halvering van de kinderbijslag voor eerstgeboren 
0-3-jarige kinderen) de onderl inge afstemming van de verschil lende fasen 
alsmede de consistentie en de doorzichtigheid van de uiteindeli jk beoogde 
herstructurering niet ten goede komen. 

Naar aanleiding hiervan merken wi j op dat zeer bewust is gekozen voor de 
voorgestelde fasering waarmee word t bereikt dat na de realisering van de 
derde fase een betrekkelijk eenvoudig en flexibel systeem van kinderbijslag 
ontstaat op basis waarvan verdere herstructurering kan plaatsvinden. Deze 
verdere herstructurering op zich is nog een geheel open zaak waarvoor een 
diepgaande studie met betrekking tot de grondslagen van het kinderbijslag-
systeem nodig zal zijn. Daarom is het ook niet mogeli jk thans reeds voorui t 
te lopen op het uiteindelijk te realiseren systeem. 

Wi j menen met de Raad (blz. 20, eerste onvolledige alinea) dat er met be-
trekking to t de uiteindeli jke herstructurering en het nieuwe stelsel van stu-
dief inanciering moet worden gestreefd naar eenzelfde datum van ingang. 
De Raad meent voorts dat bij verdere herstructurering ook de aanspraken in-
gevolge de regeling tegemoetkoming studiekosten in heroverweging moe-
ten worden genomen. Wi j menen dat de noodzaak tot een dergeli jke her-
overweging afhankelijk is van de uitkomsten van verdere herstructurering. 

In de laatste alinea van blz. 20 over lopend naar blz. 21 word t door een 
meerderheid van de Raad aanbevolen de afronding van de eerste fase te be-
trekken bij de uiteindeli jke bezinning op de grondslagen van het kinderbij-
slagsysteem. Hierop gingen wi j in de inleiding van deze memor ie uitvoerig in. 
Mocht ondanks de aanbeveling tot uitstel, aldus een deel van de Raad waar-
onder de werknemersorganisat ies, toch worden besloten tot het laten door-
gaan van de derde fase, dan dient deze naar de mening van dit deel van de 
Raad ertoe te leiden dat een goede uitgangssituatie word t verkregen voor de 
realisering van de uiteindeli jke herstructurering van het kinderbijslagsys-
teem. Dit betekent dat dan een qua wetgeving en qua ui tvoer ing vereenvou-
d igd kinderbijslagstelsel dient te worden verwezenli jkt, hetwelk voor alle in-
gezetenen aanspraken op kinderbijslag kent vanaf het eerste kind. 
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Een meerderheid van de Raad (blz. 21 , laatste onvol ledige alinea overlo-
pend naar blz. 22) bestaande uit onder anderede vertegenwoordigers van 
de organisaties van werkgevers onderschri j f t het belang van een fundamen-
tele bestudering van de kinderbi jslag. Dit deel van de Raad meent dat thans 
geen maatregelen moeten worden getrof fen, die mogel i jke structurele ver-
anderingen in de eindfase kunnen blokkeren of be lemmeren. Dit deel doelt 
hier met name op de ontdooi ing van de kinderbijslag voor het eerste kind. 
Voorts meent dit deel van de Raad dat het voorstel een onaanvaardbaar ho-
ge premiesti jging met zich brengt voor zelfstandigen zonder kinderen, zeker 
in de economische context van dit moment . Dit betekent volgens dit deel 
van de Raad niet dat de derde fase per 1 januari 1980 geen doorgang moet 
vinden. Gepleit wordt voor ui tbreiding van de AKW met het tweede kind en 
handhaving van de bestaande situatie ten aanzien van én de bevroren kin-
derbijslag én de kinderaftrek resp. opslag voor het eerste kind. 

Wij menen, dat deze suggestie het voorstel van de Regering in essentie 
aantast en dat - z o a l s ook een ander deel van de Raad stelt (blz. 22, laatste 
volledige alinea, laatste volzin) - met het volgen van dit voorstel de doelstel-
l ingen van de derde fase volstrekt niet zouden worden gerealiseerd. Immers, 
indien dit voorstel zou worden gevolgd is er geen sprake meer van unifor-
mering van wetgev ing, ui tvoer ing en aanpassingsmethodiek. Naast de AKW 
zou voor het eerste kind de KWL, de KKZ, de KTO en de kinderaftrekregeling 
bli jven bestaan. De voorgestelde pri jsindexering voor alle bijslagen zou wor-
den vervangen door pr i js indexering voor tweede en volgende kinderen, be-
vriezing van de kinderbi jslag voor het eerste kind en aanpassing van de 
opslag voor het eerste kind overeenkomst ig het kinderaftrekregiem. Het 
voorstel van de Regering betekent een aanzienlijke vereenvoudig ing van het 
kinderbi jslagsysteem. Wi j menen voorts dat realisering van het voorstel van 
de Regering geen belemmer ingen oplevert voor verdere herstructurering. 
Integendeel, bij realisering van de derde fase van de herstructurering van de 
kinderbijslag en kinderaftrek ontstaat, zoals wi j reeds eerder opmerkten, een 
eenvoudig f lexibel systeem op basis waarvan verdere herstructurering, in 
welke gewenste r ichting dan ook, plaats kan vinden. Afgezien van deze tech-
nische aspecten, zou voorts realisering van bedoeld voorstel betekenen, dat 
het geven van een gelijk recht op kinderbijslag aan alle ingezetenen op zijn 
minst op termijn word t gesteld en dat, naar onze over tu ig ing, onnodig. 
Uiteraard zullen bij de zelfstandigen zonder kinderen negatieve inkomensmu-
taties optreden als gevolg van premiebetal ing. Dit is in inherent aan een kin-
derbijslagverzekering. Als gevolg van het voorstel om de AKW niet uit te brei-
den tot het eerste kind zouden deze negatieve inkomenseffecten enigermate 
worden verzacht doch - rekening houdend met de overgangsregel ing - niet 
meer dan met maximaal 0,2% van het beschikbaar inkomen (vlg. tabel 1 en 2 
van het SER-advies). Daar staat tegenover dat ook voor gezinnen met 1 kind 
negatieve inkomenseffecten zouden optreden tot 0 ,3% van het beschikbare 
inkomen, terwij l de positieve effecten voor gezinnen met meer kinderen aan-
zienlijk (maximaal 3,1 % van het beschikbaar inkomen) k le inerzouden worden 
ten opzichte van het voorstel van de Regering. Wij menen dan ook dat deze 
meerderheid van de Raad wat licht voorbi jgaat aan de inkomensvoordelen 
die het voorstel van de Regering inhoudt voor zelfstandigen met kinderen. 

Met de stell ing dat er geen dwingende redenen zijn voor de derde fase zijn 
wi j het niet eens. Behalve uit hoofde van uitvoering en eenheid van wetge-
ving staan er ook voor de uitkeringsgerechtigden grote belangen op het 
spel. Ik moge in de eerste plaats wijzen op de voorgestelde kinderbijslag 
voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen. Voorts is het aspect vereen-
voudig ing zeker in het belang van de ui tker ingsgerecht igden. Als gevolg van 
de eerste fase is het kinderbijslag- en kinderaftreksysteem dermate ingewik-
keld geworden dat het alleen nog maar door ingewi jden wordt begrepen ter-
wi j l het aan niet- ingewijden nauweli jks meer is uit te leggen. Dit ervarings-
feit blijkt uit talloze verzoeken om inl icht ingen bij de Raden van Arbeid, het 
Ministerie van Sociale Zaken en het Ministerie van Financiën. Deze situatie is 
door de Regering geaccepteerd in de veronderstel l ing dat zij van korte duur 
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zou zijn. Ik acht het niet verantwoord deze situatie na 1979 te doen voor tdu-
ren. Het oogmerk om het zeer complexe systeem alleen voor korte ti jd te ac-
cepteren blijkt uit de omstandigheid dat voor de eerste fase alleen voor het 
vierde kwartaal van 1978 en het kalenderjaar 1979 wetteli jke voorzieningen 
zijn getroffen. Indien de derde fase niet per 1 januari 1980 word t gerealiseerd 
zal via noodwetgeving moeten worden voorkomen, dat de effecten van de 
eerste fase teniet worden gedaan. 

In par. 4.2. (blz. 23 t /m 26) word t het voorstel van de werkgeversorganisa-
ties om te komen tot een AKW vanaf het tweede kind nader toegelicht. Deze 
passages geven ons - na hetgeen wi j in het voorgaande reeds te berde 
brachten over dat voorstel - geen aanleiding tot nadere opmerk ingen. 

In par. 4.3. (blz. 27 t /m 29 eerste onvol ledige alinea) geeft de Raad een his-
torisch overzicht van de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind. 
Een meerderheid van de Raad waaronder de werkgeversorganisaties meent 
(blz. 30, 2e alinea) dat de kinderbijslag voor het eerste kind bevroren dient te 
bl i jven omdat de overwegingen welke aan de overeenstemming ter zake op 
18 april 1972 in de Sticht ing van de Arbeid ten grondslag hebben gelegen 
thans nog sterker gelden. Voorts loopt deze ontdooi ing voorui t op de aange-
kondigde herbezinning op de grondslagen van het kinderbijslagstelsel. Ver-
der meent deze meerderheid van de Raad dat de ontdooi ing van de kinder-
bijslag voor het eerste kind gevolgen kan hebben voor de bestaande verde-
ling van de sociale verzekeringspremies tussen werkgevers en werknemers, 
omdat in deze verdel ing in 1976 in verband met de bevriezing van de kinder-
bijslag voor het eerste kind een structurele wi jz iging ten voordele van de 
werknemer is aangebracht. 

De argumenten van deze meerderheid van de Raad zijn naar onze mening 
niet overtu igend. De overeenkomst waarnaar wordt verwezen, hield ook in -
zij het impliciet - dat de kinderbi jslagen voor tweede en volgende kinderen 
aangepast zouden bl i jven aan de index van de regel ingslonen. Het lijkt ons 
dan ook wein ig consequent om op grond van die overeenkomst te pleiten én 
voor bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind én voor pri jsin-
dexering van de kinderbijslag voor tweede en volgende kinderen. Het is ons 
voorts niet duideli jk waarom ontdooi ing van de kinderbijslag voor het eerste 
kind gevolgen zou moeten hebben voor de verdel ing van de sociale verzeke-
r ingspremies tussen werkgevers en werknemers. Immers als gevolg van het 
voorstel van de Regering bl i jven zowel de werkgevers- als de werknemers-
lasten ongewi jz igd. Daarnaast menen w i j , dat de ontdooi ing van de kinder-
bijslag voor het eerste kind de herbeziening op de grondslagen van de kin-
derbi jslag niet nadelig zal beïnvloeden. De studie is namelijk gericht op het 
opnieuw bezien van de hoogte van de bedragen en hun onderl inge verhou-
dingen en de wijze van indexering. 

Nadat in dit opzicht de steen der wijzen is gevonden, zal moeten worden 
bezien hoe die bedragen - naar alle waarschi jnl i jkheid gefaseerd - kunnen 
worden gerealiseerd. Daarbij is de huidige wijze van indexering niet relevant 
meer. 

Een minderheid van de Raad, bestaande uit een groot aantal leden (blz. 30, 
derde alinea) is het eens met de voorgestelde ontdooi ing, doch wi l in begin-
sel uitgaan van het niveau dat zou zijn bereikt indien de kinderbijslag sedert 
1973 niet was bevroren. Aangezien dit in 1980 zou resulteren in een verho-
ging van de collectieve uitgaven van f800 min. meent dit deel van de Raad 
dat kan worden volstaan met ontdooi ing op het huidige niveau. Bij de verde-
re herstructurering dient te worden bezien op welk niveau de kinderbi jslag 
voor het eerste kind moet worden ingepast in de totale structuur van inko-
mensafhankeli jke kinderbi jslagen. Wij constateren dat dit deel van de Raad 
het eens is met dit onderdeel van het voorstel van de Regering betreffende 
de derde fase. Daarnaast menen wi j echter dat het niet oppor tuun is hier na-
der inhoudel i jk in te gaan op de verdere herstructurering. 

In paragraaf 4.4. (blz. 31 en 32) geeft de Raad een overzicht van de ontwik-
keling van het indexer ingsmechanisme alsmede een samenvatt ing van het 
standpunt van de Regering. Het verheugt ons dat de Raad zich in meerder-
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heid kan verenigen met ons voorstel en de daaraan ten grondslag l iggende 
ui tgangspunten om de nieuwe kinderbijslagen aan te passen overeenkonv 
stig de ontwikkel ing van de pri js index van de gezinsconsumptie (blz. 33, 
eerste alinea). Verwezen wordt naar het vroeger ter zake ingenomen stand-
punt. Voorts betekent volgens deze meerderheid van de Raad dat aanpas-
sing aan de regel ingsloonindex leidt tot overcompensatie in de netto sfeer. 
Dit laatste is ook reeds in de adviesaanvrage betoogd (blz. 16, laatste alinea). 

Een minderheid van de Raad, bestaande uit een groot aantal leden meent 
■eveneens met verwijzing naar een eerder ingenomen standpunt - d a t in 
beginsel moet worden uitgegaan van handhaving van aanpassing aan de in-
dex der regelingslonen (blz. 33, tweede alinea en blz. 34). Dit deel van de 
Raad legt aan de aanpassing van alle sociale uitkeringen en derhalve ook 
aan die van de kinderbijslagen het ui tgangspunt van de welvaartsvastheid 
ten grondslag. Dit deel van de Raad wenst de problematiek van de aanpas-
sing van de kinderbijslagen te betrekken bij de adviesaanvrage met betrek-
king tot een herziening van het aanpassingsmechanisme van de sociale uit-
keringen. Voorts wil dit deel van de Raad hierop mogeli jk terugkomen bij zijn 
standpuntbepal ing over de in het vooruitzicht gestelde adviesaanvrage over 
de verdere herstructurering van het kinderbijslagsysteem. 

Wi j zouden bi j het standpunt van dit deel van de Raad een aantal kantteke-
ningen wi l len maken. Uitgangspunt voor de derde fase van de herstructure-
ring van de kinderbijslag is neutrale bekostiging. Indien alle kinderbijslagen 
zouden worden aangepast aan de index van de regelingslonen zou er van 
neutrale bekostiging geen sprake meer zijn. Het voorstel van de Regering 
houdt voorts ten aanzien van het geheel van de kinderbijslagen en de opsla-
gen, voor wat betreft de indexering, ten naaste bij ongewijzigd beleid in. On-
der andere hierdoor en ook bij voorbeeld doordat de kinderaftrek en de kin-
derbijslag worden geïntegreerd staat de indexering van de kinderbijslag los 
van de wijze van indexering van andere sociale uitkeringen. 

In de paragrafen 4.5.1. en 4.5.2. beschrijft de Raad het voorstel van de Re-
gering met betrekking tot de bijzondere groepen, te weten gemoedsbezwaar-
den, gescheidenen, die in verband met anti-cumulatiebepalingen het recht 
op kinderbijslag niet geldend kunnen maken en grensarbeiders. Hij conclu-
deert in paragraaf 4.5.3. (blz. 36, tweede alinea), dat de voorgestelde rege-
ling niet voldoet aan het ook door de Raad onderschreven ui tgangspunt, dat 
op het gebied van de kindervoorzieningen moet worden gestreefd naar een 
regeling waar in de aanspraken van alle ingezetenen op gelijke wijze zijn ge-
regeld. Darom heeft de Raad onderzocht of in de nieuwe kinderbijslagrege-
ling voor bijzondere groepen een voorziening kan worden getroffen op 
grond waarvan zij dezelfde aanspraken krijgen als de overige ingezetenen. 
Uit dit onderzoek concludeert de Raad in eerste instantie, dat voor gemoeds-
bezwaarden en grensarbeiders o m verschil lende redenen binnen de nieuwe 
kinderbijslagregeling geen oplossing voorhanden is (blz. 36, onder a en b). 
Op blz. 36, onder c en blz. 37 wi jdt de Raad een beschouwing aan de positie 
van de gescheiden vrouw. Deze beschouwing mondt uit in het aan de Rege-
ring in overweging geven het recht op kinderbijslag - voor zover een volks-
verzekering inzake de kinderbijslag tot stand wordt gebracht - in geval van 
echtscheiding te verlenen aan de daadwerkeli jk verzorgende ouder. De ver-
zorgende ouder verliest dan de eventuele aanspraak op een aftrek wegens 
buitengewone lasten. De Raad wi jst voorts op de consequenties van zijn 
suggestie op echtscheidingsovereenkomsten en rechterlijke uitspraken (blz. 
38, eerst onvolledige alinea). 

De gedachte om het recht op kinderbi jslag ingeval van echtscheiding aan 
de verzorgende ouder toe te kennen, spreekt ons - met name uit een oog-
punt van emancipatie van de vrouw - wel aan. 
Op dit moment kunnen wi j echter nog niet alle consequenties van een der-
gelijke beleidswijziging overzien. Wel is het zeker dat het toekennen van kin-
derbijslag aan de verzorgende ouder in bepaalde gevallen het onderhouds-
beginsel, dat aan de kinderbi jslagwetten ten grondslag ligt, doet vervagen. 
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Wij denken hierbij vooral aan het recht op kinderbi jslag voor kinderen van 16 
jaar en ouder. In verband met een en ander is de door de Sociaal-Economi-
sche Raad aangekaarte problematiek op het Departement van Sociale Zaken 
in studie genomen. Gedacht word t aan een systeem waarbi j zowel degene 
die het kind onderhoudt als degene die het kind verzorgt recht op kinderbi j-
slag kan doen gelden, met dien verstande dat het recht van degene die het 
kind verzorgt voorgaat. Het is helaas niet mogeli jk een dergeli jke wi jz ig ing 
per 1 januari 1980 door te voeren. Niet alleen is de studie omtrent de modal i -
teiten van een dergeli jke regeling nog niet afgerond, ook de wettel i jke voor-
bereiding zal de nodige t i jd vergen. Het zwaarst weegt evenwel dat de Raden 
van Arbeid naast de andere wi jz ig ingen die per 1 januari 1980 plaatsvinden, 
ook nog geconfronteerd zouden worden met een vr i jwel totale verander ing 
van het bestand van rechthebbenden. Het ziet er dan ook niet naar uit dat 
een zodanige wi jz ig ing plaats kan v inden vóór 1 januari 1981. 

Overigens merken wi j nog op dat een dergelijke regeling als door de So-
ciaal-Economische Raad bedoeld alleen mogeli jk is bij een volksverzekering 
die aan alle ingezetenen recht geeft op kinderbijslag vanaf het eerste kind. 
Zou, overeenkomst ig het voorstel van een deel van de Raad, de KWL, de 
KTO en de KKZ nl. bl i jven bestaan dan ontstaan situaties waarbi j de verzor-
gende ouder geen recht heeft op kinderbi jslag voor het eerste kind, terwi j l de 
onderhoudende ouder dit recht wel gehad zou hebben. 

Met betrekking tot de grensarbeiders en de gemoedsbezwaarden meent 
de Raad (evenals de Regering) dat een regeling in de fiscale sfeer dient te 
worden getroffen (par. 4.5.4. blz. 38, eerste vol ledige alinea). De Raad maakt 
evenwel een aantal kanttekeningen bij het voorstel van de Regering. De 
Raad is het onder meer niet eens met het hanteren van de onderhoudseis 
«in belangri jke mate» of wel f 48 per week voor het recht op een forfaitaire 
aftrek voor kinderen tot 16 jaar. Een dergeli jke eis wordt , aldus de Raad, ook 
niet voor het recht op kinderbi jslag gehanteerd. 

Voor het recht op kinderbi jslag (en kinderaftrek) voor kinderen tot 16 jaar 
ontbreekt in de meeste geval len op grond van praktische overwegingen in-
derdaad een onderhoudseis. In geval len waarin het niet vanzelfsprekend is 
dat de ouder alle kosten van het kind draagt, gelden echter wel onderhouds-
eisen. Deze gedachtengang ligt ook ten grondslag aan de nu voorgestelde 
onderhoudseis. Deze eis voorkomt op een praktische wijze dat aftrek we-
gens bui tengewone lasten moeten worden toegepast in situaties zoals in de 
memor ie van toel icht ing aangegeven waar in slechts een ger ing deel van de 
kosten van levensonderhoud op de belast ingpl icht ige drukt. 

De Raad meent voorts dat de inkomenseffecten voor gemoedsbezwaar-
den en grensarbeiders zoveel mogel i jk moeten overeenkomen met die wel -
ke voor de overige ingezetenen ten gevolge van de eerste fase zijn opgetre-
den (blz. 39, eerste vol ledige alinea). Daarbij volgt een meerderheid van de 
Raad het voorstel van de Regering (blz. 39, tweede vol ledige alinea), terwi j l 
een minderheid van de Raad, bestaande uit een groot aantal leden, pleit 
voor een systeem van belastingaftrek oftewel taxcredit. 

Tegen het bepleite systeem van belastingaftrek bestaan naar onze mening 
belangrijke bezwaren. Een zodanige aftrek past niet in de structuur van de in-
komstenbelast ing waar in als object voor de tarieftoepassing een bedrag aan 
inkomen word t gehanteerd. In het onderhavige geval zou bovendien voor 
het bereiken van de inkomenseffecten van de eerste fase voor een be-
perkte groep belastingplichtigen een zeer ingewikkelde combinat ie van een 
belastingaftrek en inkomensaftrek tot stand moeten worden gebracht. 

In paragraaf 4.5.5. (blz. 40) pleit een meerderheid van de Raad voor halve-
ring van de kinderbi jslag voor partieel leerpl ichtigen onder meer omdat ook 
voor een studerend kind van 16 en 17 jaar de kinderbi jslag in de tweede fase 
van de herstructurering is gehalveerd. 

Wi j menen dat er geen reden is tot halvering van de kinderbi jslag voor 
partieel leerpl icht igen. Deze kinderbi jslag is bedoeld als een loondervings-
vergoeding, die indert i jd om uitvoeringstechnische redenen onder de kinder-
bi jslagregelingen is gebracht, doch die een geheel ander karakter heeft dan 
de overige kinderbi js lagen. 
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In paragraaf 4.6. (blz. 41 , 42, 43 en 44) worden de f inanciële consequenties 
van het voorstel van de Regering met de voorstel len van de Raad vergele-
ken. Over het a lgemeen kunnen wi j ons met die weergave wel verenigen. Op 
details zou ik evenwel een aantal kanttekeningen wi l len maken. 

Op blz. 41 wordt opgemerkt dat in de gedachtengang dat de kinderaftrek 
een belast inguitgave is, de belastingdruksti jging slechts statistisch is indien 
de grotere belast ingontvangst onmiddel l i jk wordt aangewend voor de me-
de-f inanciering van de met de kinderaftrek verhoogde kinderbi jslagen. Wij 
menen, dat deze opvatt ing niet noodzakeli jkerwijs hoeft te stoelen op de op-
vatt ing dat de kinderaftrek een belastinguitgave is. 

Voorts menen w i j dat de vergeli jkingen die in dezelfde alinea worden ge-
maakt, waarbi j de premiedruk in % NNI worden gehanteerd een vertekend 
beeld geven. De premiest i jg ing drukt op een zeer specifieke groep nl. de zelf-
standigen die in vergel i jk ing met de overige premiepl icht igen wein ig premie 
betalen. 

In de presentatie van de financiële consequenties word t naar onze mening 
veronachtzaamd, dat het voorstel van de Regering een pakket maatregelen 
is dat vr i jwel neutraal kan worden bekostigd. Deze veronachtzaming vindt 
met name plaats waar de kinderbijslag voor het eerste kind (blz. 43, onder b) 
en de indexering (blz. 43, onder c) apart worden behandeld. 

ARTIKELEN ' 

Artikel I - Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet 

Onderdeel B, onder 1, en onderdeel C 

Het voorgestelde in deze artikelonderdelen houdt verband met het onaf-
hankelijk worden van Suriname. 

Onderdeel B, onder 2 

De werkingssfeer van de Algemene Kinderbi jslagwet strekt zich ook uit tot 
de kinderen van de buiten het Rijk verbli j f houdende Nederlander, die in 
dienstbetrekking staat tot een Nederlandse publiekrechteli jke rechtsper-
soon, mits hij voor deze kinderen kinderaftrek geniet. Thans word t voorge-
steld - nu de kinderaftrek verdwijnt - als voorwaarde te stellen, dat voor de-
ze kinderen recht op kinderbijslag moet bestaan. Hierdoor vindt in het alge-
meen geen materiële wi jziging in de werkingssfeer van de AKW plaats. 

Onderdeel D, onder 1 

Dit onderdeel regelt de uitbreiding van de AKW met het eerste en tweede 
kind. 

Onderdeel D, onder 2 

Deze wi jz iging heeft tot doel duidelijk te stellen, dat zowel bij het verzor-
gen als bij het medeverzorgen van het huishouden het zg. «huishoudkind» 
tot dat huishouden moet behoren. Dit is in overeenstemming met de ter zake 
geldende rechtspraak. 

Onderdeel E 

Ingevolge artikel 9 van de AKW bestaat voor u i twonende studerende of in-
valide kinderen van 16 en 17 jaar onder bepaalde voorwaarden recht op 
tweevoudige kinderbi jslag. Voor u i twonende studerende kinderen van 18 
jaar en ouder bestaat eventueel recht op dr ievoudige kinderbijslag. De reden 
hiervoor is, dat het u i twonend zijn van die kinderen als regel extra kosten 

1 In bijlage 6 is een vergelijkend overzicht op-
genomen van de oude en de nieuwe tekst van 
de artikelen van de Algemene Kinderbijslag 
wet 
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met zich meebrengt. In artikel 9 van de AKW is het u i twonend zijn vertaald 
als «niet tot het huishouden van de verzekerde behoren.» Nu kan het voorko-
men, dat een kind niet tot het huishouden van de verzekerde behoort, maar 
wel tot het huishouden van een ander, bij voorbeeld zijn ex-echtgenote. In 
dat geval is geen sprake van een «uitwonend» kind. De hiervoor bedoelde 
extra kosten zullen als regel ook niet optreden. De in dit onderdeel voorge 
stelde wi jz ig ingen hebben derhalve een nadere omschr i jv ing van het begrip 
«ui twonend zijn» tot doel. 

Onderdeel F 

Voor het recht op kinderbijslag voor met name studerende kinderen van 
16 jaar en ouder geldt onder meer het zg. onderhoudscr i ter ium. Dit onder-
houdscr i ter ium valt in drie onderdelen uiteen, te weten: 

- onderhoud in belangrijke mate (thans f 48 per week): enkelvoudige kin-
derbi js lag; 

- grotendeels onderhoud (meer dan 5 0 % van de kosten): tweevoudige 
kinderbi jslag voor ui twonende studerenden van 16 en 17 jaar en studerenden 
van 18 jaar en ouder (zowel uit- als thu iswonenden) ; 

- geheel of nagenoeg geheel onderhoud (90% of meer van de totale kos-
ten van buitenshuis studerende kinderen van 18 jaar en ouder): dr ievoudige 
kinderbi jslag. 

Bij de beoordel ing van de mate waarin aan dit onderhoudscr i ter ium word t 
voldaan, word t - overeenkomstig de rechtspraak ter zake - uitgegaan van de 
feiteli jke, individuele situatie. Niet de strikt noodzakelijke onderhoudskosten 
spelen hierbij de doorslaggevende rol, maar wat in feite voor de kinderen 
wordt ui tgegeven, bepaalt de mate waarin recht op kinderbi jslag bestaat. In 
het verleden heeft dit geleid tot de zg. «spaartruc». Wanneer een kind de ei-
gen inkomsten spaarde en de ouderl i jke bijdrage niet werd verminderd, ble-
ven volgens de jur isprudentie de kinderbi jslagrechten onverkort bestaan. 
Hieraan is een einde gemaakt door bij de wet van 14 december 1977, Stb. 
670 (tegengaan van oneigenli jk gebruik als gevolg van te ruime bepalingen) 
in de kinderbi js lagwetten de fictie op te nemen dat, wanneer er sprake is van 
eigen inkomsten van een kind, deze toe te rekenen zijn aan de kosten van 
levensonderhoud en studie van het kind. 

Bij de huidige regeling kan de ouder in feite zelf het recht op kinderbijslag 
bepalen door de onderhoudskosten op te voeren. Het zal duidel i jk zijn, dat 
alleen beter gesitueerde ouders zich dit kunnen veroor loven. De uitgaven 
moeten nameli jk wel kunnen worden aangetoond. In het kader van de be-
str i jding van het oneigenli jk gebruik van de sociale verzekeringswetten me-
nen wi j dan ook dat een dergelijke ontwikkel ing voor zoveel mogeli jk tegen-
gegaan dient te worden. Uitgangspunt dient naar onze mening te zijn, dat in 
het algemeen slechts de noodzakelijke kosten van studie en levensonder-
houd in aanmerking moeten worden genomen. 

In het onderhavige onderdeel wordt voorgesteld in de AKW de mogeli jk-
heid op te nemen om ten aanzien van de kosten van onderhoud die voor het 
recht op kinderbi jslag in aanmerking dienen te worden genomen, nadere re-
gelen te stellen. Onze gedachten gaan hierbij uit naar een maximer ing van 
de totaal in aanmerking te nemen onderhoudskosten. 

Onderdeel G 

In de KWL kent men thans het 78-dagensysteem. Over iedere werkdag 
(uitgaande van een 6-daagse werkweek) bestaat in feite recht op 1/78 deel 
van de kinderbi jslag. In de AKW is hierbi j , voor wat betreft degenen, die niet 
gedurende een geheel kalenderkwartaal verzekerd zijn krachtens de AKW, 
aansluit ing gezocht. Nu de KWL wordt ingetrokken, komt hiermee tevens de 
noodzaak tot «dagentellerij» in de AKW te vervallen. Thans word t voorge-
steld om - naar analogie van de vaststell ing van het aantal kinderen, waar-
voor recht op kinderbijslag bestaat - uit te gaan van één pei ldatum voor het 
recht op kinderbi jslag over een kwartaal. Hierdoor word t tevens bereikt, dat 
de AKW geen gereduceerde kinderbijslag meer kent. 
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Onderdeel H, en artikel XII, eerste en tweede lid 

In onderdeel H zijn de kinderbi jslagen (inclusief de opslagen) opgenomen, 
zoals deze van 1 juli 1979 af gelden. De bedragen voor het eerste, tweede en 
derde kind zijn hoger dan die welke met ingang van 1 jul i 1979 tot ui tbetal ing 
komen. Dit houdt verband met de omstandigheid dat bij de wet van 14 sep-
tember 1978, Stb. 465, de opslagen over vijf kwartalen (periode 1 oktober 
1978 tot 1 januari 1980) zijn verdeeld overzes kwartalen (periode 1 juli 1978 
tot 1 januari 1980). In artikel XII is bepaald, dat deze bedragen per 1 januari 
1980 zullen worden aangepast aan de hand van de pr i jsontwikkel ing over de 
periode april 1979- oktober 1979. 

Onderdeel I, en artikel XII, derde lid 

Hierbij word t voorzien in een aanpassing van de kinderbi js lagbedragen 
aan de ontwikkel ing van het algemene pri jsniveau. In het derde lid van arti-
kel XII is een overgangsmaatregel opgenomen voor de eerste toepassing na 
1 januari 1980 van deze pr i js indexering. 

Onderdeel J 

Het huid ige derde lid van artikel 12 van de AKW maakt het de Sociale Ver-
zekeringsbank mogeli jk eventuele aanvullende kinderbi js lagregel ingen uit 
te voeren Met één algemene, de gehele bevolking omvattende regel ing, is 
deze bepal ing overbodig geworden. 

Onderdelen Ken L 

In de huidige artikelen 13 en 14 van de AKW zijn de maatregelen ter voor-
koming van samenloop van het recht op kinderbijslag over zelfde t i jdvakken 
neergelegd. Voorgesteld wordt de samenloopbepal ingen van het huidige ar-
tikel 13 over te brengen naar de beschikking op grond van het nieuw voorge-
stelde artikel 13. Het voordeel hiervan is dat dan het geheel van maatregelen 
ter voorkoming van samenloop in één beschikking is geregeld en niet zoals 
nu het geval is deels in de wet en deels in een beschikking. 

Onderdeel M 

Bij de wet van 14 december 1977, Stb. 670 (tegengaan van oneigenli jk ge-
bruik als gevolg van te ruime bepalingen) zijn de terugvorderingsart ikelen in 
de diverse sociale verzekeringswetten gewijz igd. Hierbij is abusievelijk het 
thans voorgestelde tweede lid van artikel 19 verdwenen. Dit art ikelonderdeel 
strekt ertoe deze vergissing te herstellen. 

Onderdelen N, O en P, en artikel XIII 

Zoals uit paragraaf V van het a lgemeen deel van deze memor ie blijkt, 
voorziet de nieuwe AKW in een bi jdrage van het Rijk aan het A lgemeen Kin-
derbi js lagfonds. Deze ri jksbijdrage wordt als volgt verkregen: 

— huidige bijdragen AKW en KWL 2 020 min. 
— bijdrage in verband met opslagen 1 250 min. 

bijdrage in verband met afschaffing 
kinderaftrek zelfstandigen 360 min. 

— saldo financieringsschema 190 min. 

Totaal 3 820 min. 

De afzonderli jke componenten van het bedrag van f 3820 min. zullen na 
1980 niet meer afzonderlijk worden berekend. De bijdrage kan als structureel 
worden aangemerkt. 
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Volledigheidshalve wordt hierbij nog opgemerkt, dat het in het financie-
r ingsschema opgenomen bedrag aan premiereductie etc. reeds van rechts-
wege voor rekening van het Rijk komt. 

In onderdeel O wordt voorgesteld de ri jksbijdrage aan het AKW-fonds 
jaarli jks aan de hand van de pr i jsontwikkel ing aan te passen. De uitkeringen 
zijn nameli jk ook aan de pri jsontwikkel ing gebonden. 

In artikel XIII is een overgangsmaatregel voor de eerste toepassing na 1 
januari 1980 van de pri js indexering van de ri jksbijdrage opgenomen. 

Onderdeel R 

Op grond van de huidige bepalingen kan tegen uitspraken van de Centrale 
Raad van Beroep, die betrekking hebben op het aantal kinderen, waarvoor 
recht op kinderbijslag bestaat, beroep in cassatie worden ingesteld. Dit be-
roep in cassatie is nodig, omdat er thans een coördinat ie bestaat tussen het 
recht op kinderbijslag en het recht op kinderaftrek. Aldus wordt een uiteenlo-
pen van de jur isprudentie voorkomen. Nu wordt voorgesteld de fiscale kin-
deraftrek te laten vervallen, is het beroep in cassatie met betrekking tot het 
aantal kinderen, waarvoor recht op kinderbijslag bestaat, niet meer nodig. 

Artikel II - Intrekking Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 

Onderdeel A voorziet in het intrekken van de KWL, met dien verstande, dat 
deze wet over t i jdvakken, gelegen vóór 1 januari 1980 van toepassing blijft. 
In onderdeel B wordt het vermogen van het Kinderbi js lagfonds voor loon-
trekkenden overgeheveld naar het Algemeen Kinderbi js lagfonds. Dit laatste 
fonds neemt ingevolge onderdeel C ook de rechten en verpl icht ingen van 
het Kinderbi jslagfonds voor loontrekkenden, welke nog zullen voortvloeien 
uit de KWL, over. Opgemerkt zij nog, dat door het intrekken van de KWL, ook 
de KTO komt te verval len. 

Artikel III - Intrekking Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen 

Dit artikel voorziet in het intrekken van de KKZ met dien verstande, dat de-
ze wet over t i jdvakken, gelegen vóór 1 januari 1980 van toepassing blijft. 

Artikel IV - Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 

Onderdelen F en H 

Het onderhavige wetsontwerp strekt voor wat betreft de inkomstenbelas-
t ing in de eerste plaats tot het afschaffen van de kinderaftrekregeling (artikel 
IV, onderdelen F en H). Daarnaast wordt een aantal bepal ingen van de Wet 
op de inkomstenbelast ing 1964, waar in het al of niet genieten van kinderaf-
trek als voorwaarde wordt vermeld, aangepast aan het wegval len van de 
kinderaftrekregeling. Bij deze aanpassing is zo veel mogel i jk aansluiting ge-
zocht bij de huidige regelingen. Daartoe is de voorwaarde «kinderaftrek ge-
nieten» (in de uitsluitend voor 1979 geldende tekst «kinderaftrek geniet of 
geacht wordt te genieten») in beginsel vervangen door de voorwaarde 
«recht hebben op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbi jslagwet». 
Deze nieuwe voorwaarde komt in verband met de bestaande coördinatie 
van kinderbijslag en kinderaftrek vr i jwel overeen met de oude voorwaarde. 
Gewezen kan worden op kleine verschi l len: een grensarbeider geniet thans 
wel kinderaftrek maar heeft geen recht op kinderbi jslag, voor een partieel 
leerpl ichtig kind wordt thans geen kinderaftrek genoten maar bestaat wel 
recht op kinderbijslag. 

Onderdeel A 

In artikel 2 van de wet is, naast een aanpassing van het eerste lid aan het 
onafhankeli jk worden van Sur iname (zie de toel icht ing op artikel I, onderdeel 
B, onder 1, en onderdeel C) in het tweede lid vorenbedoelde aanpassing aan 
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het wegval len van de kinderaftrek aangebracht voor kinderen van in het bui-
tenland wonende Nederlanders die bij een Nederlandse publiekrechteli jke 
rechtspersoon in dienst zijn (artikel IV, onderdeel A). 

Onderdeel B 

Onder het wetteli jk vruchtgenot vallende inkomsten uit vermogen van een 
minderjar ig kind worden op grond van artikel 5, derde l id, van de wet belast 
bij de ouder. Artikel 5, vierde l id, bevat daarnaast een regeling voor de situ-
atie waar in een ouder van een minderjarig kind niet het vruchtgenot heeft 
van de inkomsten uit vermogen van dat kind. Dit kan zich bij voorbeeld voor-
doen bij afstand van wettel i jk vruchtgenot, bij ontzett ing van beide ouders 
uit de ouderl i jke macht of voogdi j en met betrekking tot rente op een spaar-
bankboekje van de Rijkspostspaarbank. Deze regeling houdt in dat de ouder 
ook voor deze inkomsten uit vermogen van minderjarige kinderen word t be-
last indien hij voor dat kind kinderaftrek geniet. Deze laatste voorwaarde kan 
bij het wegval len van de kinderaftrek niet worden vervangen door de voor-
waarde «recht hebben op kinderbijslag» omdat eigen vermogensinkomsten 
van het kind kunnen leiden tot aantasting van het recht op kinderbijslag (bij 
de ouder belaste vermogensinkomsten van het kind leiden niet tot ver-
minder ing van kinderaftrek c.q. bui tengewone lastenaftrek). Voorgesteld 
word t een eenvoudige regeling in dezen te treffen en wel door de inkomsten 
uit vermogen tijdens minderjar igheid steeds - tenzij de ouderli jke macht 
ontbreekt - bij de ouder te belasten (artikel IV, onderdeel B). In de gekozen 
redactie is daarbij voorui tgelopen op de in wetsontwerp 15 417 voorgestel-
de meerderjarigheidsgrens van 18 jaar, zodat voortaan de inkomsten uit ver-
mogen van kinderen van 18 tot en met 20 jaar bij het kind zelf zullen worden 
belast. Voorts wordt met de voorgestelde regeling voor een beperkt aantal 
kinderen die jonger dan 18 jaar zijn, een wi jz ig ing aangebracht in dier voege 
dat niet onder wetteli jk vruchtgenot vallende inkomsten uit vermogen in si-
tuaties, waar in thans geen kinderaftrek word t genoten, ook worden toegere-
kend aan de ouders. De budgettaire gevolgen van deze wi jzigingen kunnen 
worden verwaarloosd. De toerekening op grond van het vierde lid geschiedt 
overeenkomstig de situatie bij wettel i jk vruchtgenot, zowel aan de vader als 
aan de moeder. Het gemaakte voorbehoud met betrekking tot de toepassing 
van artikel 5, eerste l id, leidt ertoe dat de inkomsten uiteindeli jk bij de vader 
worden belast. 

Onderdeel C 

Artikel IV, onderdeel C, houdt verband met het intrekken van de Kinder-
bijslagwet voor kleine zelfstandigen en behoeft geen nadere toel icht ing. De-
ze wi jz iging gaat eerst in per 1 januari 1981, omdat zowel op grond van de 
huidige regeling als op grond van de voorgestelde overgangsregel ing na af-
loop van het vierde kwartaal van 1979 nog uitkeringen zullen worden ont-
vangen. 

Onderdeel D 

De in artikel IV, onderdeel D, voorgestelde wi jz ig ingen zijn reeds voor het 
grootste deel toegelicht in paragraaf VI van het algemene deel van deze toe-
l icht ing. De nieuwe tekst van artikel 46, eerste l id, letter a, van de wet brengt 
met zich dat de drempel van f 200, of, zo dit minder is, één percent van het 
onzuivere inkomen, niet wordt toegepast bij ui tgaven tot voorziening in het 
levensonderhoud van kinderen die jonger dan 27 jaar zijn. Voor aftrekbaar-
heid van deze uitgaven zal voortaan moeten worden voldaan aan één van de 
onderhoudseisen «in belangrijke mate», «grotendeels» en «geheel of nage-
noeg geheel» die op grond van het nieuwe tweede lid van artikel 46 van de 
wet in de Uitvoeringsbeschikking inkomstenbelast ing 1964 zullen worden 
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gesteld. Indien wordt voldaan aan de onderhoudseis «in belangrijke mate» 
dan word t het volle bedrag van de forfaitair te bepalen aftrek toegepast wel -
ke aftrek zal worden gesteld op de gemiddelde belast ingvr i jdom van de kin-
derbi js lag. Bij het voldoen aan de onderhoudseis «grotendeels» bestaat 
recht op een dubbele aftrek en bij het voldoen aan de onderhoudseis «ge-
heel of nagenoeg geheel» op een dr ievoudige. 

In een jaar, waar in over een gedeelte van het jaar recht op kinderbijslag 
heeft bestaan, zal de eventuele aftrek wegens buitengewone lasten naar ti jds-
evenredigheid worden toegepast. 

In artikel IV, onderdeel D, derde l id, is de redactie van het vierde lid van ar-
tikel 46 zodanig aangepast, dat voor de bepal ing van het aantal kinderen dat 
van belang is voor de ziektekostenfactor van 1,5, ook meetellen de kinderen 
van bij voorbeeld een grensarbeider, voor wie hij niet voor kinderbijslag 
maar voor aftrek wegens bui tengewone lasten in aanmerking komt. 

In artikel 53, vierde l id, vervalt de verhoging van de belastingvri je som we-
gens het genieten van kinderaftrek (vierde l id, letter a). Voorts zijn de verho-
g ing van de belastingvri je som van de belast ingpl icht ige, die wordt inge-
deeld in tar iefgroep 3 en kinderaftrek geniet, en de verhoging wegens aftrek 
onvol led ig gezin aangepast aan het wegval len van de kinderaftrek (vierde 
l id, letters c en d, oud). Zoals vermeld in de memor ie van antwoord van 
wetsontwerp 15 344 (Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, nr. 6) komt het ons 
niet juist voor in gevallen, waarin meer dan één belastingplichtige voor een 
zelfde kind kinderaftrek geniet, vorenbedoelde verhogingen van de belas-
t ingvr i je som meer dan één keer toe te passen. Van deze gelegenheid is ech-
ter geen gebruik gemaakt om een beperking aan te brengen in de toepassing 
van deze verhogingen van de belastingvri je som. Het verdient naar onze me-
"hing de voorkeur een dergeli jke wi jz ig ing onder ogen te zien in een breder 
kader, te weten de studie inzake de heff ing van loon- en inkomstenbelast ing 
van de gehuwde vrouw, waarin ook aandacht wordt geschonken aan de po-
sitie van de ongehuwd samenwonenden met kinderen. 

Onderdeel G 

Ook bij de wi jz iging van artikel 55 van de wet (artikel IV, onderdeel G) is 
een redactie gekozen die zo goed mogel i jk is afgestemd op het resultaat van 
het huidige cr i ter ium. 

Artikel V - Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 

Onderdelen A, B, D, E, F en G 

De voorgestelde wi jz ig ing in de Wet op de loonbelasting 1964 betreffen 
voor het merendeel dezelfde wi jz ig ingen als die welke voor de inkomstenbe-
lasting worden voorgesteld. Voor de toel icht ing op artikel V, onderdelen A, 
B, D, E, F en G, wordt daarom verwezen naar de toel icht ing op artikel IV, aan-
hef en onderdelen A, D, F, G en H. 

Onderdeel C 

In artikel 11 van de wet vervalt de vr i jstel l ing voor uitkeringen ingevolge 
de Kinderbi js lagwet voor loontrekkenden (artikel V, onderdeel C). Deze wijzi-
g ing treedt, evenals de wi jz iging opgenomen in artikel IV, onderdeel C, eerst 
met ingang van 1 januari 1981 in werk ing. De bestaande vri jstel l ing voor uit-
keringen ingevolge de KWL (en KTO) bli jft daardoor gelden voor de uitkerin-
gen die na het vierde kwartaal van 1979 worden gedaan. 

Onderdeel H 

Het vervallen van de in artikel 22 van de wet opgenomen kinderaftrekrege-
l ing (artikel V, onderdeel G) brengt mee dat ook de regeling in de loonbelas-
t ing van de pei ldatum voor de kinderaftrek kan vervallen (artikel V, onder-
deel H). 
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Artikelen VI tot en met XI - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de 
Algemene Weduwen en Wezenwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet Bezitvormings-
fonds en de School en Cursusgeldwet 

De in de artikelen VI tot en met XI opgenomen wijzigingen zijn geheel af-
gestemd op de wi jz igingen in de inkomstenbelast ing en de loonbelast ing. 
De thans in bepaalde gevallen op het premie- inkomen in minder ing komen-
de kinderaftrek kan zonder meer vervallen. De in de plaats van deze kinderaf-
trek komende bui tengewone lastenaftrek vormt zonder nadere bepal ing een 
(negatief) bestanddeel van het premie- inkomen. 

Overgangsbepalingen 

Artikel XIV 

Zoals in paragraaf III.4.1 van het algemeen deel van deze memor ie reeds 
is uiteengezet, bestaat het voornemen om voor het jaar 1980 voor degenen 
die de premie AKW bij wege van aanslag moeten betalen of op wie die premie 
met toepassing van de rosé tabel wordt verhaald maar die geen kinderbi j-
slag genieten, de premie bij wege van overgang op een lager percentage vast 
te stellen. Dit artikel strekt hiertoe. 

Artikel XV 

In dit artikel is een overgangsmaatregel voor kleine zelfstandigen met kin-
deren opgenomen. 

Verwezen moge worden naar paragraaf III.4.2. van het algemeen deel van 
deze memorie. 

Artikel XVI - Slotbepalingen 

Ingevolge dit artikel zal de tekst van de AKW, zoals deze na de totstandko-
ming van deze wet luidt, opnieuw in het Staatsblad worden geplaatst. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 
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