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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 kinderbijslagregelingen 
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. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 24 april 1980 

Bij de mondel inge behandel ing van wetsontwerp 15 683 (derde fase her-
structurering k inderbi js lagen kinderaftrek) eind november 1979 heb ik toe-
gezegd het advies van de Sociale Verzekeringsraad van 2 oktober 1979 over 
een in de A A W te treffen voorziening voor thu iswonende inval ide kinderen 
van 16 en 17 jaar die geen onderwi js vo lgen, aan de Kamer toe te zullen zen-
den. Deze toezegging doe ik hierbij gestand.1 

De reden dat deze toezending eerst thans geschiedt, hangt samen met het 
feit, dat ik het gewenst acht mi jn standpunt over het advies bij deze toezen-
ding mede te delen. Tot mi jn spijt heeft de standpuntbepal ing meer t i jd in 
beslag genomen dan mi j lief was. 

Zoals uit het advies - dat unaniem is ui tgebracht - bli jkt, acht de Sociale 
Verzekeringsraad een compensat ieregel ing als bedoeld in de mot ie 15 344, 
nr. 15, niet passen binnen het huidige voorzieningenpakket van de AAW. 
Voorts is de raad van mening, dat die regeling als zodanig een oneigenli jk 
element binnen de A W W zou zijn. Het advies van de raad is ervan af te zien 
dit probleem op te lossen in het kader van de AAW. 

De argumentat ie van de SVR heeft mi j tot de overtu ig ing gebracht dat in-
derdaad moet worden afgezien van een regeling in het kader van de AAW. 
Met deze situatie geconfronteerd, heb ik onderzocht of het wel l icht mogel i jk 
is op enigerlei andere wijze tegemoet te komen aan de desti jds in de Tweede 
Kamer geuite wensen. Het resultaat van dit onderzoek is geweest, dat het 
niet mogeli jk is een regeling voor thu iswonende invalide kinderen van 16en 
17 jaar die geen onderwi js vo lgen, in te bedden in de bestaande wetgeving op 
het gebied van de sociale zekerheid of de belastingen. 

Overigens moge ik nog het volgende onder uw aandacht brengen. Des-
ti jds is het aantal invalide kinderen van 16 en 17 jaar dat thu iswonend is en 
geen onderwi js volgt , geraamd op ca. 500 (gedrukte stukken 14 184, nr. 11, 
blz. 10, laatste vol ledige alinea). Een recentelijk op mi jn verzoek door de Ver-
eniging van Raden van Arbeid gehouden onderzoek heeft echter ui tgewe-

i Nedergeiegd op de bibliotheek der Kamer. zen, dat deze raming aan de zeer hoge kant is geweest. Hoewel uit de resul-
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taten van dit onderzoek niet is gebleken om hoeveel kinderen het nu exact 
gaat, bestaat wel de stellige indruk dat het slechts bij zeer hoge uitzondering 
voorkomt dat een kind van 16 of 17 jaar geen onderwijs volgt. Een aanwij-
zing voor de juistheid hiervan is dat noch bij het departement, noch bij de 
uitvoeringsorganen klachten zijn binnengekomen over het vervallen van de 
mogelijkheid van tweevoudige kinderbijslag voor de hierbedoelde kinderen. 

Uiteraard ben ik bereid met de vaste Commissie voor Sociale Zaken over 
het vorenstaande nog mondeling van gedachten te wisselen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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