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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 13 november 1979 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken1 heeft de eer als volgt verslag uit 
te brengen over de in haar midden na bestudering van de memor ie van ant-
woo rd en de nota van wi jz ig ingen nog gestelde vragen en gemaakte opmer-
kingen. 

Zij acht de plenaire behandel ing van dit wetsontwerp voldoende voorbe-
reid als op deze vragen en opmerkingen zal zijn geantwoord. 

I. Inleiding en verdere herstructurering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het op prijs stellen vóór de monde-
l inge behandel ing van het wetsontwerp een mot iver ing te ontvangen van de 
stell ing in de memor ie van antwoord , dat het op verlangen van de V.V.D.-
fractie alsnog tot ten minste 1 januari 1982 bevroren houden van de (geïnte-
greerde) kinderbijslag voor het eerste kind het door de Regering voorgestel-
de stelsel onverlet laat. Op de bladzijden 9 en 10 van de memor ie van ant-
woo rd erkent de Regering nota bene dat de geboorte van een eerste kind 
meer kosten met zich meebrengt dan die van volgende kinderen en dat al-
leen om budgettaire redenen niet word t voorgesteld de kinderbijslag voor 
het eerste kind te verhogen. En dat zou juist wel noodzakelijk zijn, in ieder 
geval voor mensen op een min imum- inkomensn iveau, gezien het feit dat 
ook de Regering het m in imuminkomen niet vo ldoende acht voor een gezin 
met kinderen. Hoe kan de Regering vanuit haar eigen opvat t ingen, zo vroe-
gen deze leden, akkoord gaan met een maatregel die de kinderbijslag voor 
het eerste kind juist nog meer laat achterbli jven? Het verschil tussen de kin-
derbi js lagbedragen voor eerste en tweede kinderen is in 6 jaar al opgelopen 
tot ongeveer zeshonderd gulden per jaar. Die achterstand zal nu bli jven 
groeien, en bovendien word t een nieuwe groep, de zelfstandigen, erbij be-
trokken. Hoe kan de Regering menen dat de komende herstructurering niet 
extra belemmerd word t door deze voortgezette bevriezing? 

Deze leden zouden bovendien wi l len vernemen welk t i jdschema de Rege-
sing voor ogen heeft voor de diverse fasen in de voorbereid ing van de be-
oogde verdere herstructurer ing. Het leek hun ui termate onwaarschi jnl i jk dat 
- nu de Regering blijkbaar nog geru ime t i jd neemt voor het formuleren van 
een adviesaanvrage aan de SER - deze herstructurering inderdaad per 1 ja-
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nuari 1982 kan worden gerealiseerd. Wat denkt de Regering te doen met de 
bevroren kinderbijslag als het geval zich zal voordoen dat per 1 januari 1982 
de adviesfase of de besluitvorming van Regering en parlement nog niet zul-
len zijn afgerond? 

Deze leden bleven het uitermate onbevredigend vinden dat de Regering 
de thans aan de orde zijnde derde fase in het herstructureringsproces heeft 
tussengevoegd en bovendien geen standpunt bepaalt over haar doelstellin-
gen op langere termijn. Dat wreekt zich nu bij voorbeeld bij haar standpunt-
bepaling ten aanzien van het toch weer bevroren houden van de kinderbij-
slag voor het eerste kind, terwijl toch duidelijk is dat daarmee een ontwikke-
ling wordt bemoeilijkt die ongetwijfeld voortvloeit uit principiële keuzes die 
al zijn gedaan. 

Deze leden zouden van de Regering willen vernemen hoe zij in de toe-
komst de noodzakelijke verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind 
wil financieren zonderde door hen gesuggereerde inkomensafhankelijkheid 
via een belastbaarheid der bijslagen. Ook zouden zij een nadere toelichting 
willen hebben op de vraag waarom de Regering het in bijlage 1 van de me-
morie van antwoord uitgewerkte tweede voorbeeld van een dergelijke inko-
mensafhankelijkheid (draaipunt modaal inkomen) onaanvaardbaar acht 
vanwege negatieve inkomenseffecten bij grote gezinnen, terwijl: 

a. die negatieve effecten alleen optreden bij hogere inkomens en 
b. met de budgettaire voordelen makkelijk nadelen voor lagere inkomens 

die uit de tweede fase zijn voortgevloeid (zoals de halvering voor jonge eer-
ste kinderen) zouden kunnen worden weggenomen. 

Moet uit de verstrekte cijfers niet de conclusie worden getrokken dat de 
door de Regering gesuggereerde tegenstelling tussen inkomensafhankelijk-
heid van kinderbijslagen en (een bepaalde interpretatie van) het draag-
krachtbeginsel in de belastingwetgeving in feite uitloopt op een begunsti-
ging van hogere inkomens? 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met belangstelling kennis genomen 
van de memorie van antwoord. Zij waardeerden het dat de mede door hen 
in het voorlopig verslag daarover gemaakte opmerkingen hebben geleid tot 
indiening van een nota van wijzigingen waarbij de regeling voor alimentatie-
plichtigen door een andere is vervangen. De problemen die voor deze groep 
bij invoering van dit wetsontwerp dreigden te ontstaan lijken daardoor op 
een thans voor hen aanvaardbare wijze te zijn opgelost. 

Deze leden zagen het ook als een niet geringe verbetering dat de tege-
moetkoming (ter compensatie van de problemen die voor hen ten gevolge 
van de premieheffing ontstaan) voor kleine zelfstandigen met 1 of 2 kinderen 
voor het jaar 1980 wordt verhoogd. Overigens had zulks hun bezorgdheid 
over de gevolgen van dit wetsontwerp met betrekking tot de premieheffing 
bepaald nog niet weggenomen. 

De toelichting op de aankondiging dat nog een tweede nota van wijziging 
kan worden tegemoet gezien waarbij de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind nog tijdelijk zal worden verlengd tot 1 januari 1982 
bracht de leden van de C.D.A.-fractie tot de volgende opmerkingen. 

Zij kregen uit deze toelichting de indruk dat de Regering ervan uitgaat dat 
deze leden de door hen in het voorlopig verslag opgeworpen mogelijkheid van 
voortgezette - zij het duidelijk in tijdelijke vorm - bevriezing niet aan bepaal-
de voorwaarden hadden gekoppeld. Zulks is echter niet het geval, zo be-
toogden zij. In het voorlopig verslag hadden zij weliswaar de mogelijkheid 
van een tijdelijke voortzetting van de bevriezing opgeworpen, maar dit kan 
niet los worden gezien van de opmerkingen die zij daarbij hadden gemaakt 
ten aanzien van de voorgestelde wijze van indexering der bijslagen. Zij her-
innerden eraan dat zij daarbij de gewenste zoveel mogelijk neutrale financie-
ring van deze derde fase der herstructurering niet uit het oog wilden verlie-
zen (blz. 19 van het voorlopig verslag). Vanuit dat standpunt vervolgens be-
togend dat zij sterk de voorkeur zouden geven aan het toepassen van de re-
gelingsloonindex bij de periodieke aanpassing van de kinderbijslagen, had-
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den zij de mogelijkheid daartoe alsnog te besluiten duidelijk gekoppeld aan 
een eventuele tijdelijk voortgezette bevriezing van de kinderbijslag voor het 
eerste kind, waardoor het beginsel van budgettaire neutraliteit niet zou wor-
den aangetast. Ook bij de algemene politieke en financiële beschouwingen 
over de Rijksbegroting 1980 had hun fractievoorzitter van die gedachten-
gang duidelijk blijk gegeven toen hij bij de replieken onder meer stelde (Han-
delingen, blz. 286, derde kolom): «Ten aanzien van de derde fase van de kin-
derbijslag hebben wij de mogelijkheid aan de orde gesteld bij het eerste kind 
niet tot een andere indexering over te gaan. Dit zou dan in concreto beteke-
nen, dat de derde fase niet zoals oorspronkelijk voorzien budgettair-neutraal 
verloopt, doch dat in die derde fase uit de bevriezing van het eerste kind 
enerzijds en regelingsloonindex voor de tweede en volgende kinderen an-
derzijds, een saldo resteert. Wij wensen een dergelijke wijziging besteed te 
zien binnen die derde fase, omdat wij problemen zien met de indexering van 
de kinderbijslag voor het tweede en derde kind.» 

Zowel voor de Regering als voor de Kamer was het toen duidelijk dat de 
C.D.A.-fractie - in aansluiting op daarvoor door de minister-president geda-
ne mededelingen dat de voortgezette bevriezing overwogen werd - niet 
dacht aan nog verdere ombuigingen in de kinderregelingen dan tot het be-
drag van 1 mld. gulden waartoe zij zich steeds gecommitteerd had. De bepa-
ring die uit een, in tegenstelling tot de inhoud van het voorliggende wets-
voorstel, tijdelijke verlenging van de bevriezing zou resulteren, zou zij vooral 
wensen te besteden om ruimte te scheppen voor verbeteringen van dit voor-
stel, met name op het punt van de indexering. 

Aan deze opmerkingen, gemaakt in het voorlopig verslag en bij de alge-
mene beschouwingen, dreigt de Regering nu toch wel wat lichtvoetig voor-
bij te zien, aldus deze leden. In dit verband zouden zij in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag gaarne een cijfermatige berekening zien opgeno-
men waaruit blijkt in hoeverre met de totstandkoming van de wetten die de 
eerste en tweede fase van de herstructurering geregeld hebben is voldaan 
aan de tussen Regering en parlement verkregen overeenstemming dat bin-
nen de kinderregelingen een bedrag van 1 mld. gulden aan ombuigingen 
zou worden gerealiseerd. Zij zouden bereid zijn daarbij ook rekening te nou-
den met de financiële gevolgen van de wijzigingen welke in verband met de 
tweede fase der herstructurering zijn aangebracht in de regeling tegemoet-
koming studiekosten. Kunnen ook die in deze cijfermatige opstelling worden 
verwerkt? 

Dat eventueel voortgezette bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste 
kind het wezen van het wetsontwerp niet zou mogen aantasten had ove-
rigens de instemming van deze leden, al tekenden zij daarbij aan dat het 
voor hen vooralsnog de vraag is of zulks het geval zou zijn indien van die be-
vriezing de thans gegeven toeslag op die bijslag zou worden uitgezonderd. 
Zij vermochten nog niet in te zien waarom het gedurende twee jaar nog 
doen voortbestaan van een afzonderlijke niet bevroren, maar geïndexeerde 
opslag op de kinderbijslagen voor het eerste kind, het wezen van hetwets-
ontwerp zou aantasten. Zij zagen dit gaarne nog nader toegelicht. Het is 
toch zeer wel denkbaar dat uitgaande van de thans geldende bedragen van 
bevroren kinderbijslag en toeslag voor het eerste kind, die toeslag de indexe-
ring blijft volgen? Zelfs is denkbaar dat, waar nominaal deze toeslag thans 
een bepaald percentage van de bevroren kinderbijslag uitmaakt, middels 
een zekere berekening, welke toch niet zo moeilijk valt uit te voeren, halfjaar-
lijks wordt vastgesteld met welk bedrag - waren beide bedragen gescheiden 
gebleven - de toeslag zou worden verhoogd om vervolgens de kinderbijslag 
voor het kind zonder meer in één totaalbedrag uit te drukken. 

De gegeven informatie op blz. 5 van de memorie van antwoord inzake de 
«opbrengst» van voortgezette bevriezing van de bijslag voor het eerste kind 
met handhaving van de afzonderlijke toeslag zouden deze leden nog gaarne 
aangevuld willen zien met informatie over die opbrengst indien de geïnte-
greerde kinderbijslag voor het eerste kind bevroren zou blijven in 1981 en 
1982. 
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Ten slotte merkten deze leden in dit verband nog op dat naar hun mening 
voortzetting van de bevriezing tot 1 januari 1982 vanzelfsprekend slechts 
mogelijk is binnen de doelstellingen die alsdan ten aanzien van de koop-
kracht gelden. Overigens zal een en ander ook gevolgen kunnen hebben 
voor de koopkracht van gehuwden met meerdere kinderen, terwijl ook de 
toepassing van een andere wijze van indexering koopkrachtgevolgen met 
zich meebrengt. Bij het hoofdstuk indexering zouden deze leden hierop nog 
terugkomen. 

Ofschoon uit de door de Regering in hoofdstuk X van de memorie van ant-
woord gegeven informaties over de problemen die aan de orde komen bij de 
volgende fase van de herstructurering duidelijk blijkt dat het hier bepaald 
gecompliceerde vraagstukken betreft, betreurden deze leden het dat de Re-
gering niet toezegt de adviesaanvrage aan de SER welke een eventuele vier-
de fase van de herstructurering moet inleiden, reeds in de eerste maanden 
van 1980 te zullen doen uitgaan. Op blz. 6 van de memorie van antwoord 
zegt zij zelfs geen nadere precisering te kunnen geven dan dat zulks in de 
loop van 1980 zal kunnen gebeuren. Realiseert de Regering zich wel vol-
doende dat, indien zulks niet met voortvarendheid geschiedt, het wel eens il-
lusoir zou kunnen blijken een wetsontwerp ter regeling van de vierde fase op 
zodanig tijdstip in te dienen dat dit eventueel nog op 1 januari 1982 van 
kracht zou kunnen worden? Deze leden herinnerden eraan dat zij in het voor-
lopig verslag hadden doen blijken dat zij zich nog niet wensten uit te spreken 
over de vraag of het al of niet aanbeveling verdient het bestaande toede-
lingssysteem van kinderbijslagen ingrijpend te wijzigen. Wel meenden zij 
dat de ontstane onzekerheid over de vraag of er een volgende fase zal ko-
men en hoe die er dan zal uitzien, niet langer mag blijven voortbestaan dan 
strikt noodzakelijk is. Bovendien zou naar hun mening de totstandkoming 
van een SER-advies, waarin het bedrijfsleven zich over deze zaak opnieuw 
moet uitspreken, niet door tijdnood mogen worden beïnvloed. Terwijl het 
toch ook duidelijk gewenst is dat een eventueel uit zulk een SER-advies vol-
gend wetsontwerp in beide Kamers der Staten-Generaal met wat meer voor-
bereidingstijd kan worden behandeld dan thans met het voorliggende wets-
ontwerp het geval moet zijn. Deze leden zouden het op prijs stellen als de 
Regering zich toch wat duidelijker zou kunnen uitlaten over de'datum waar-
op zij denkt een SER-adviesaanvrage te kunnen doen uitgaan. 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden voorts nota genomen van het feit, 
dat de Regering, nadat zij in hoofdstuk X van de memorie van antwoord 
enigszins analyserend de problematiek van de verdere herstructurering 
heeft geschetst, afsluitend opmerkt een open discussie met het parlement, 
die bij kan dragen tot de verdere gedachtenvorming, niet uit de weg te willen 
gaan. Deze leden tekenden daarbij aan dat de Regering toch moeilijk kan 
verwachten dat die open discussie geheel of ten dele reeds zal plaatsvinden 
bij de behandeling van het voorliggende wetsontwerp. Zich erover verheu-
gend dat de voor verdere herstructurering op gang gebrachte studies reeds 
zover gevorderd zijn dat het in dit hoofdstuk gegeven overzicht kon worden 
verstrekt, merkten zij op dat voor zulk een open gedachtenwisseling op zo 
korte termijn toch elke redelijke voorbereidingstijd van de Kamer ontbreekt. 
Overigens zouden zij voor zulk een gedachtenwisseling toch ook de meest 
recente daaromtrent in het bedrijfsleven aanwezige opvattingen dienen te 
kennen. Zulk een discussie leek hun dan ook op dit tijdstip minder gewenst 
en feitelijk pas werkelijk zinvol als middels de toegezegde adviesaanvrage 
de SER en het daaruit volgende SER-advies de opvattingen van het 
bedrijfsleven daarover de Kamer zullen hebben bereikt. 

De leden van de V.V.D.-f ractie stelden met voldoening vast dat de toezeg-
ging van de minister-president -t i jdens de algemene politieke en financiële 
beschouwingen over de rijksbegroting 1980 gedaan - om de bevriezing van 
de kinderbijslag voor het eerste kind vooralsnog te handhaven door de 
Staatssecretarissen middels hun memorie van antwoord wordt gestand ge-
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daan. Deze leden waren het vol ledig met de beide bewindsl ieden eens dat 
zulks dient te gebeuren onder de uitdrukkeli jke voorwaarde dat de koop-
kracht tot de gehuwde modale werknemer respectievelijk ui tkeringsgerech-
t igde met twee kinderen niet mag worden aangetast. Ook waren zij het met 
hen eens dat het wezen van dit wetsontwerp niet moet worden aangetast en 
de bevriezing derhalve op de geïntegreerde kinderbijslag voor het eerste 
kind moet slaan. Kunnen de bewindsl ieden, gegeven deze u i tgangspunten, 
aangeven welke besparingseffecten daarmee in de komende jaren kunnen 
worden bereikt? Wat word t het besparingsbedrag in 1980 wanneer daar bo-
vendien het verschil tussen de beschikbare middelen van 78 m in . en de nu 
voorgestelde overgangsmaatregelen voor 1980 word t bijgeteld? 

Mag, zo vroegen deze leden, uit de zinsnede «het ligt in onze bedoel ing deze 
herstructurering per 1 januari 1982 te realiseren» (laatstezin van blz. 1 van de 
memor ie van antwoord) worden afgeleid dat het kabinet alles op alles wi l 
zetten om de in de Eerste Kamer aangenomen motie-Van Tets (Eerste Ka-
mer, zitt ing 1978-1979,14 184 nr. 6) vóór 1 januari 1982 ui tgevoerd te kri j-
gen? Moet in dat licht ook de handhaving van de bevriezing van de bijslag 
voor het eerste kind tot die datum gezien worden? Deze leden drongen er 
daarbij op aan o m reeds in de eerste maanden van 1980 een geschikte advies-
aanvrage over de verdere herstructurer ing aan de SER te r ichten, ook al is 
bijkens de opmerk ingen in hoofdstuk X van de memor ie van an twoord de 
materie veelomvat tend. 

De leden van de S.G.P.-fractie hadden met belangstel l ing kennis genomen 
van de uitvoerige memor ie van antwoord met de daarbij gevoegde nota van 
wi jz ig ingen. Deze leden hadden de indruk dat het gemeen overleg met de 
Kamer onder een zekere druk was gekomen hetgeen wel l icht veroorzaakt is 
door de t i jdsklem, nameli jk om de gang naar het Staatsblad vóór 1 januari 
1980 te kunnen vol tooien. Naar hun mening zou bij voorbeeld bij meer t i jd 
wat gedegener kunnen zijn ingegaan op hun voorstel de aftrek voor de bij-
zondere groepen binnen de inkomsten- en loonbelast ingwet in een afzon-
derli jk artikel te verwerken. Zij w i lden later in dit verslag op het an twoord 
dienaangaande nader ingaan. Overigens betekent dit niet dat zij geen waar-
dering voor het antwoord in zijn geheel zouden hebben. Daarin betrokken zij 
met name de verhoging van de reducties in de overgangsregel ing, hoewel 
het duideli jk is dat, nu de beperking tot één jaar niet kon worden opgeheven, 
de waarde van deze tegemoetkoming wel vermindert . 

Deze leden wi jdden vervolgens enkele opmerkingen aan de aangekondig-
de ti jdeli jk bevriezing van de bijslag voor het eerste kind tot 1 januari 1982. 
Zij hadden daarbij toch goed begrepen dat het hier uitslui tend gaat om de 
hoogte van de bijslag en niet om de vraag of die bijslag al of niet geïnte-
greerd moet worden per 1 januari 1980? Immers als dat niet gebeurt blijft de 
lappendeken voor het eerste kind bestaan. Wat hun wel interesseerde was 
de vraag op welk bedrag der bijslag de bevriezing zal plaatsvinden. Is dat het 
oorspronkeli jke deel of omvat het ook het deel dat per 1 januari 1979 als ver-
vanging van de verval len kinderaftrek werd toegevoegd? 

Deze leden vroegen voorts naar de gevolgen van dit voornemen. Zij zagen 
daarin het honoreren van de toezegging aan de Kamerter wi l le van de nood-
zaak de financiële eindjes van de staatshuishouding bijeen te kunnen 
houden en daardoor tevens bij te dragen aan een minder ing van collectieve 
lasten, hoe ger ing die dan ook mag zijn. Kan echter worden aangegeven 
welke wi jz igingen de inkomensplaatjes, zoals die in de memor ie van toel ich-
t ing en in de memor ie van antwoord zijn gegeven, ten gevolge hiervan zul-
len ondergaan? In hoeverre zal de door het kabinet gegeven koopkrachtga-
rantie kunnen worden aangetast? Deze leden zouden een wat uitvoeriger 
antwoord op prijs stellen. 

Daarnaast waren zij benieuwd naar de grootte van de mogel i jke besparing 
op de premie voor de zelfstandigen die als gevolg van toepassing zonder 
compensatie zou vr i jkomen. Aan wie zal die ver laging ten goede komen? 

Deze leden vroegen ten slotte naar de achtergrond van de tweede zin in de 
laatste alinea op blz. 1. Met name stelden zij de vraag of met de ombu i -
ging daar genoemd word t bedoeld een extra-ombuiging die niet voorzien is 
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in Bestek '81. Zij legden daarbij verband met hetgeen in de eerste zin van die 
alinea is gesteld. Wat wordt precies met die «huidige situatie» en met «ver-
dere ombuigingen» bedoeld en kan daarvan - wellicht ook met kwantatieve 
aanduidingen - nadere uitleg worden gegeven? 

II. Een algemeen recht op kinderbijslag vanaf het eerste kind 

De leden van de V.V.D.-f ractie stelden opnieuw vast dat het voorbarig 
is in het kader van dit wetsontwerp te stellen dat het minimumloon vanwege 
de netto-nettokoppeling - voor wat het behoefte-aspect betreft - gericht is 
op een gezinssituatie zonder kinderen. Aangezien de kinderbijslagen slechts 
een deel van de kosten van het kind dekken, zou dit dan niet betekenen dat 
een werknemer op het minimumloonniveau met kinderen beneden het be-
staansminimum zou zitten? Deze leden meenden te moeten herhalen dat 
een uitspraak over wat door het minimumloon wordt gedekt om een meer 
fundamentele stellingname vraagt. Overigens gingen zij deze discussie in 
het voorlopig verslag aan om een heroverweging te verkrijgen van het ont-
dooiingsbesluit. Nu het kabinet daar als extra bijdrage voor de noodzakelij-
ke stabilisering van de collectieve lasten mee wil wachten tot een definitie-
ve herstructurering per 1 januari 1982, lijkt er meer tijd om deze kwestie op 
een meer geëigend moment uit te diepen. 

De leden van de S.G.P. fractie achtten de door hen opgeworpen vraag, of 
het wel juist is het verkrijgen van de kinderzegen tot onderwerp van een ver-
zekering te maken, onvoldoende beantwoord met de verwijzing naar de be-
staande situatie sedert 1963. Deze leden konden zich ook voorstellen d a t -
en in de memorie van antwoord stellen de bewindslieden zelf dat deze rege-
ling minder het karakter heeft van een verzekering (met name ontbreekt het 
risico-element) - in de sfeer van de kinderbijslag niet meer zou worden ge-
sproken van verzekering maar van voorziening. Zijn de bewindslieden be-
reid bij de komende herstructurering deze suggestie tot de hunne te maken? 

Deze leden vonden ook het antwoord op hun opmerkingen wat mager als 
de bewindslieden stellen (blz. 13, tweede zin) «dat wij (d.i. de bewindslie-
den» ons moeilijk iets anders kunnen voorstellen dan dat deze groep de wet-
gever erkentelijk zal zijn enz.». Is hier niet sprake van een zekere eenzijdig-
heid, zo vroegen zij. 

Op de gedachte die in het voorlopig verslag van de zijde van de P.P.R.-
fractie werd geopend, nl. om de kinderbijslag vanaf het eerste kind als een 
algemeen recht te beschouwen en dus tot een overheidsvoorziening te ma-
ken, is van de kant van de Regering uitvoerig ingegaan; met name voor wat 
betreft de gevolgen voor de financiering van de kinderbijslag. De leden van 
de P.P.R. fractie stelden daarbij de vraag of het altijd zo moet zijn dat ter 
compensatie van het niet afdragen door werkgevers en/of zelfstandigen van 
de premie kinderbijslagregeling, een verhoging van de premie-afdracht 
moet worden gezocht in de premie-afdracht ingevolge de AWBZ, AAW, 
WAO, ZFW en de WW. Is niet een alternatieve regeling denkbaar? Deze le-
den deden in dit verband de navolgende suggestie. 

In plaats van de werkgevers, worden alle werknemers - onafhankelijk of zij 
wel of niet kinderen hebben - premieplichtig ingevolge de kinderbijslagre-
geling, net zoals nu reeds het geval is bij niet-loontrekkenden. De lastenver-
zwaring die hierdoor voor werknemers optreedt, zal zodanig verdeeld die-
nen te worden dat de koopkrachtgarantie tot en met het modale inkomen 
wordt gerealiseerd. Ten einde dit te realiseren wordt de maximum-premie-
grens (vanaf 1 juli f 43 950 per jaar) tot een zodanig niveau opgetrokken dat 
met de opbrengst daarvan het beoogde inkomenseffect tot stand wordt ge-
bracht. In deze optiek is er dus geen sprake van verlaging van andere werk-
nemersverzekeringen ten einde de hogere premielasten voor de werkne-
mers te compenseren en wordt er dus ook geen extra rijksbijdrage gevraagd 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15 683, nr. 9 6 



om het gat op te vullen in het geval dat compensatie zou worden gezocht in 
verlaging van die andere werknemersverzekeringen. De voor de hand lig-
gende vragen die hierbij gesteld moeten worden zijn: 

- tot welk niveau dient de maximumpremiegrens ingevolge de AOW, 
AWW, AWBZ, AKW, AAW en KWL te worden opgetrokken ten einde het be-
oogde inkomenseffect te bewerkstelligen? 

- is het uitvoeringstechnisch mogelijk een differentiatie aan te brengen in 
de maximumpremiegrens, en wel zodanig dat alleen de maximumpremie-
grens voor de AKW en KWL wordt verhoogd? Zo ja, wat zou dan het niveau 
moeten zijn ten einde het beoogde inkomenseffect te bewerkstelligen? 

- is enige indicatie te geven van het effect op de premiedruk voor de 
werkgevers in het geval enerzijds de werknemers premieplichtig worden in-
gevolge de AKW en KWL en anderzijds de maximumpremiegrens wordt ver-
hoogd tot het niveau waarop het beoogde inkomenseffect wordt gereali-
seerd, al of niet gedifferentieerd naar alleen AKW en KWL? 

De leden van de P.P.R.-fractie waren nogal teleurgesteld over het ant-
woord van de Regering op hun vraag welke consequenties de Regering uit 
haar opvatting trekt dat het minimumloon, wat het behoefte-aspect betreft, 
gericht is op een gezin zonder kinderen. Het enige dat in de memorie van 
antwoord daaromtrent wordt vermeld is dat de consequenties nader wor-
den bezien bij de verdere herstructurering van de kinderbijslagregeling. In 
hoofdstuk X van de memorie van antwoord wordt hieromtrent slechts gewe-
zen op het SER-advies van 1964 waarin de zogenaamde gezinswelvaartsthe-
orie wordt aangehangen, welke theorie de basis geeft aan het huidige stel-
sel. Indien dat werkelijk het geval is, zouden, aldus deze leden, de conse-
quenties van het behoefte-aspect van het minimuminkomen niet bij de ver-
dere herstructurering nader bezien behoeven te worden, doch zou nu reeds 
een politieke uitspraak - op grond van deze gezinswelvaartstheorie - voor de 
hand liggen. Deze leden vroegen de Regering een dergelijke uitspraak als-
nog te doen. 

III. De eerste twee kinderen van zelfstandigen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of de Regering een nadere toe-
lichting kan geven op de prognose van het Economisch Instituut voor het 
Midden- en Kleinbedrijf dat in 1980 het reëel beschikbaar inkomen van zelf-
standigen in het midden- en kleinbedrijf zonder kinderen met 1 a 1,5 % zal 
toenemen. Is daarbij al rekening gehouden met de te verwachten premie 
voor de nieuwe AKW? Is die prognose nader te differentiëren naar sectoren 
en naar omstandigheden (waarbij deze leden denken aan b.v. de grootte van 
het gezin en aan het al dan niet meewerken van gezinsleden)? 

De leden van de C.D.A.-fractie constateerden tot hun voldoening dat de 
Regering - dit in antwoord op een door hen gestelde vraag - het beginsel van 
neutrale bekostiging niet ontoelaatbaar geschonden acht indien de over-
gangsregeling, waarbinnen nog niet een volledig kostendekkende premie 
wordt opgebracht, wordt verruimd. Overigens dient die termijn ook naar 
hun mening niet al te zeer te worden uitgerekt. In dit verband zagen zij gaar-
ne nader toegelicht waarom de Regering - zulks naar aanleiding van de op-
merkingen in het voorlopig verslag gemaakt door de leden van de P.v.d.A.-
fractie - het weinig zinvol acht om gezinnen met kinderen te betrekken in de 
overgangsregeling met betrekking tot de premiebetaling (blz. 17, eerste zin). 
Zij zouden in ieder geval willen trachten de overgangsregeling ook te doen 
gelden voor 1981 en er daarbij naar willen streven het nadelig inkomensef-
fect voor 1980 voor de kleine zelfstandigen met een of meer kinderen zo mi-
nimaal mogelijk te doen zijn. Kan de Regering aangeven hoe zulk een over-
gangsregeling met behoud van de thans voor de kleine zelfstandigen voor-
gestelde verhoogde compensatiebedragen voor 1980 er uit zou moeten zien 
en hoe wordt dan de met tabel 3 van de memorie van toelichting te vergelij-
ken tabel der inkomensmutaties? 
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Intussen waren deze leden door het betoog waarmee de Regering structu-
rele compensatiemaatregelen voor de kleine zelfstandigen meent negatief te 
moeten beoordelen nog niet overtuigd. De relatief gunstige positie van klei-
ne zelfstandigen wordt toch niet veroorzaakt doordat zij tot nu toe geen pre-
mie kinderbijslag voor het eerste en tweede kind betalen, terwijl dat bij de 
werknemers wel het geval zou zijn? Ook de KWL-premie is toch in feite een 
werkgeverspremie? Is het dan zo principieel onjuist, nu duidelijk blijkt dat klei-
ne zelfstandigen er structureel op achteruitgaan als zij een of twee kinderen 
hebben en zich bevinden in een bepaalde inkomensstrook, hier te denken 
aan structurele compensaties? Bij vergelijking met werknemers kan overi-
gens de bredere functie van het inkomen van zelfstandigen betrokken wor-
den. 

De hier aan het woord zijnde leden onderkenden dat een dan voor de hand 
liggende aanpassing van de premiereductieregeling, die deze groep bereikt, 
leidt tot een zekere overcompensatie van groepen in de daaronder liggende 
inkomensstrook. Maar het betreft hier duidelijk de laagste inkomensgroepen 
van zelfstandigen. Terwijl bij aanpassing van die regeling tevens kan wor-
den gezocht naar een zodanige afgrendeling dat zij wellicht nog duidelijker 
dan reeds het geval is beperkt wordt tot de zelfstandigen voor wie zij steeds 
is bedoeld geweest. 

Al kan via een verbeterde overgangsregeling en de verhoogde compensa-
tie-uitkering voor kleine zelfstandigen met een of twee kinderen, een oplos-
sing gevonden worden voor het jaar 1980, voor 1981 en zeker voor 1982 en 
volgende jaren is dat niet het geval. Deze leden vroegen dan ook of de Rege-
ring niet bereid is een herziening van de premiereductieregeling in overwe-
'gingte nemen, zodanig dat daaruit volgende verbeteringen in 1981 kunnen 
effectueren. 

In het voorlopig verslag hadden de leden van de V.V.D.-fractie zich be-
zorgd getoond over de negatieve inkomensconsequenties van dit wets-
ontwerp voor met name de groepen van kleine zelfstandigen en zelfstandi-
gen zonder kinderen. Inmiddels blijken er nieuwe gegevens beschikbaar 
over het reëel beschikbaar inkomen van zelfstandigen in het midden- en 
kleinbedrijf. Kan daar een zo volledig mogelijk overzicht van gegeven wor-
den, dat zowel zelfstandigen met als zonder kinderen (op de bruto-inko-
mensniveaus van bijlagen 1 en 2 van de memorie van toelichting) betreft? 
Voor 1980 vroegen deze leden naar een dergelijk overzicht, inclusief en ex-
clusief de effecten van het onderhavige wetsontwerp. 

In het voorlopig verslag hadden de aan het woord zijnde leden gevraagd 
of het niet raadzamer zou zijn - vooral omdat de zelfstandigenorganisaties 
en de Raad van het Midden- en Kleinbedrijf daarom vroegen - de AKW al-
leen met de bijslag voor het tweede kind van zelfstandigen uitte breidenen 
voor het overige de huidige situatie tot een definitieve herstructerering te 
handhaven. Dat zou het solidariteitsoffer van zelfstandigen zonder kinderen 
dan minder zwaar doen zijn. Nu de bewindslieden besloten hebben tot 
handhaving van de bevriezing van het eerste kind, zoals door deze leden 
sterk bepleit was, is volgens hen ook tegenover de zelfstandigen zonder kin-
deren gemakkelijker te rechtvaardigen dat zowel het eerste als het tweede 
kind van zelfstandigen onder de nieuwe AKW worden gebracht. Ook om die 
reden achtten zij het een verstandige koers om de bevriezing van de bijslag 
van het eerste kind te handhaven. 

De uitbreiding van de overgangsregeling voor kleine zelfstandigen door 
de uitkering-ineens te verhogen van respectievelijk f 100 en f 200 tot respec-
tievelijk f 150 en f 300 vonden deze leden een welkome verbetering voor de-
ze in zeer moeilijke omstandigheden verkerende groep van zelfstandigen. Zij 
vonden het spijtig dat een differentiatie van de premiereductie- en -vrijstel-
lingsregeling naar gehuwden en ongehuwden - op zodanige wijze dat nie-
mand beneden de KKZ-grenserop vooruit of achteruit gaat-uitvoerings-
technisch niet te realiseren valt. Zoekend naar structurele mogelijkheden, 
vroegen zij zich af of een mindere begunstiging van de verzorgende ouders 
van partieel leerplichtige kinderen niet de ruimte zou kunnen bieden voor 
enig soelaas. Zoals reeds in het voorlopig verslag aangegeven, krijgen deze 
ouders in de toekomst een gehele bijslag inclusief de opslag, terwijl tot nu 
toe geen aftrek wordt genoten. 
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Daarenboven is in de tweede fase de bijslag voor schoolgaande 16- en 
17-jarigen gehalveerd. Er is - ondanks wat in de memorie van antwoord 
daarover is gezegd - volgens deze leden dan ook voldoende reden om in dit 
geval tot een halve bijslag over te gaan, die in verband met de geïntegreerde 
opslag materieel bovendien tot minder dan halvering leidt. De doorbreking 
van de uniformiteit van het nieuwe systeem kan moeilijk een argument zijn, 
omdat voor eerstgeborenen van 0-3 jaar reeds een halve bijslag geldt. Hal-
vering van de bijslag van partieel leerplichtigen levert 8 min. op. 

Hoe zou, zo vroegen deze leden, de inkomenspositie van de KKZ-zelfstan-
digen met kinderen (zoals nu weergegeven in bijlage 2 van de memorie van 
toelichting) eruit kunnen zien wanneer deze 8 min. gebruikt zou worden voor 
een structurele verbetering van de premiereductie en "Vrijstellingsregeling 
voor deze groep? De uitvoeringstechnische keuze(n) lieten zij daarbij gaarne 
aan de rekenaars van de bewindslieden over. Is het daarmee mogelijk om 
het negatieve inkomenseffect van de huidige systematiek te voorkomen ? Zo 
neen, welke overgangsmaatregel zou dan nog nodig zijn om in 1980 een 
neutraal effect te verkrijgen ? 

Het bleef deze leden ten slotte onduidelijk dat - terwijl de feitelijk vermin-
derde belastingopbrengst een verzwaring betekent van het feitelijk financie-
ringstekort van het Rijk - de eis van neutrale budgettaire financiering over-
eind blijft, zoals op blz. 20 van de memorie van antwoord wordt gesteld, 
doordat de toeneming van de beschikbare inkomens van de zelfstandigen 
via verhoogde bestedingen weer tot compenserende indirecte belastingen 
leidt. Dergelijke indirecte plus-effecten wegen toch niet op tegen de primaire 
min-effecten? 

De leden van de S.G.P.-fractie merkten op dat de bewindslieden niet over-
tuigend waren geslaagd in de motivering waarom aan de uitbreiding van de 
AKW tot alle kinderen zo'n prioriteit moet worden gegeven. Dit te meer nu 
de meestbetrokkenen ook in geschrifte verschillende malen blijk hebben ge-
geven dat deze voorziening voor hen niet de eerste prioriteit heeft. Deze leden 
wezen ook op het feit dat de kosten van de AAW, in 1976 gestart, ook van de-
ze groep belangrijke financiële offers - die de neiging hebben steeds op te 
lopen - vergen. Tezamen met de nieuwe drukverzwaring zien zij in de loop 
van een aantal jaren hun lasten toenemen. Deze leden vroegen dan ook wat 
met name voor deze groep zelfstandigen de toename van de sociale lasten-
druk is (geweest) tussen 1975 en 1980 per jaar. Juist deze groep wordt met 
verzwaring geconfronteerd omdat de kosten voor de werknemers door de 
werkgevers worden gedragen en het reële inkomen van de loontrekkenden 
van verhoging der sociale lasten geen, althans in veel geringere omvang, 
nadeel ondervindt. Dat was ook de draagwijdte van hun opmerking in het 
voorlopig verslag, dat het strakke prijsbeleid de zelfstandigen weinig moge-
lijkheden biedt tot doorberekening van hogere lasten (= afwenteling) in de 
prijzen, ter wille van een meer gelijkwaardige behandeling. In dit verband 
wezen zij er nog op dat voor deze groep geen koopkrachtgarantie geldt (me-
morie van antwoord blz. 19, derde alinea). 

Deze leden hadden de uiteenzetting van wat mogelijk was in het kader van 
de neutrale financiering goed begrepen, namelijk dat er alleen wat te doen is 
voor 1980. Het was hun echter niet duidelijk wat de bewindslieden bedoelen 
met hun opmerking «het lijkt overigens weinig zinvol om gezinnen met kin-
deren te betrekken in de overgangsregeling met betrekking tot de premiebe-
taling». Zij zouden die stelling graag nader onderbouwd willen zien. Moet de 
verklaring worden gezocht in het feit dat deze gezinnen de hogere premie 
gemakkelijk uit de ontvangen bijslagen kunnen betalen ? Maar is dat dan wel 
een juiste benadering ? 

Deze leden vroegen ook nog naar een wat nadere uiteenzetting over de 
compensatieregeling voor de kleine zelfstandigen. Hoewel gelijkheid van 
rechten een goed uitgangspunt is, hadden zij de indruk dat de meeste kleine 
zelfstandigen voor wat betreft hun besteedbaar inkomen te vergelijken zijn 
met de minimumloners. Als dat gerelateerd wordt aan de arbeidstijden zit-
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ten zij daar veelal zelfs beneden. In hoeverre zou dan een wat langere over-
gangstermi jn aan die gel i jkheidsgedachte geweld doen ? Overigens waar-
deerden deze leden de bij nota van wi jz ig ingen aangebrachte verbeter ing 
van de uitkering-ineens. 

De hier aan het woord zijnde leden hadden met betrekking tot de antwoor-
den over de premiereduct ieregel ing nog behoefte aan een kwantitat ieve on-
derbouwing van de zinsnede «dat men ook belangri jke bedragen moet ge-
ven aan categorieën die in het geheel niet gecompenseerd behoeven te wor-
den» (blz. 18, midden). Om welke categorieën gaat het hier dan? 

Deze leden hadden ook behoefte een kanttekening te plaatsen bij de op-
merking dat «het ontbreken van een regeling als voor andere groepen als 
pijnl i jk en als een vo rm van ongeli jke rechtsbedeling werd ervaren» (blz. 18, 
onderaan). Word t in deze benadering eigenli jk dan alleen maar gekeken 
naar de ontvangen uitkeringen zonder zich daarbij te realiseren dat er ook 
voor betaald moet worden? Kan men dan wel spreken van pi jnl i jk en ongel i j -
ke rechtsbedeling? Daarom vroegen deze leden zich in gemoede af of het be-
roep op sol idariteit - zeker in deze t i jd van materiële welvaart - wel zo solide 
is. 

Deze leden vroegen vervolgens - dit naar aanleiding van het antwoord op 
de vraag van de V.V.D.-fractie over de gevolgen van verminderde opbrengst 
voor het f inancier ingstekort - of bij de raming van de belast ingopbrengst 
1980 rekening was gehouden met deze derde fase van de herstructurering van 
kinderbi jslag en kinderaftrek, in welk geval aangenomen moest worden dat 
in het geraamde f inancieringstekort met het daaruit voortv loeiende indirecte 
belastingeffect rekening was gehouden. Zagen zij dat juist? 

De hier aan het w o o r d zijnde leden hadden enige moei te met de bereke-
ning van het besteedbare inkomen van de zelfstandigen. Het bedrag van 
f 22 300 zou naar hun mening hoger moeten zijn om vergel i jk ing met werk-
nemers te kunnen maken. Er zijn vuistregels die globaal stellen dat voor een 
dergeli jke vergel i jk ing het inkomen van de zelfstandigen 50 a 75% hoger 
moet worden gesteld. Wat zouden de gevolgen zijn wanneer niet f 22 300 
maar, bij voorbeeld uitgaande van het m in imumloon ad f 19 000, f 28 500 
zou worden gekozen als ui tgangspunt? Zou daarmee in ieder geval kunnen 
worden bereikt dat het knelpunt voor kleine zelfstandigen met f 22 300 
(1979) inkomen wo rd t opgeheven? Of zagen zij dat verkeerd? 

IV. Indexering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden zich opn ieuw verbaasd over het 
gemak waarmee de Regering ook over kritische vragen over de inkomens-
polit ieke consequenties van het overgaan op de pri js index heenwandelt . 
Verwi jz ing naar het feit dat de huidige kinderbijslag in haar onderdelen op 
vijf verschi l lende wi jzen word t geïndexeerd, doet immers niets af aan de fe i -
ten dat: 

a. de vroegere kinderbijslag was gerelateerd aan een loonindex; 
b. de Regering ze/fvoorstel t de geïntegreerde kinderbi jslag het karakter 

van een volksverzekering te geven. 
Deze leden zouden daarom alsnog een antwoord wi l len hebben op de 

vraag waarom deze volksverzekering anders behandeld zou moeten worden 
dan de andere. 

De leden van de C.D.A.-fractie merkten op dat naar hun mening de Rege-
ring zich mins tens ten de le ten onrechte erop beroept dat er geen samen-
hang zou bestaan tussen de aanpassingssystematieken voor de andere soci-
ale verzekeringen en de kinderbi jslagregel ingen. Dit moge voor dit moment 
en als gevolg van de eerste en tweede fase der herstructurering het geval 
zi jn, voord ien was die samenhang er wel degelijk en waren de kinderbijsla-
gen op dezelfde wijze geïndexeerd als de overige sociale verzekeringsuitke-
r ingen, zo meenden zij. 
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Dat die samenhang bij de eerste fase der herstructurer ing ten gevolge van 
ook hunnerzi jds bewerkte amender ing verbroken is, we rd , zo merkten zij op, 
desti jds veroorzaakt doordat zowel de beoogde besparing van één m ld . gul -
den in de kinderregel ingen diende te worden bereikt, als ook een betere 
spreiding van de daaruit volgende lasten door hen werd voorgestaan. Ten 
einde ophog ing van het zogenaamde «inkomensdraaipunt» mogel i jk te ma-
ken en de lasten van de gezinnen met meerdere kinderen enigermate te ver-
l ichten moest elders in de kinderregel ingen enige f inanciële ru imte worden 
gevonden. Dat was toen niet anders mogel i jk dan door een wi jz ig ing aan te 
brengen in het indexeringssysteem van de kinderbi js lagen. Dat was echter 
duidel i jk een noodgreep terwi j l toch een un i form indexer ingssysteem voor 
alle sociale uitkeringen met inbegrip van de kinderbi js lagregel ingen bijzon-
der gewenst word t geacht. 

Deze leden herhaalden dan ook hun pleidooi die eenheid te herstellen en 
in ieder geval voor de kinderbi jslagen ten behoeve van tweede en volgende 
kinderen de regel ingsloonindex te kiezen. Waarbi j zij nog aantekenden het 
vanzelfsprekend te achten dat die regel ingsloonindex word t aangepast in-
dien het nog te verwachten wetsontwerp waarbi j het indexeringssysteem 
voor de andere sociale ui tkeringen, al dan niet gewi jz igd t i jdens de behande-
l ing, door de Staten-Generaal zou worden aanvaard en het Staatsblad zou 
bereiken. 

Deze leden zouden in dit verband nog gaarne vernemen wat de gevolgen 
voor de koopkracht zouden zijn voor de modale werknemer met twee kinde-
ren, indien bij handhaving van de bevriezing van de kinderbi jslag voor het 
eerste kind de gemengde index zou worden ingevoerd. Eveneens waren zij 
geïnteresseerd in die gevolgen bij toepassing van de pri js index en bij toe-
passing van de - eventueel gezuiverde - regel ingsloonindex. 

Aan het slot van hun opmerk ingen over dit onderdeel van de memor ie van 
antwoord herhaalden deze leden nogmaals dat hun bereidheid mee te wer-
ken aan een voortgezette bevriezing van de kinderbi jslagen voor het eerste 
kind tot 1 januari 1982 zeer sterk verbonden bleef met hun wens voor de kin-
derbi jslagen van tweede en volgende kinderen terug te keren tot dezelfde in-
dexering als voor de overige sociale verzekeringswetten geldend is. 

De leden van de fractie van de S.G.P. konden zich v inden in de voorgestel-
de pri jsindex. Daarbij zouden zij echter wel wi l len vragen naar de voorne-
mens met betrekking tot de andere uitkeringen op sociaal gebied. Op zich 
zelf sprak hun uni formite i t ook aan. Ter wi l le van het voorkomen van auto-
mat ismen, zouden zij zich ook kunnen voorstel len dat alle compensat ies 
plaatsvinden naar de pri jsindex, doch dat eens per jaar achteraf word t nage-
gaan of, en zo ja in hoeverre, een extra compensat ie naar welvaartsvastheid 
nodig en vooral mogeli jk is. 

V. Financiering 

Op verzoek van de leden van de V.V.D.-fractie is een opstel l ing gemaakt 
van de baten en lasten als bedoeld in tabel 7 voor 1981 en 1983 (blz. 26, on-
deraan). Het viel deze leden opda t het negatieve saldo van 190 min. in 1980 
(dat als geïndiceerde ri jksbijdrage vanaf 1980 word t gefinancierd) 42 min . in 
1981 en 20 min. in 1983 zal bedragen. Kan dit nader toegel icht worden? Hoe 
worden deze negatieve bi jdragen gefinancierd? 

Voorts was het deze leden opgeval len dat bij een gunst ige prijs- en loonin-
dex toch reeds sprake is van een negatieve ombu ig ing van 30 min . in 1983. 
Wat zou - hoewel dat nu niet in de kabinetsvoornemens ligt opgesloten -
daartegenover de positieve ombu ig ing zijn van een handhaving van de be-
vriezing in dat jaar? 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen naar aanleiding van de - uiteraard 
meer globale - opstel l ingen v o o r d e jaren 1981 t /m 1983 van welke veron-
derstel l ingen daarbij is uitgegaan. Kunnen deze als een reële inschatt ing 
worden aangemerkt, of moet rekening worden gehouden met structurele te-
genvallers bij voorbeeld een lagere groeivoet van het nationale inkomen? 
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VI. Vervallen van kinderaftrek voor bijzondere groepen 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of het juist is dat uit de op blz. 32 
geproduceerde tabel duidel i jk blijkt dat gezinnen van gemoedsbezwaarden 
en grensarbeiders met 3 tot 7 kinderen ten gevolge van de nieuwe buiten-
gewone-lastenaftrek een nadelig inkomenseffect zullen onderv inden. Kan 
daarmee niet in de nieuwe buitengewone-lastenaftrek rekening worden ge-
houden? 

De toevoeging na «ten minste f 48 per week» van de woorden «maar ook 
indien hij meer dan de helft van die kosten draagt» (blz. 30, onder aan) von-
den de leden van de V.V.D.-fractie een verduidel i jk ing van de te stellen on-
derhoudseis «in belangri jke mate». Toch hadden deze leden behoefte aan 
een meer ui tvoerige toel icht ing op hun vraag - mede in het licht van het ad-
vies van de Sociaal-Economische Raad - waa rom aan het recht op aftrek we-
gens bui tengewone lasten niet dezelfde criteria ten grondslag zouden kun-
nen l iggen als ten aanzien van het recht op kinderbi js lag, waaraan geen mi -
nimale onderhoudseis word t gesteld. 

De leden van de S.G.P.-fractie w i lden ten aanzien van de plaatsing van on-
der andere gemoedsbezwaarden in het zogenaamde bui tengewone-lasten-
artikel een nadere ophelder ing. Vanuit hun benader ing - die naar zij meen-
den geheel word t gedekt door jur isprudent ie - zijn bui tengewone lasten ex-
tra uitgaven die drukken op een belast ingpl icht ige ten opzichte van andere 
belast ingpl icht igen die overigens in dezelfde omstandigheden verkeren. 
Waar zijn de extra uitgaven van een gezin met twee kinderen, die alleen 
daarin verschi l len dat de een gemoedsbezwaard is en de andere niet? Zij 
vonden nog steeds dat een afzonderli jk art ikel, we l in deze afdeling van de 
belast ingwet, beter en juister zou zijn. Naar hun mening zou een zogenaamd 
raamart ikel, dat het principe van aftrek vastlegt met verdere ui twerking via 
een algemene maatregel van bestuur dan wel een ministeriële beschikking, 
ook een betere oplossing zijn. De interpretatie van het bui tengewone leek in 
tegenspraak met de letterl i jke inhoud van het art ikel, waar gesproken word t 
van ziektekosten, kosten van levensonderhoud, studiekosten en dergeli jke. 

Wat de zogenaamde drempel betreft, waren deze leden ook niet helemaal 
bevredigd. Immers - ook al is het aantonen van de kosten gemakkeli jk - het 
feit blijft dat er praktisch toch verschil in behandel ing kan plaatsvinden. Zij 
vroegen of het niet mogel i jk is een aanvul l ing op te nemen in die zin dat van 
in gezinsverband levende kinderen aangenomen word t dat aan de onder-
houdseis is voldaan. 

De uiteenzett ing over de bezwaren van het regelen via een belastingaftrek 
had deze leden wel over tu igd, dat in die r icht ing geen eenvoudige oplossing 
te v inden is met behoud van het beginsel voor ieder kind gelijke aftrek onge-
acht de hoogte van het inkomen. 

De leden, hier aan het w o o r d , hadden met enige zorg kennis genomen van 
het verschil in resultaat tussen de vaste aftrek voor de bijzondere groepen en 
de dienovereenkomst ige kinderaftrek (blz. 32). Zij vroegen of deze verschi l-
len voor de groepen met 3 t /m 7 kinderen zich ook in het verleden - sedert 
1973 is gewerkt met een vast bedrag per kind aan extra kinderaftrek - had-
den voorgedaan. Zijn daar gegevens over? Zien de bewindsl ieden nog mo-
geli jkheden o m bij voorbeeld via een per kind gevarieerd bedrag te komen 
tot meer geli jkheid? Zij nemen aan dat de in de tabel gemaakte vergel i jk ing 
met de kinderaftrek overigens dezelfde verschi l len zou opleveren als verge-
li jking met de door anderen genoten kinderbi js lagen. Zo niet, dan vernamen 
zij graag hoe dan de cijfers lagen. 

Deze leden spraken ten slotte hun waarder ing uit voor de in de nota van 
wi jz ig ingen neergelegde ui tbreiding van de overgangsregel ing tot hen die 
van het recht op kinderbijslag geen gebruik kunnen maken. 
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VII. A l imentat iep l icht igen 

De leden van de V.V.D.-fractie waren verheugd dat de bewindsl ieden de 
inschakeling van de Raden voor de Kinderbescherming, die een procedure 
tot verminder ing van de onderhoudsbi jdrage voor het kind zouden kunnen 
beginnen in de gevallen van al imentat iepl icht ige ouders, wier al imentat ie-
plicht vóór 22 september 1978 per rechterli jke uitspraak geregeld is, als op-
lossing hebben verlaten. Het voorstel om de onderhoudsbi jdrage eenmal ig 
van rechtswege bij te stellen kwam in belangri jke mate aan de eerdergeuite 
grote bezwaren van deze leden tegemoet. Ondanks deze ex lege- aanpas-
sing zullen zich nog wel situaties voordoen, waar in de zaak alsnog aan de 
rechter dient te worden voorgelegd. Is over de aantallen iets bij benadering 
te zeggen? Mag aangenomen worden dat de personeelsvoorziening bij de 
raden nu niet ui tgebreid behoeft te worden en f 3,5 min . extra ui tgaven 
word t bespaard? 

VIM. Ui tvoer ing 

De leden van de C.D.A.-fractie toonden zich na kennisneming van de door 
de Regering op dit punt gegeven nadere informat ie over tu igd van de nood-
zaak de thans bestaande insti tuten van zelfdoeners en superzelfdoeners, zo-
dra zulks door de raden van arbeid technisch is te realiseren, te doen ver-
dwi jnen. Zij passen inderdaad niet in de gedachten die aan dit wetsontwerp 
ten grondslag l iggen. 

Zij hoopten dat het de Regering mogel i jk zal zijn de Kamer voor de open-
bare behandel ing te informeren over het resultaat van het over leg met de or-
ganisaties van overheidspersoneel over de hiervoor nodige overgangsrege-
l ing. Zij tekenden daarbij aan dat het hun niet juist zou voorkomen als ten 
aanzien van dit punt de voorgenomen opheff ing van het inst i tuut van de su-
perzelfdoeners langer dan voor een gezonde ui tvoer ing van de wet tech-
nisch noodzakelijk is, zou worden uitgesteld. 

Zowel ten aanzien van diverse groepen gerechtigden op sociale uitkerin-
gen als ten aanzien van bi jstandsgerechtigden en degenen werkzaam in de 
sociale werkvoorzieningsregel ing, is in het verleden met behulp van een 
overgangsregel ing welke - zo meenden zij zich te herinneren - alleen een 
geleideli jke ingroei qua t i jd betrof zonder extra f inanciële tegemoetkoming, 
overgestapt van korte-termijnbetal ingen (wekelijkse uitkeringen) naar lange-
re-termijnbetal ingen (maanduitkeringen). Daaraan thans, nu het de kinderbi j-
slaguitkeringen betreft, bepaalde f inanciële consequenties te verbinden in 
verband meteen grotendeels toch min of meer fictief ren tever l ies-zoa ls , 
naar zij vernamen, wel wordt gesteld - kwam deze leden lichteli jk overtrok-
ken voor in de huidige situatie. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griff ier van de commissie, 
Eikerbout 
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