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I. Inleiding 

Alvorens in te gaan op de vragen en opmerkingen uit het voor lop ig ver-
slag delen wi j het volgende mede. 

Tijdens de algemene polit ieke en f inanciële beschouwingen over de rijks-
begrot ing 1980 is gepleit voor handhaving van de bevriezing van de kinder-
bijslag voor het eerste kind. In antwoord daarop heeft de Minister-President 
onder meer het volgende opgemerkt . 

«Wij hebben de opmerk ingen van de geachte afgevaardigden ernstig 
overwogen en zijn tot de conclusie gekomen dat onder zekere voorwaarden 
een handhaving van de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind 
aanvaardbaar is. Wi j wi l len ons daarover nader beraden, maar ik kan nu 
reeds zeggen dat tot die voorwaarden zal moeten behoren dat de centrale 
doelstel l ing van handhaving van de koopkracht - die wi j in het centrum van 
ons beleid hebben geplaatst - niet mag worden aangetast». 

Uiteraard betekent de toezegging van de Minister-President wi jz iging van 
dit wetsontwerp. Wi j streven ernaar dienovereenkomstig op zo kort mogel i j -
ke termi jn een nota van wi jz ig ing in te dienen. De inzending van deze memo-
rie hebben wi j daarop niet wi l len laten wachten. 

De Minister-President heeft bevriezing van de kinderbijslag voor het eer-
ste kind onder zekere voorwaarden aanvaardbaar genoemd. Eén daarvan is 
uitdrukkeli jk uitgesproken nl. handhaving van de koopkracht van de gehuw-
de modale werknemer met twee kinderen. Onderzocht wordt op welke wijze 
dat kan worden gerealiseerd. Een andere voorwaarde moet ons inziens zijn 
dat het wezen van dit wetsontwerp niet word t aangetast. Dit betekent dat de 
bevriezing betrekking zal moeten hebben op de geïntegreerde kinderbijslag 
voor het eerste kind. 

Wi j delen de opvat t ing, dat de huidige situatie noopt tot verdere ombu i -
gingen in de sfeer van de kinderbi jslag. Een zodanige ombuig ing kan wor-
den gerealiseerd door een bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste 
kind tot 1 januari 1982. Zulk een bevriezing laat onverlet het standpunt inge-
nomen in de memor ie van toel icht ing, dat het stelsel van kinderbijslag be-
trekking moet hebben op alle kinderen, inclusief het eerste. Deze termi jn van 
bevriezing staat in verband met het voornemen tot verdere herstructurering 
van het stelsel van kinderbi jslag. Het ligt in onze bedoeling deze herstructu-
rering per 1 januari 1982 te realiseren. 
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De leden van de fractie van de P.v.d.A. zijn het in beginsel eens met de Re-
gering dat het aanbevel ing verdient zo spoedig mogel i jk te komen tot een 
eenvoudige en begri jpeli jk stelsel van k indervoorzieningen. Zij v inden het 
echter onbegri jpel i jk dat de Regering daartoe denkt over te gaan zonder dat 
zij haar visie geeft op de plaats van de kinderbi jslag in het voor de langere 
termi jn te ontwikkelen inkomensbele id. De Regering neemt daarbij het risico 
dat nieuwe be lemmer ingen worden opgeworpen voor een inkomensbeleid 
dat aansluit bij thans op gang zijnde maatschappel i jke verander ingen. Deze 
leden menen dat de Regering niets laat bli jken van een voornemen als dat 
van het kabinet-Den Uyl om met een gefaseerde integratie van kinderbi jslag 
en kinderaftrek te komen tot een eenvoudig f lexibel systeem dat mogel i jkhe-
den zou bieden tot differentiatie naar inkomen, kindertal en leefti jd van de 
kinderen. Zij verklaren dat zij met het wetsontwerp slechts kunnen instem-
men als aannemeli jk kan worden gemaakt dat het te zijner t i jd kan worden 
ingepast in de defini t ieve herstructurer ing. 

Wi j zijn deze leden erkenteli jk voor deze bi jdrage aan het begin van het 
voor lop ig verslag. Zij stellen ons daarmee in de gelegenheid de memor ie 
van antwoord als het ware van een inleiding te voorzien over «de stap voor 
stap»-strategie die wi j vo lgen bij de herstructurer ing van de kinderbi jslag en 
die naar onze wijze van zien zeer wezenli jk is o m deze herstructurer ing tot 
een goed einde te brengen. 

Wi j menen dat die strategie niet sterk verschil t van die welke het kabinet-
Den Uyl voor ogen stond. Zoals deze leden terecht opmerken wi lde het kabi-
net-Den Uyl door een gefaseerde integratie van de kinderbi jslag en kinderaf-
trek komen tot een eenvoudig en f lexibel systeem dat mogel i jkheden zou 
bieden tot differentiatie naar inkomen, kindertal en leefti jd van de kinderen 
(met gelijke behandel ing van werknemers en zelfstandigen, aldus de Nota 
collectieve voorzieningen en werkgelegenheid, blz. 62). In grote l i jnen on-
derschri jven wi j deze strategie die toentert i jd over igens nog niet vol ledig 
was uitgewerkt. Wi j menen dat w i j door de eerste en de derde fase komen 

tot een eenvoudig en f lexibel systeem dat mogel i jkheden biedt tot Dit 
doel werd ons inziens het best gediend d o o r - middels de derde fase - een 
«tussenstap» te nemen waarmee eerst de integratie van kinderbi jslag en kin-
deraftrek zou worden vo l too id . Daartoe was het noodzakeli jk het betrekken 
van de eerste twee kinderen van zelfstandigen in de kinderbi jslag naar voren 
te halen. Wi j menen dat daarmee het eenvoudige en f lexibele systeem ont-
staat waarop deze leden doelen. 

Het verschil met de voorgenomen aanpak van het kabinet-Den Uyl en onze 
aanpak tot nu toe zit in twee factoren, nl. in de tussenstap (derde fase) en in 
de tweede fase, die geheel anders is, dan hetgeen het kabinet-Den Uyl voor 
ogen stond. 

De derde fase maakt als het ware af wat in de eerste fase in gang is gezet: 
de integratie word t vo l too id , terwi j l - naast andere, zie hoofdstuk III van de 
memor ie van toel icht ing - de inkomenseffecten die in de eerste fase voor de 
werknemers golden, nu ook voor de zelfstandigen optreden. 

Zoals gezegd ontstaat na vol tooi ing van de derde fase een eenvoudig en 
f lexibel systeem, dat alle mogel i jkheden biedt tot verdere herstructurer ing. 
Na de derde fase zal er één systeem van kindervoorzieningen zijn, neerge-
legd in één wet met gelijke rechten voor alle ingezetenen. Dat wi l niet zeg-
gen dat verdere herstructurering op zich zelf een eenvoudige zaak is. Het is 
bij voorbeeld bekend, dat wi j over inkomensafhankel i jke kinderbi jslagen an-
ders denken dan deze leden. Maar, en daar gaat het hier o m , de derde fase 
werpt geen enkele belemmering op - door vol ledige integratie is er eerder 
sprake van bevordering van de mogel i jkheden - om te komen tot een stelsel 
van kinderbijslag dat differentieert naar rangorde, leefti jd en inkomen. 

Deze leden vonden het voorts uiterst onbevredigend dat de Regering een 
voor lopige gedachtenwissel ing met de Tweede Kamer over de verdere her-
structurering onmogel i jk maakt door de publikatie van haar standpunt zo 
lang voor zich uit te schuiven. Zij menen dat de Regering in stri jd handelt 
met de in de Eerste Kamer aangenomen motie-Van Tets, door pas in de loop 
van 1980 met een adviesaanvrage aan de SER te komen. 
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Wij menen, dat de verwi j ten van deze leden aan ons adres niet terecht zi jn. 
De motie-Van Tets «dringt er bij de Regering op aan deze adviesaanvrage 
aan de SER in elk geval gedurende de zitt ing 1978-1979 aan te vatten». Dit 
laatste is gebeurd ; een interdepartementale werkgroep bereidt deze advies-
aanvrage voor. De Regering maakt een voor lop ige gedachtenwissel ing met 
de Tweede Kamer over de verdere herstructurer ing geenszins onmogel i jk . 
Integendeel, zij stelt suggesties met betrekking tot deze moeil i jke materie 
bijzonder op pri js. Bij wijze van «voorzet» zullen w i j in hoofdstuk X van deze 
memor ie problemen uiteenzetten waarvoor men bij een verdere herstructu-
rering word t gesteld. 

Deze leden menen vervolgens dat de in de memor ie van toel icht ing aan-
gevoerde argumenten niet erg duideli jk zi jn. Zij vragen of bij de mot iver in-
gen «rechtsgeli jkheid» en «geen onderscheid naar maatschappeli jke posit ie 
van de ouders» niet twee keer hetzelfde argument word t gebruikt. Deze le-
den hebben gelijk indien zij stellen dat twee keer feiteli jk hetzelfde argument 
werd gebruikt, doch deze argumenten werden gebruikt voor verschi l lende 
zaken. De term «rechtsgeli jkheid» werd in dit geval gebruikt om aan te geven 
dat de effecten van de eerste fase voor werknemers nu ook (door invoer ing 
van de derde fase) voor de zelfstandigen zullen gelden. De term «geen on-
derscheid naar maatschappeli jke positie van de ouders» had hier betrekking 
op het stelsel dat ontstaat als gevolg van de derde fase. Met de term «geen 
onderscheid naar maatschappeli jke positie van de ouders» werd niet meer 
en niet minder bedoeld dan «geen onderscheid tussen werknemers en zelf-
standigen». In dit verband kan uiteraard ook wel de term «rechtsgeli jkheid» 
worden gebruikt. 

Deze leden hebben grote bezwaren tegen de pretentie van de Regering dat 
het voorgestelde systeem zou berusten op rechtsgel i jkheid. Die pretentie re-
duceert volgens deze leden rechtsgeli jkheid tot een formeel cr i ter ium en le-
gi t imeert het handhaven van de onrechtvaardigheid dat f inanciële middelen 
uit het kinderbi js lagfonds toevloeien aan mensen die het vanwege hun 
maatschappeli jke positie niet nodig hebben, ten koste van anderen die recht 
hebben op meerf inancië le mogel i jkheden voor onderhoud en verzorging 
van kinderen. 

Wi j menen, dat hier enerzijds sprake is van een misverstand rond de term 
«rechtsgeli jkheid», terwi j l er anderzijds sprake is van een verschil in inzicht. 
In dit verband moet men voor rechtsgeli jkheid «invullen» een gelijk recht ten 
behoeve van ieder kind. Wi j menen dat voor wat betreft de kinderbi jslag kin-
deren van werknemers en zelfstandigen gelijk zi jn. Bij het recht op kinder-
bijslag dient vanui t die «invull ing» geen onderscheid te worden gemaakt 
tussen een kind van een zelfstandige en dat van een werknemer. Wi j veron-
derstellen dat deze leden dit gedeelte van ons betoog kunnen onderschri j -
ven ; uit hun bi jdrage aan het voor lop ig verslag is ons althans van het tegen-
deel niet gebleken. Naar ons gevoel zeggen deze leden echter vervolgens 
feiteli jk het vo lgende: «Een werknemer resp. een zelfstandige met een min i -
muminkomen enerzijds en een werknemer resp. een zelfstandige met een 
hoog inkomen anderzijds zijn naar onze opvatt ing voor wat betreft de kin-
derbijslag niet gelijk. Dit betekent dat voor deze categorieën ongeli jke aan-
spraken op kinderbi jslag gerechtvaardigd zijn». Zoals bekend lopen hier on-
ze meningen uiteen. Wi j zijn niet van mening dat het meer aan de bedoel ing 
van het kinderbijslagstelsel tegemoet zou komen als de bijslagen voor alle 
categorieën inkomensafhankel i jk zouden worden gemaakt. Wi j hebben 
meermalen betoogd dat dit naar onze mening in stri jd zou zijn met het 
draagkrachtbeginsel in de loon- en inkomstenbelast ing. Bij een stelsel dat 
deze leden voorstel len (en waaromtrent w i j in bij lage 1 de gevraagde gege-
vens verstrekken) zou naar onze stellige opvatt ing het recht op kinderaftrek 
weer in het leven moeten worden geroepen. Nog geheel afgezien daarvan 
achten wi j de inkomenspol i t ieke consequenties, vooral voor de middengroe-
pen niet aanvaardbaar. Het derde argument dat wi j in het verleden hebben 
gehanteerd, te weten de moei l i jkheden bij de ui tvoer ing, is bij het door deze 
leden voorgestelde stelsel een minder zwaarwegend argument. Tegen het 
door deze leden voorgestelde stelsel hebben wi j evenwel nog een ander be-
zwaar, nl. dat bij de grote gezinnen onevenredig grote negatieve inkomens-
mutaties optreden (zie bij lage 1). 
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In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden merken wi j op 
dat met het ongedaan maken van de tweede fase voor ouders van 16- en 
17-jarige studerende kinderen en jonge eerstgeboren kinderen een bedrag 
gemoeid zou zijn aan kinderbijslag van ca. 850 min . in 1981, het jaar waar in 
maatregelen van de tweede fase hun structurele niveau zullen hebben be-
reikt. De compensaties die in de vo rm van tegemoetkoming studiekosten 
zijn gegeven, belopen in 1981 198 min . netto en 333 min . bruto. 

Naar aanleiding van de vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
met betrekking tot voorstel len inzake een regeling van de studief inancier ing, 
delen wi j mede dat deze materie momenteel bij de betrokken bewindsl ieden 
onderwerp van overleg is. Er word t naar gestreefd om nog dit jaar tot een af-
ronding van dit overleg te komen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. hebben met waarder ing kennis ge-
nomen van het voor l iggende wetsontwerp. Met name wi jden zij posit ieve 
zinsneden aan de gel i jkberechtiging, de integratie, de harmonisat ie en de 
vereenvoudig ing welke met het wetsontwerp worden beoogd. Zij herinne-
ren eraan dat bij de eerste fase een zwaar accent lag op de noodzaak om een 
aanvang te maken met ombuig ingen voor dit deel van het sociale zekerheid-
stelsel doch dat daarmee tevens een eerste, niet onbelangri jke, stap werd 
gezet naar een overzichteli jker, eenvoudiger en technisch veel gemakkeli jker 
uitvoerbare regeling. De aanvankelijke beleidsvoornemens hadden hun be-
reidheid versterkt de eerste fase van de herstructurering te accepteren. In 
grote l i jnen vinden zij deze gedachten terug in het nu aan de orde zijnde 
wetsontwerp. 

Wi j zijn de leden van de fractie van het C.D.A. erkentelijk voor hun positie-
ve benadering ter zake. Ook wi j zien de derde fase als een logisch vervolg op 
en vol tooi ing van de eerste fase. 

De leden van de fractie van het C.D.A. schenken ruime aandacht aan het 
advies van de Sociaal-Economische Raad, het advies van de Raad voor het 
Midden- en Kleinbedrijf en aan een aantal van belanghebbende organisaties 
b innengekomen reacties. Zij refereren aan de vrees van verschil lende groe-
pen dat toekenning van kinderbijslag aan de eerste twee kinderen van zelf-
standigen grote problemen zou kunnen oproepen indien te zijner t i jd opeen 
systeem van toedel ing van kinderbijslag naar leefti jd in plaats van naar rang-
orde dan wel op een gemengd systeem zou worden overgegaan. Anderen 
vrezen dat nog meer nieuwe lasten voor het bedri j fsleven zullen ontstaan of 
een nog groter solidariteitsoffer zal worden gevraagd. Bij de meningsvor-
ming heeft de premiedrukst i jg ing die in de thans voorgestelde regeling be-
sloten ligt, een grote rol gespeeld. Deze leden t i l len aan de gevolgen nier-
van. Zij hebben er begrip voor dat in de SER voorkeur bestaat de derde fase 
thans niet door te voeren, althans die derde fase sterkte beperken. Niette-
min kunnen deze leden ermee instemmen dat er doorslaggevende redenen 
zijn o m , ondanks de geuite bezwaren, reeds thans de volgende stap in de 
herstructurering te zetten en die op de hoofdpunten de voorgestelde inhoud 
te geven. Wel vragen zij zich af of het beroep op solidariteit niet beter aan-
vaardbaar zou worden indien de overgangsregel ing, in het bijzonder voor de 
kleine zelfstandigen, nog wat meer betekenis zou kri jgen. 

Wi j hebben er met voldoening kennis van genomen dat ook deze leden 
menen dat met ingang van 1 januari 1980 de volgende stap in de herstructu-
rering van de kinderbijslag en kinderaftrek moet worden gezet. Het stelsel 
van kinderbi jslag houdt in een herverdeling van inkomen tussen mensen 
met kinderen en mensen zonder kinderen. Onze indruk is dat zowel in de 
SER als in de reacties waarover deze leden spreken, onevenredig veel aan-
dacht word t gegeven aan de f inanciële nadelen voor zelfstandigen zonder 
kinderen. Deze financiële nadelen zijn inherent aan een stelsel van kinder-
bijslag. Wel moet worden erkend dat negatieve inkomensmutat ies, hoe 
goed ook gefundeerd, voor de betrokkenen alti jd vervelend zijn. Wi j staan 
dan ook niet geheel afwijzend ten opzichte van verbeter ingen in de sfeer van 
de overgangsregel ingen. Hierop komen wi j verder in deze memor ie nog na-
der terug. Voor wat betreft de vrees van toenemende bedrijfslasten merken 
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wij het volgende op. De werkgeverslasten zullen door de derde fase niet 
worden beïnvloed; dit is ons uitdrukkelijk uitgangspunt geweest. Voor wat 
de zelfstandigen betreft is het voor discussie vatbaar of men persoonlijk in-
komen en persoonlijke lasten mag rekenen tot baten en lasten voor het be-
drijf. Doet men zulks wel, dan kan in het algemeen worden gezegd dat de 
derde fase tot gevolg heeft dat de bedrijfslasten voor zelfstandigen met kin-
deren verminderen en voor zelfstandigen zonder kinderen toenemen. Voor 
de totale groep van zelfstandigen verminderen de bedrijfslasten. Het totaal 
van de beschikbare inkomens van zelfstandigen zal immers met f 70 min. 
toenemen. Daarbij komt nog een eenmalig effect van de voorgestelde over-
gangsregeling ad f 42 min. in 1980 (zie paragraaf III 4.3. van de memorie van 
toelichting). 

Deze leden vragen zich voorts af of ontdooiing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind niet kan worden uitgesteld tot de verdere herstructurering 
aan de orde is. Zij refereren daarbij aan ons bezwaar, dat het toekennen van 
een bevroren kinderbijslag aan nieuwe groepen een weinig zinvolle zaak is. 
Wij menen dat dit bezwaar niet onbelangrijk vermindert als het gaat om be-
vriezing van de kinderbijslag tot 1 januari 1982. Overigens mogen wij verwij-
zen naar hetgeen in de inleiding van deze memorie omtrent bevriezing is 
medegedeeld. Dat er zo spoedig mogelijk klaarheid moet komen over de 
vraag of een systeemwijziging de voorkeur verdient boven de bestaande re-
geling is ook naar onze mening noodzakelijk. Of het mogelijk is een gerichte 
adviesaanvrage over de verdere herstructurering in de eerste maanden van 
1980 aan de SER te zenden, kunnen wij op dit moment nog niet overzien. Het 
gaat hier om een ingewikkelde en veelomvattende materie. Niettemin kun-
nen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat de problemen die zich bij de 
verdere herstructurering voordoen enigermate worden onderschat. In 
hoofdstuk X van deze memorie komen wij hierop nog terug. Wij merken ten 
slotte op dat wij ernstige bezwaren hebben tegen de suggestie van deze le-
den om thans niet de integratie volledig te maken en gedurende twee jaren 
een aparte opslag voor het eerste kind te doen voortbestaan. Volledige inte-
gratie beschouwen wij als een van de meest wezenlijke kenmerken van het 
nu aan de orde zijnde wetsontwerp. Handhaving van de bevriezing van de 
kinderbijslag voor het eerste kind en het afzonderlijk laten voortbestaan van 
de opslag zou - dit in antwoord op vragen van deze leden - betekenen dat de 
uitgaven voor de AKW in 1980 met f 32 min. en in 1981 met f94 min. zouden 
verminderen. Op basis van de in het wetsontwerp voorgestelde financie-
ringsstructuur betekent dit voor 1980 een voordeel van 0,02% van het pre-
mieplichtig inkomen en voor 1981 een voordeel van 0,05% van het premie-
plichtig inkomen. Deze cijfers zijn gebaseerd - evenals de berekeningen in 
de memorie van toelichting - op de loon- en prijsontwikkeling als veronder-
steld in de Sociale Meerjarenramingen 1979. 

De leden van de fractie van de V.V.D. zien de derde fase als een tussenfa-
se, waarin naar hun mening geen principiële wijzigingen moeten worden 
aangebracht, die verdere herstructurering kunnen bemoeilijken. Wij zijn het 
eens met deze algemene stelling en menen dat dit wetsontwerp geen be-
lemmering vormt voor verdere herstructurering. Integendeel: de eenvoud 
van het voorgestelde stelsel maakt verdere herstructurering, in welke rich-
ting dan ook, eenvoudiger. Om deze reden zijn wij het voorts niet met deze 
leden eens dat technische overwegingen evengoed hun plaats kunnen krij-
gen in de uiteindelijke herstructurering. Wij menen dan ook - dit in ant-
woord op een desbetreffende opmerking van deze leden - dat de energie die 
wordt gestoken in de derde fase, allerminst verloren is. 

Deze leden zijn het, met verwijzing naar de motie-Van Tets, van harte eens 
met de conclusie van het SER-advies van 15 juni 1979, dat de grootst moge-
lijke prioriteit moet worden toegekend aan de bezinning op het kinderbijslag-
systeem. Wat is de vroegst mogelijke datum van indiening van de desbetref-
fende adviesaanvrage aan de SER, zo vragen deze leden. 
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Ook wi j kennen hoge prior i tei t toe aan de bezinning op de verdere her-
structurer ing. Wi j hebben in de memor ie van toel icht ing toegezegd deze 
adviesaanvrage in de loop van 1980 aan de SER te zullen zenden. Wi j hopen 
dat deze leden er begrip voor zullen hebben dat w i j gezien de complexi tei t 
van de materie, waaromtrent wi j in hoofdstuk X van deze memor ie een uit-
eenzett ing zullen geven, geen nadere precisering van het t i jdst ip kunnen 
geven. 

Voor wat betreft de opmerk ing van deze leden dat de derde fase bij voor-
keur een bijdrage zou moeten leveren aan de ver l icht ing van de huidige f i -
nancier ingsproblematiek van het Rijk en aan de bitter noodzakelijke stabil i-
sering van de collectieve lastendruk, mogen wi j verwijzen naar de inleiding 
van deze memor ie . 

Met betrekking tot de derde fase luidde het aanvankeli jke standpunt dat 
deze neutraal diende te worden bekost igd. Dit is feiteli jk de f inanciële com-
ponent in de argumentat ie van de derde fase. Het feit dat deze leden de f i -
nanciële component in de argumentat ie voor de derde fase missen, moet 
ons inziens dan ook op een misverstand berusten. Het vereenvoudig ingsmo-
tief heeft bij ons stell ig een belangri jke rol gespeeld, doch is niet het enige 
argument , zoals deze leden stellen. Deze leden menen voorts dat het argu-
ment van rechtsgeli jkheid bezwaarli jk kan meetellen nu de ver tegenwoordi -
gende organisaties zich tegen de ui tbreiding van het stelsel van kinderbi j-
slag met het eerste en tweede kind van zelfstandigen uitspraken. 

Het lijkt ons dat de opstel l ing van de organisaties van zelfstandigen niet 
van doen heeft met de vraag of er al dan niet sprake is van rechtsgeli jkheid. 
Op het standpunt van de verschi l lende zelfstandigenorganisaties komen wi j 
over igens nog terug. Het argument dat de ui tvoer ingsorganen het voorge-
stelde stelsel gunst ig beoordelen is uiteraard niet het belangri jkste argu-
ment. 

Wi j hebben er kennis van genomen dat de negatieve inkomensconse-
quenties voor zelfstandigen zonder kinderen, de kleine zelfstandigen met 
kinderen en de bijzondere groepen met kinderen voor deze leden het 
zwaarst wegen. Wi j komen hierop in het vervolg van deze memor ie terug. 
Wel wi l len wi j op deze plaats ingaan op de vraag van deze leden of het niet al 
te l ichtvaardig is in een periode waar in de Regering de koopkracht van de in-
komens tot het modale niveau tracht te handhaven een niet geringe aantas-
t ing van het beschikbare inkomen van deze groepen toe te staan. Zij verwi j -
zen hier met name naar de slechte economische groeiverwacht ingen. Wi j 
merken hierbij op dat bli jkens de Economische Verkenning Midden- en 
Kleinbedri j f 1979 en 1980 van het Economisch Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedri j f het reëel beschikbaar inkomen van zelfstandigen (in het mid-
den-en kleinbedrijf) met twee kinderen in 1980 met 5% zal toenemen. Voor 
een zelfstandige zonder kinderen bedraagt dit percentage 1 a 1,5%. Dit bete-
kent dat het t i jdst ip om de derde fase in te voeren uit dien hoofde moeil i jk 
ongunst ig kan worden genoemd. 

Het verheugt ons dat de leden van de fractie van D'66 er begrip voor kun-
nen opbrengen, dat de technische vereenvoudiging en de gel i jkberechtiging 
van zelfstandigen en werknemers een voldoende mot iver ing is voor de 
voorgestelde wet. Zij hadden evenwel liever gezien dat de derde fase ge-
combineerd was met de verdere herstructurer ing. In dat opzicht mogen wi j 
verwi jzen naar hetgeen w i j hiervoor hebben geantwoord op desbetreffende 
vragen van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 

Deze leden achten een herziening van het systeem van uitkeringen ge-
wenst waardoor de progressie naar kindertal geheel vervalt en word t ver-
vangen door leefti jdsafhankeli jke kinderbi jslagen. Neemt men als uitgangs-
punt voor een systeem van kinderbi jslag de noodzakelijke kosten van 
levensonderhoud (zie hoofdstuk X) dan ligt een systeem van leefti jdafhanke-
lijke kinderbi jslagen wel in de rede. De redeli jkheid van het afschaffen van de 
differentiat ie naar rangorde kan daaruit evenwel niet zonder meer worden 
geconcludeerd. 
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Wij hebben kennis genomen van de opvat t ingen van deze leden over de 
premieheff ing. Deze problematiek is in studie bij een interdepartementale 
commissie. 

Deze leden menen voorts dat een structurele ver laging van het gemiddel -
de peil van de uitkeringen zou kunnen worden overwogen gecombineerd 
met de invoer ing van bepaalde kosteloze voorzieningen voor kinderen. Hoe-
wel ons niet geheel voor ogen staat op welke voorzieningen deze leden doe-
len, hebben wi j h ieromtrent voorshands de nodige aarzeling. Begri jpen wi j 
deze leden goed, dan wi l len zij een stuk vri j besteedbaar inkomen vervangen 
door kosteloze voorzieningen waarvan de één veel gebruik zal maken en de 
ander wein ig of niet. Of een zodanige vervanging gerechtvaardigd is hangt 
niet alleen af van het antwoord op de vraag of die voorzieningen nodig en 
wenseli jk zi jn, doch bovendien of kosteloze verstrekking nodig of wenseli jk 
is. Alvorens w i j zouden besluiten de suggesties van deze leden mee te doen 
nemen in de studie over de verdere herstructurer ing, zouden wi j graag een 
nadere adstructie van hun voorstel ontvangen. 

Deze leden merken vervolgens op dat de verander ingen na elkaar in de 
kinderbijslag onrust geven bij de betrokkenen. Dit moge zo zijn, w i j menen, 
zoals w i j in de inleiding van deze memor ie hebben uiteengezet, dat de door 
ons gevolgde strategie het best het beoogde doel dient. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben met gemengde gevoelens 
kennis genomen van het wetsontwerp. Zij hebben gelijk, indien zij stellen 
dat het opnemen van de eerste twee kinderen van zelfstandigen in het stel-
sel van kinderbi jslag geen technische zaak is. Wi j hebben dit ook n immer zo 
voorgesteld. Het is ons bekend dat deze leden voor een systeem van kinder-
aftrek in de sfeer van de loon- en inkomstenbelast ing zijn. Wi j respecteren 
deze opvat t ing, doch menen dat deze discussie voor wat betreft de herstruc-
turer ing van de kinderbi jslag en kinderaftrek met de eerste fase is afgeslo-
ten. 

Deze leden erkennen dat het huidige systeem niet doorzichtig is, doch zij 
hadden zich een andere aanpak kunnen voorstel len. Zij wi jzen er met name 
op dat nog alt i jd niet inhoudeli jk is gediscussieerd over de vraag of het recht 
op kinderbi jslag voor de eerste twee kinderen van werknemers gehandhaafd 
moet bl i jven. Uit hetgeen wi j in de memor ie van toel icht ing op dit wets-
ontwerp ter zake hebben betoogd, alsmede uit het antwoord dat wi j gaven 
op de vragen van de leden van de fractie van de V.V.D. blijkt duideli jk, dat w i j 
van mening zijn dat de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen van werk-
nemers gehandhaafd dient te worden. 

Wi j zijn het met deze leden eens dat de regel ingen het laatste jaar ingewik-
kelder zijn geworden hetgeen met name werd veroorzaakt door de eerste fa-
se van de herstructurering. Wij hebben deze compl icer ing slechts kunnen 
accepteren in het vooruitzicht dat per 1 januari 1980 een aanzienlijke vereen-
voudig ing zou kunnen plaatsvinden. Wi j menen niet dat de derde fase be-
hoeft te leiden tot uitstel van de fundamentele discussie, waarop deze leden 
doelen, omdat alsdan «de druk van de ketel zou zijn». 

Naar aanleiding van de desbetreffende opmerk ingen van deze leden mer-
ken wi j op dat het antwoord op de vraag of kindervoorzieningen in de vorm 
van kinderaftrek anders dan als belast ingvr i jdom van de kinderbijslag wen-
selijk zi jn, bij de parlementaire behandeling van de eerste fase is gegeven. 
Wi j menen dan ook die vraag bij de verdere herstructurering niet meer aan 
de orde te moeten stellen. 

De leden van de fractie van de P.P.R. betwi j felen of het terecht is dat de 
k lemtoon van de derde fase zo sterk wordt gelegd op de technische vereen-
voudig ing. Bij het huidige voorstel doet de Regering polit ieke keuzen die ook 
politiek verantwoord dienen te worden. Van deze verantwoord ing hebben 
deze leden niets teruggevonden. Wi j menen dat u i tgangspunt voor de derde 
fase is een technische afronding van de eerste fase. Deze leden hebben ge-
lijk indien zij stellen dat er wel degelijk sprake is van een aantal polit ieke keu-
zen. Wi j zien er in dit verband drie, nl. afschaffing van de kinderaftrek (an-
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ders dan in de vo rm van belast ingvr i jdom van de kinderbi jslag), ui tbreiding 
van het stelsel met de eerste twee kinderen van zelfstandigen en de indexe-
r ing. De polit ieke keuze ten aanzien van de kinderaftrek is door Regering en 
par lement gemaakt bij de eerste fase. De overige twee keuzen zijn thans aan 
de orde. Wi j hebben ons standpunt ter zake ui tvoerig gemot iveerd in de me-
mor ie van toel icht ing (paragraaf II en paragraaf IV). 

Deze leden stellen voorts een drietal korte vragen, waarop wi j het vo lgen-
de zouden wi l len antwoorden. De Regering kiest niet voor het huidige stelsel 
naar rangorde maar meent dat dit bij de verdere herstructurer ing opn ieuw 
een zaak van overweging is. Bij verdere herstructurer ing zal voorts moeten 
worden bezien in hoeverre de halvering van de kinderbi jslag voor het eerste 
kind tot de driejarige leefti jd past in die verdere herstructurer ing. 

Inderdaad is het, zoals deze leden menen, in beginsel mogel i jk in 1981 een 
budgettair neutraal effect te bereiken door bij een iets lager ui tgangsniveau 
de loonindex te hanteren. Dit zou dan echter betekenen, dat in 1980 de kin-
derbi js laggerecht igden tekort zouden worden gedaan, terwi j l er na 1981 
geen sprake meer zou zijn van budgettaire neutraliteit. Op de opmerk ingen 
van deze leden met betrekking tot de inkomensafhankel i jke bi jslagen, alsme-
de op die met betrekking tot de verdere herstructurer ing, komen w i j nog na-
der terug. 

Het verbaast de leden van de fractie van de P.P.R. dat het nog steeds nodig 
is intensieve studies te verr ichten over de herstructurer ing van de kinderbi j-
slag nu de voorstel len van de herstructurer ing van de kinderbi jslag al zo'n vier 
jaar in behandel ing zijn. Wi j hopen met de beschouwing, die wi j in hoofdstuk 
X zullen geven over de problematiek rond de verdere herstructurer ing, deze 
leden ervan te overtu igen, dat deze problematiek van een niet te onderschat-
ten betekenis is en dat intensieve studie noodzakeli jk is. Wi j hebben het ge-
voel , dat deze leden onderschatten wat de afgelopen drie jaar (het wets-
on twerp eerste fase dateert van 27 oktober 1976), ondanks het feit dat in die 
periode een kabinetswissel ing plaatsvond die de voor tgang sterk heeft be-
lemmerd , op het gebied van de kinderbi jslag tot stand is gebracht. Uit hoofd-
stuk X van deze memor ie moge voorts bli jken dat het, voorafgaand aan poli-
tieke keuzen, om veel méér gaat dan alternatieve berekeningen. Wi l de Rege-
r ing, zo vragen deze leden voorts, nader en gemot iveerd aangeven om welke 
fundamente le keuzen het gaat en welke argumenten pro en contra daarbij aan 
de orde zijn. Wi j zullen daartoe in hoofdstuk X een aantal aanknopingspunten 
geven. 

Deze leden vragen voorts een aantal berekeningen, waarvan wi j helaas 
moeten stellen dat deze niet op korte termi jn zijn te leveren. Hiervoor zal 
o.m. een nieuw computerprogramma nodig zijn. Wi j zullen evenwel al het 
mogel i jke doen deze gegevens, vóór de mondel inge behandel ing van het 
wetsontwerp , ter beschikking te stellen. 

Hoewel de leden van de fractie van de C.P.N, vereenvoudig ing van de wet-
geving van de kinderbi jslag nooit hebben afgewezen, menen zij dat de her-
structurer ing in drie fasen meer is dan alleen vereenvoudig ing. Zij doelen 
daarbij kennelijk op de ombuig ingen. Dit is juist voor zover het de eerste en 
de tweede fase betreft, doch niet voor wat betreft de derde fase. 

De f inanciële «veer» die zelfstandigen zonder kinderen moeten laten heeft 
niets te maken met ombuig ingen. De opbrengsten daarvan komen - en dat 
is inherent aan het stelsel van kinderbi jslag - t e n goede aan zelfstandigen 
met kinderen. 

Deze leden wijzen erop dat zij de kinderbi jslag beschouwen als een niet los 
te maken onderdeel van het loon en dat zij als zodanig elke aantasting van 
de kinderbi jslag zullen bestr i jden. Wi j delen mee dat het niet in onze bedoe-
ling ligt bij verdere herstructurer ing de kinderbi jslag aan te tasten of af te 
schaffen. Wel kunnen - en zullen waarschi jnl i jk - verschuiv ingen in de on-
derl inge verhoudingen optreden. In verband met de vraag naar onze inten-
ties mogen wi j verwi jzen naar de beschouwingen in hoofdstuk X van deze 
memor ie . Wi j zouden het op prijs stellen indien deze beschouwingen en de 
daaropvolgende discussie in het par lement, voor wetenschappel i jke bu-
reaus van polit ieke parti jen aanleiding zouden zijn zich in deze problematiek 
te verdiepen. 
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Wij hebben er met waardering kennis van genomen dat het lid van de frac-
tie van het G.P.V. kan instemmen met de doelstellingen van de Regering om 
de verschillende kinderbijslagregelingen op een meer uniforme wijze te re-
gelen. Dit lid plaatst echter vraagtekens bij de noodzaak om één Algemene 
Kinderbijslagregeling voor iedereen te treffen. In het vervolg van het voorlo-
pig verslag zal dit lid daarop nader ingaan. 

Het verheugt ons dat het lid van de fractie van DS'70 de vereenvoudiging 
ziet als een belangrijke doelstelling. Wij hebben in de memorie van toelich-
ting sterk benadrukt dat - zoals dit lid stelt - zo enigszins mogelijk de soci-
ale-uitkeringsregelingen voor de verzekerden, voor de overheid en voor de 
uitvoeringsorganen eenvoudig en begrijpelijk moeten zijn. Dit lid consta-
teert dat de kinderaftrek een redelijk onderdeel is van het stelsel van inkom-
stenbelasting doch dat dit in betekenis is verminderd nu de wetgever een an-
dere weg heeft gekozen. Dit lid acht het redelijk de kinderbijslag onafhanke-
lijk van het beroep van de ouder te doen zijn. Wij zijn het hiermee eens en 
menen dat deze opvatting moet leiden tot een kinderbijslagstelsel vanaf het 
eerste kind. 

Het hier aan het woord zijnde lid houdt vervolgens een genuanceerd be-
toog met betrekking tot de relatie tussen kinderbijslag enerzijds en het inko-
men van de ouders en leeftijd van de kinderen anderzijds. Wij hebben kennis 
genomen van zijn voorkeur voor kinderbijslag onafhankelijk van inkomen en 
leeftijd. Op de opmerkingen met betrekking tot de relatie tussen sociale uit-
keringen voor werknemers en de meerderjarigheidsleeftijd zouden wij gaar-
ne bij een andere gelegenheid willen ingaan. 

II. Een algemeen recht op kinderbijslag vanaf het eerste kind 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben goede nota genomen van 
het feit dat de Regering het oorspronkelijke uitgangspunt dat het loon zon-
der kinderbijslag voldoende moet zijn voor een gezin met twee kinderen 
achterhaald acht. Daardoor rijst volgens hen wel de vraag of de kinderbij-
slagbedragen voor minimuminkomenstrekkers voldoende zijn om de extra-
gezinsuitgaven, die met de geboorte en verzorging van kinderen gepaard 
gaan, te kunnen dragen. Uit de opvatting, dat het oorspronkelijke uitgangs-
punt, dat het loon voldoende moet zijn voor een gezin met twee kinderen 
achterhaald is, hebben wij voorshands de conclusie getrokken dat de indexe-
ring van de kinderbijslag voor het eerste kind gelijk diende te zijn aan die van 
kinderen van hogere rangorde (zoals uit de inleiding van deze memorie 
blijkt, achten wij een afwijken van dit principe tot 1 januari 1982 niet onver-
antwoord). De reden dat wij hieruit alleen deze conclusie hebben getrokken 
vloeit voort uit het feit dat in de derde fase, zoals wij die zien, de indexering 
wel, doch niet de hoogte en de onderlinge verhoudingen van de kinderbij-
slagen aan de orde zijn. De vraag die deze leden stellen hangt logisch samen 
met het veranderde uitgangspunt doch behoort - naar onze wijze van zien -
bij de verdere herstructurering. Wij zullen dan ook hierop in hoofdstuk X van 
deze memorie nader ingaan. 

Deze leden vragen de Regering alle haar bekende gegevens te verstrekken 
over de werkelijke kosten van kinderen naar rangorde en leeftijd voor gezin-
nen met een relatief laag inkomen. Voor zover ons bekend bestaan die gege-
vens niet voor wat betreft de noodzakelijke kosten van levensonderhoud. 
Voor wat de uitgaven voor kinderen betreft bevat een aantal, weinig recente, 
publikaties her en der verspreid gegevens. In bijlage 2 geven wij een opsom-
ming van ons bekende publikaties. Wij nemen aan dat de Tweede Kamer be-
schikt over die publikaties. 

Is de veronderstelling gewettigd, zo vragen deze leden voorts, dat de ge-
boorte van eerste kinderen een grotere financiële belasting met zich mee-
brengt, dan die van volgende kinderen. 

De veronderstelling dat de geboorte van een eerste kind meer kosten met 
zich meebrengt, dan die van volgende kinderen is naar onze mening zeker 
gewettigd. Het is duidelijk dat de kosten per kind dalen naar mate het gezin 
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groter is. Wi j wi jzen er in dit verband echter op dat nog een aantal andere 
factoren de kosten van een kind en het vermogen van de ouders om daarin 
bij te dragen beïnvloeden, en dat ook deze factoren de hoogte van de kinder-
bijslag mede dienen te bepalen. Met andere woorden de vorenbedoelde ver-
onderstel l ing, die ook naar ons oordeel gewett igd is, is naar naar onze opvat-
t ing onvo ldoende om daarop een oordeel te vo rmen over de hoogte van de 
kinderbi jslag. In hoofdstuk X van deze memor ie zullen w i j hierop nader in-
gaan. 

Hoewel deze leden erkennen dat het vol ledig terugdraaien van de bevrie-
zing van de kinderbi jslag voor het eerste kind vanaf 1973 grote budgettaire 
gevolgen zou hebben, vragen zij de Regering of, gezien het loslaten van de 
gedachte dat het loon eigenli jk voldoende moet zijn o m de verzorging van 
de eerste twee kinderen te kunnen dragen, wel volstaan kan worden met het 
ontdooien op het thans bestaande (relatief lage) niveau. Wi j menen, dat de 
kinderbi jslag voor het eerste kind niet kan worden verhoogd om redenen die 
deze leden zelf aangeven, nl . de budgettaire gevolgen. Deze gevolgen kun-
nen alleen worden vermeden door de kinderbi jslagen voor volgende kinde-
ren te ver lagen. In dat geval is men echter bezig met het wi jz igen van de kin-
derbi js lagbedragen en hun onderl inge verhoudingen, hetgeen bij de ver-
dere herstructurer ing aan de orde komt. Deze leden vragen voorts hoe het 
verschil in hoogte van de kinderbi jslagen voor het eerste en tweede kind 
nog kan worden gemot iveerd. Als gevolg van de bevriezing zijn naar onze 
mening de huidige bedragen niet meer in overeenstemming met de mot ie-
ven van 1964. Dit is dan ook één van de redenen waarom verdere herstructu-
rering noodzakeli jk is. 

In an twoord op een desbetreffende vraag van deze leden menen w i j dat de 
mate van eigen f inanciële verantwoordel i jkheid onderdeel moet ui tmaken 
van de studie met betrekking tot de verdere herstructurer ing. Voorshands 
zouden wi j het geven van een oordeel h ieromtrent wi l len opschorten. 

De leden van de fractie van het C.D.A. menen dat een bl i jvend onderscheid 
tussen loon- en salaristrekkenden en daarmee gel i jkgestelden enerzijds en 
belangri jke groepen zoals de zelfstandigen anderzijds, moei l i jk te verdedi-
gen is. Wi j zijn het hier van harte mee eens, evenwel met het betoog waar-
mee deze leden hun stel l ing ondersteunen. Terecht beschouwen zij het be-
reiken van gel i jkberecht iging door het afschaffen van de kinderbi jslag voor 
de eerste twee kinderen van werknemers als theorie. Wi j zouden daaraan 
wi l len toevoegen dat dit naar onze mening ook geldt voor afschaff ing van de 
kinderbi jslag voor alleen het eerste kind van werknemers. Dat het hier 
slechts o m theoretische mogel i jkheden gaat word t nog eens geïl lustreerd 
door de opmerk ing van deze leden dat dan de fiscale kinderaftrek voor deze • 
kinderen zou moeten herleven. In de eerste fase is de principebeslissing ge-
nomen dat de kinderaftrek alleen moet bl i jven voortbestaan in de vo rm van 
belast ingvr i jdom van de kinderbi jslag. Deze principebesl issing word t met dit 
wetsontwerp ten vol le geëffectueerd. 

Voorts delen wi j de mening van deze leden dat het grote spanningen in 
het bedri j fsleven tot gevolg zou hebben indien weer ten vol le zou worden te-
ruggekeerd naar het u i tgangspunt uit het verleden dat het loon voldoende 
moet zijn voor een gezin met twee kinderen. Een extra opwaartse druk op de 
lonen is uiteraard wel het laatste waar onze economie op dit ogenbl ik be-
hoef teaan heeft. 

De leden van de fractie van het C.D.A. onderschr i jven onze opmerk ingen 
over het belang dat moet worden toegekend aan de omstandigheid dat het 
m in imumloon voor wat het behoefte-aspect betreft, gericht is op een gezins-
situatie zonder kinderen. 

Zij w i jden voorts een beschouwing aan de relatie tussen kinderbi jslag en 
de bezinning op de individual iser ing en verzelfstandiging van de aanspraken 
van de gehuwde v rouw in de volksverzekering. Zij vermoeden, dat de funde-
ring van de kinderbi jslag voor eerste kinderen daarin een versteviging zou 
kunnen kr i jgen. Was hier ook van zij, zo vervolgen deze leden, het is niet te 
voorzien, dat een kinderregel ing welke voor alle inkomensgroepen een getij-
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ke basis zou hebben en geli jke aanspraken zou geven, realiseerbaar zou zijn 
zonder daarin ook de eerste kinderen te betrekken. Deze conclusie onder-
schri jven zij. 

Met vo ldoening hebben w i j er voorts kennis van genomen dat deze leden 
onze mening delen dat een algemeen recht op kinderbi jslag vanaf het eerste 
kind to t gevolg moet hebben dat in beginsel dan ook geen onderscheid meer 
kan worden gemaakt in de premiebetal ing. 

De leden van de fractie van de V.V.D. wijzen erop dat het ver lenen van kin-
derbi js lag voor het eerste en tweede kind van werknemers in 1946 huns in-
ziens te maken had met de bi jzondere omstandigheden van toen. Zij zien de 
bevriezing van de kinderbi jslag sedert 1973 en de halvering van de kinderbi j-
slag voor eerstgeborenen van 0-3 jaar als een terugkeer tot het zuiverder uit-
gangspunt. Dat de zgn. netto-netto-koppel ing het u i tgangspunt zou verva-
gen wi lde er bij deze leden niet in. 

Uiteraard heeft de beslissing van 1946 te maken met bijzondere ( loonpol i -
tieke) omstandigheden van toen. De bevriezing van de kinderbi jslag voor het 
eerste kind was inderdaad een poging om de kinderbi jslag voor het eerste 
kind te doen verdwi jnen. Zoals w i j ui tvoerig weergaven in de memor ie van 
toel icht ing op dit wetsontwerp (blz. 13) past bevriezing met het oogmerk de 
kinderbi js lag voor het eerste kind af te schaffen niet in onze f i losof ie. 

Uit hetgeen deze leden stellen kri jgen w i j de indruk dat naar hun mening 
de halvering van de kinderbi jslag voor eerstgeborenen van 0-3 jaar een eer-
ste stap is naar afschaffing van de kinderbi jslag voor het eerste kind. Hier-
mee zijn w i j het niet eens. Wi j wi jzen er voor ts op dat deze overweging ook 
niet tot ui tdrukking is gebracht bij de behandel ing van het wetsontwerp be-
treffende de tweede fase. 

Naar aanleiding van de opmerk ingen van deze leden over de netto-netto-
koppel ing merken w i j het volgende op. Niet de omstandighe id , dat sociale 
ui tker ingen aan het ne t to -min imumloon zijn gekoppeld vo rmt het ui tgangs-
punt van onze redenering (er is in dit verband dan ook geen reden om de 
netto-netto-koppel ing te herzien zoals de leden van de fractie van de S.G.P.-
voorstel len), doch het feit dat ne t to -min imumloon , netto-bi jstandsuitkering, 
net to-AOW en de net to-minima van de werknemersverzekering algemeen 
worden beschouwd als sociale min ima voor een gezin zonder kinderen. Dit 
is een sociale realiteit waaraan niet kan worden voorbi jgegaan. Evenzeer is 
het een sociale realiteit, dat kinderbi jslag voor de eerste twee kinderen van 
werknemers reeds 33 jaar bestaat, ondanks andere theoret ische uitgangs-
punten. Wi j menen dat met deze realiteiten rekening moet worden gehou-
den en vermogen niet in te zien dat w i j - zoals deze leden stellen - daarmee 
de zaak op z'n kop zetten. 

Deze leden menen vervolgens dat het rijkelijk voorbar ig is een principiële 
uitspraak te doen over een algemeen recht op kinderbi jslag vanaf het eerste 
k ind. 

Wi j merken hierbij op dat die uitspraak door ons feiteli jk al veel eerder is 
gedaan met name bij het wetsontwerp betreffende de eerste fase. De eerste 
fase was een eerste stap op weg naar het vol ledig afschaffen van de kinder-
aftrek, anders dan in de vo rm van belast ingvr i jdom van de kinderbi jslag. Dat 
impl iceert een recht op kinderbi jslag voor alle ingezetenen vanaf het eerste 
kind. Deze impliciete uitspraak is t rouwens ook zeer duideli jk expliciet ver-
w o o r d in de memor ie van an twoord op dat wetsontwerp, waar in het voorne-
men o m de kinderbijslag te geven voor de eerste twee kinderen van zelfstan-
d igen werd aangekondigd (Tweede Kamer, zitt ing 1977-1978,14 184, nr. 7, 
blz. 6). 

Deze leden brengen het in 1971 gesloten regeerakkoord in her inner ing, 
dat de aanzet gaf tot de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind. 
Tevens memoreren zij de in 1972 in de Stichting van de Arbeid gemaakte af-
spraak tussen werkgevers en werknemers dat de bevriezing beperkt kon bli j-
ven tot het eerste kind. Zij vragen ons waarom de argumenten, die toen gol-
den met betrekking tot de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste 
kind inmiddels anders zijn komen te l iggen. Voorts vragen zij waarom w i j het 
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raadzaam achten het u i tgangspunt van indert i jd te ver laten. Naar aanleiding 
hiervan merken w i j het volgende op. De overeenkomst in de Sticht ing van 
de Arbeid had geen eeuwigheidswaarde, sterker nog, zij had slechts betrek-
king op de jaren 1972-1975. Al leen al h ierom menen wi j dat het niet houd-
baar is om aan die overeenkomst het argument te ont lenen dat de bevrie-
zing van de kinderbi jslag voor het eerste kind - anders dan tot 1 januari 
1982, zoals w i j in de in le iding van deze memor ie aangaven -gehandhaa fd 
moet worden . Voorts wi l len w i j erop wijze dat de overeenkomst impl iciet in-
hield dat de kinderbi jslagen voor tweede en volgende kinderen de ontwikke-
l ing van de loonindex zouden volgen en dat de restant-kinderaftrek voor het 
eerste kind - juist door de bevriezing van de kinderbi jslag - jaarlijks zou toe-
nemen met een percentage dat lag boven dat van de loonindex. Kor tom, als 
w i j het thans hebben over de kinderbi jslag voor het eerste kind dan gaat het 
om de geïntegreerde kinderbijslag terwi j l toentert i jd de kinderaftrek buiten 
beschouwingen bleef. Voor wat betreft de vraag van deze leden waarom w i j 
het raadzaam achten het ui tgangspunt van indert i jd te verlaten mogen wi j 
verwi jzen naar paragraaf II van de memor ie van toel icht ing op het wets-
ontwerp en naar hetgeen w i j eerder antwoordden op vragen van de leden 
van de fractie van het C.D.A. Zoals w i j eerder hebben vermeld, past bevrie-
zing van de kinderbi jslag voor het eerste kind met het oogmerk de kinder-
bijslag voor het eerste kind af te schaffen, niet in onze f i losof ie. 

In an twoord op desbetreffende vragen van deze leden merken wi j op dat 
de ontdoo i ing van deze kinderbi jslag naar onze mening niet haaks staat op 
het open houden van de optie dat gekozen word t voor geleideli jke afschaf-
f ing van de kinderbijslag voor het eerste kind. Dit wetsontwerp staat naar 
onze overtu ig ing niet haaks op welke opt ie bij verdere herstructurering dan 
ook. Wi j hebben dit eerder betoogd in antwoord op opmerkingen van leden 
van de fractie van de P.v.d.A., waar het ging om differentiatie van kinderbi j-
slag naar rangorde, leefti jd en inkomen. Voor wat betreft de optie als bedoeld 
door de leden van de fractie van de V.V.D. merken w i j het volgende op. De 
keuze voor pr i js indexering van de kinderbijslag voor het eerste kind bete-
kende niet dat een optie voor het geleideli jk doen verdwi jnen van die bijslag 
niet werd opengehouden. Evenzeer betekent bevriezing tot 1 januari 1982 
niet dat de kinderbi jslag voor het eerste kind niet zou kunnen worden ge-
handhaafd. Een en ander staat overigens los van de inhoudeli jke beoorde-
l ing van die opties. Wi j hebben er kennis van genomen dat deze leden me-
nen dat een studie gericht op het opnieuw bezien van de hoogte van de be-
dragen, hun onderl inge verhoudingen en de wijze van indexering onvol -
doende fundamenteel is en niet in overeenstemming met de intenties van de 
motie-Van Tets. Wi j merken hierbij op dat w i j ons nauweli jks een veelomvat-
tender studiegebied voor de verdere herstructurering kunnen voorstel len. 
Het komt er immers op neer dat de grondslagen en ui tgangspunten van het 
kinderbijslagstelsel opnieuw worden bezien. 

De leden van de fractie van de S.G.P. wi jzen op de in hun kring levende be-
zwaren tegen elke vo rm van verzekering. Maar ook afgedacht daarvan moet 
naar hun mening een vraagteken worden geplaatst bij het instrument van de 
volksverzekering als voorziening in de kosten van levensonderhoud van kin-
deren. Niet te ontkennen valt, zo menen zij, dat het verkri jgen van de kinder-
zegen niet als een onverzienbaar risico mag worden beschouwd. Eerder het 
tegendeel. Al leen al om deze reden stuitte het deze leden tegen de borst de-
ze bli jde gebeurtenis tot onderwerp van een volksverzekering te maken. 
Naar aanleiding hiervan menen wi j te moeten opmerken dat een dergeli jke 
volksverzekering al sedert 1963 bestaat en dat thans feitel i jk slechts sprake is 
van een ui tbreiding daarvan. 

Deze leden vragen vervolgens welke de gevolgen zouden zijn van het in-
corporeren van de kinderbi jslagen in de lonen. Wi j kunnen het ons niet an-
ders voorstel len dat dat dit zou betekenen dat werkgevers aan werknemers 
met kinderen een hoger loon zouden moeten betalen dan aan werknemers 
zonder kinderen. Het is duideli jk dat dan werknemers met kinderen als het 
ware uit de markt gepri jsd zouden worden. Juist o m deze situatie te voorko-
men is de kinderbi jslag desti jds ingevoerd. 
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Hebben de bewindsl ieden zich er overigens wel van vergewist - zo vragen 
deze leden - dat de groep die thans voor de eerste twee kinderen geen recht 
op kinderbi jslag heeft o m daarom kinderaftrek geniet wel staat te dr ingen 
om ook bi jslagen voor deze kinderen te kr i jgen. Wi j merken hierbi j op dat w i j 
ons moei l i jk iets anders kunnen voorstel len dan dat deze groep de wetgever 
erkenteli jk zal zijn voor de toeneming van inkomen die voortv loei t uit de 
voorgestelde maatregel. 

Op het standpunt van de organisaties van zelfstandigen - waaromtrent 
deze leden opmerk ingen maken - komen wi j terug in hoofdstuk III van deze 
memor ie . 

Het is duidel i jk - dit in an twoord opeen desbetreffende opmerk ing van de-
ze leden - dat de bi jslagregel ing voor gezinnen met vier en meer kinderen er 
niet gunst iger op wordt . De achteruitgang ten opzichte van ongewi jz igd be-
leid is echter zeer ger ing en naar onze mening alleszins acceptabel. Het ant-
woord op de vraag van deze leden wie bepaalt of op één of andere manier 
aan de feitel i jke draagkracht zou worden getornd, zulks in verband met een 
desbetreffend artikel in de Wet op de inkomstenbelast in 1964, is naar onze 
mening zeer eenvoudig. Zulks word t bepaald door de wetgever, te weten 
Regering en parlement. 

Wi j hebben er met vo ldoening kennis van genomen dat de leden van de 
fractie van de P.P.R. ins temmen met de gedachte van een algemeen rechtop 
kinderbi jslag vanaf het eerste kind. De volgende stap - aldus deze leden - is 
de keuze van de v o r m waar in aan dit recht gestalte word t gegeven. Zij me-
nen dat de Regering kiest, wel l icht op grond van historische overwegingen, 
voo reen volksverzekering met f inancier ing middels een algemeen kinder-
bi js lagfonds, gevoed door r i jksbi jdragen en premies. Deze leden vragen ons 
de voor- en nadelen naast elkaar te zetten van een vol ledige f inancier ing uit 
de algemene middelen en de huidige construct ie. Voorts vragen zij of w i j na-
dere mededel ingen kunnen doen over het beheer van het nieuwe kinder-
bi js lagfonds en over de wi jze waarop controle op dat beheer kan worden uit-
geoefend. 

Om verschi l lende redenen achten wi j de vragen van deze leden betreffen-
de de f inancier ing van de kinderbi js lagvoorziening voor de hand l iggend. In 
de eerste plaats omdat de kinderbi jslag minder dan andere sociale verzeke-
ringen het karakter heeft van een verzekering (met name ontbreekt het risi-
co-element) maar meer als voorziening kan worden beschouwd. In de 
tweede plaats omdat de uitkeringen ingevolge de KWL en de AKW te zamen 
voor ongeveer de helft worden gefinancierd uit r i jksbi jdragen. Daarnaast ko-
men ook de KTO- en KKZ-uitkeringen ten laste van de overheid. Op grond 
hiervan hebben ook wi j ons afgevraagd of het mogel i jk en gewenst is de kin-
derbi js lagregel ing o m te bouwen tot een «overheidsvoorziening», zulks te 
meer omdat een overheidsvoorziening ook soelaas zou kunnen bieden voor 
het probleem van de premiebetal ing door de kleine zelfstandigen. Voor-
waarde daarbij zou echter moeten zijn dat de operatie neutraal zou ver lopen 
in de verhouding overheid/ fondsen. In beginsel leek dit niet mogel i jk omdat 
het totaal van de overheidsbi jdragen in de sociale verzekeringen groter is 
dan de kosten van de kinderbi js lagregel ing. 

Bij de bestudering van deze gedachte kwam allengs een aantal bezwaren 
naar voren op grond waarvan wi j hebben besloten af te zien van het gieten 
van de kinderbi js lagregel ing in de vo rm van een overheidsvoorziening. Het 
terugnemen van de overheidsbi jdragen leidt tot premieverhoging voor die 
sociale verzekeringen, waaraan zij worden onttrokken. Hier staat tegenover 
dat de kinderbi js lagpremie zou verdwi jnen. Ui tgangspunt zou moeten zijn 
dat de premievoordelen en de premienadelen elkaar in evenwicht zouden 
moeten houden, in die zin dat zij op dezelfde categorieën van de bevolking 
betrekking zouden moeten hebben. Dit betekent dat het terugnemen van de 
overheidsbi jdragen beperkt zou moeten bli jven tot die verzekeringen waar-
bij ter compensat ie de premies voor werkgevers en/of zelfstandigen verhoogd 
zouden kunnen worden. Dit zi jn, afgezien van de kinderbi js lag, de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet (AAW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), 
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de Ziekenfondswet (ZFW) en de Werkloosheidswet (WW). De redenen waar-
om wij ten slotte niet hebben voorgesteld om van de kinderbijslagregeling 
een overheidsvoorziening te maken, zijn de volgende. 

a. Het bleek niet mogelijk een juist evenwicht te vinden tussen premie-
voordelen en premienadelen voor werkgevers en zelfstandigen. 

b. Het voordeel dat bij voorbeeld kleine zelfstandigen zouden hebben 
doordat zij geen kinderbijslagpremie zouden moeten betalen, is in wezen 
slechts schijn. Er staat immers verhoging van andere premies tegenover. 

Het voorgaande heeft ons doen besluiten de huidige vorm van sociale ver-
zekering voor de kinderbijslag te handhaven. Het beheer van het nieuwe kin-
derbijslagfonds en de controle daarop zal op dezelfde wijze geschieden als 
thans het geval is bij het Algemeen Kinderbijslagfonds. 

De leden van de fractie van de P.P.R. brengen voorts in herinnering dat zij 
reeds bij de bespreking van de eerste fase van de herstructurering waren in-
gegaan op het «behoefte-aspect» van het minimumloon. Zij vragen welke 
consequenties de Regering trekt uit haar opvatting dat het minimumloon, 
voor wat het behoefte-aspect betreft, gericht is op een gezin zonder kinde-
ren. Wij menen dat deze consequenties nader moeten worden bezien bij de 
verdere herstructurering. 

De leden van de fractie van de C.P.N, zijn het eens met het opheffen van de 
bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind. Voor de loontrekkenden 
is dit gunstig - aldus deze leden - maar voor veel zelfstandigen komt de (tot 
dusver) bevroren kinderbijslag in de plaats van een niet bevroren kinderaf-
trek, hetgeen voor hen een belangrijke derving aan inkomsten betekent. De-
ze leden menen dan ook dat de kinderbijslag voor het eerste kind - des-
noods gefaseerd - moet worden verhoogd tot het niveau dat deze bijslag 
zonder bevriezing sinds 1973 zou hebben bereikt. De financiële middelen 
hiervoor kunnen volgens deze leden worden gevonden in het Fonds Voor-
heffing Pensioenverzekering en bij de ondernemers, die de laatste jaren heb-
ben geprofiteerd van de premiedaling als gevolg van de bevriezing. Zij vra-
gen in hoeverre deze middelen daartoe toereikend zijn en in hoeverre met 
deze middelen een volledige compensatie van de financiële gevolgen van 
het wetsontwerp voor zelfstandigen - bij voorbeeld vanaf een modaal inko-
men - bereikt kan worden. 

Wij delen mee dat met het ontdooien van de kinderbijslag op het niveau 
als door deze leden bedoeld een bedrag is gemoeid van f 800 min. (cijfers 
1979). Overigens merken wij op dat voor de kleine zelfstandigen voor wie de 
kinderaftrek geen effect had een bevroren kinderbijslag meer betekenis 
heeft dan een niet bevroren kinderaftrek. De gelden van het Fonds Voorhef-
fing Pensioenverzekering zijn bestemd voor pensioenen en niet voor kinder-
bijslag. De premievoordelen voor werkgevers zijn indertijd verrekend met 
een werknemerspremie (WAO). Er zijn derhalve geen middelen voor ont-
dooiing met terugwerkende kracht aanwezig. 

Aansluitend op zijn opmerking uit de inleidende paragraaf van het voorlo-
pig verslag zegt het lid van de fractie van het G.P.V. het enigszins te betreuren 
dat het onderscheid dat er nog bestond tussen de regelingen ten aanzien 
van werknemers en ambtenaren enerzijds en zelfstandigen anderzijds nog 
verder zal worden uitgewist. Hij vreest dat de onafhankelijkheid en de eigen 
verantwoordelijkheid van deze bevolkingsgroep zal worden aangetast. Naar 
aanleiding hiervan merken wij op dat wij niet geloven dat de onafhankelijk-
heid en de eigen verantwoordelijkheid van een bevolkingsgroep in gevaar 
komt door het verkrijgen van een recht op kinderbijslag voor de eerste twee 
kinderen, wij wijzen er overigens op dat er van vereenvoudiging, waar ook 
deze leden mee instemmen, niet of nauwelijks meer sprake zou zijn, indien 
de eerste twee kinderen van zelfstandigen niet in het kinderbijslagstelsel 
zouden worden betrokken. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van het lid van de fractie van het 
G.P.V. merken wij op, dat wij niet inzien waarom bedoelde solidariteit niet 
van de zelfstandigen zou mogen worden gevraagd. Een van nature sterk in-
dividualistische gezindheid zal hierdoor niet worden aangetast. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15683, nr.7 14 



Wat is de rechtvaardigheid van het feit - zo vraagt dit lid - dat de ene zelf-
standige zonder kinderen premie moet gaan betalen voor de bijslag voor de 
kinderen van zijn concurrent? Is het voldoende om hier alleen te spreken van 
het - naar de mening van dit lid enigszins uitgesleten - begrip solidariteit? 
Wij menen op de rechtvaardiging van het voorstel de eerste twee kinderen 
van zelfstandigen in het stelsel van kinderbijslag te betrekken uitgebreid te 
zijn ingegaan in de memorie van toelichting op het wetsontwerp en in het 
voorgaande van deze memorie. In de opvatting van dit lid zou de zelfstandi-
ge zonder of met één of twee kinderen sinds 1963 ook premie betalen voor 
de kinderbijslag van zijn concurrent die drie of meer kinderen heeft. Het 
voorstel van de Regering betekent een verlegging van die grens. In ant-
woord op een desbetreffende vraag van dit lid delen wij mede dat wij in pa-
ragraaf II van de memorie van toelichting hebben aangegeven waarom wij 
van mening zijn dat het recht op kinderbijslag moet ingaan bij het eerste 
kind. Het bereiken van rechtsgelijkheid door geleidelijke afschaffing van de 
kinderbijslag voor de eerste twee kinderen van werknemers, ambtenaren 
(en kleine zelfstandigen) menen wij te moeten afwijzen. 

Uiteraard zijn er, zoals dit lid stelt, verschillen tussen een zelfstandige en 
een werknemer. Wij menen evenwel dat deze verschillen niet een ongelijke 
behandeling met betrekking tot de kinderbijslag rechtvaardigen. Wij zien 
ook niet in, dat hierop het meehelpen van een kind in het bedrijf van zijn ou-
ders van invloed zou kunnen zijn. 

Het lid van de fractie van DS'70 meent dat het feit dat de kinderbijslag voor 
de eerste twee kinderen van werknemers thans ruim drie decennia heeft be-
staan, op zich geen argument is om die situatie te bestendigen. Wij menen -
zoals wij reeds in antwoord op vragen van de leden van de fractie van de 
V.V.D. opmerkten - dat niet kan worden voorbijgegaan aan die sociale reali-
teit. Voor wat betreft de opmerkingen die dit lid maakt met betrekking tot de 
sociale minima mogen wij verwijzen naar hetgeen wij eerder - in antwoord 
op vragen van de leden van de fractie van de V.V.D. - daarover te berde 
brachten. Wij zouden daaraan willen toevoegen dat de netto-netto-koppe-
ling thans niet in discussie is. Integendeel, er worden wettelijke maatregelen 
voorbereid om deze koppeling te formaliseren. Dit lid betoogt voorts dat het 
loon (minimum of ander loon) zoveel hoger is dan in de jaren dertig of veer-
tig, dat daaruit belangrijk meer dan het voor het levensonderhoud noodza-
kelijke distributiepakket kan worden gekocht zodat het minimumloon vol-
doende is voor een gezin met één kind. Het wil ons voorkomen dat dit lid bij 
zijn redenering een zeer wezenlijk element over het hoofd ziet, nl. dat het z.g. 
noodzakelijk distributiepakket zich in de loop der tijd wijzigt, een en ander in 
samenhang met de ontwikkeling van het eigen inkomen en het inkomen 
waaraan men refereert. Wij menen dan ook dat deze motivering van dit lid 
om de kinderbijslag voor de eerste twee kinderen te bevriezen, zwak is. Dit 
lid meent voorts dat sociale verzekeringen bestemd zijn voor dekking van 
min of meer ernstige risico's, past deze stelling vervolgens toe op de kinder-
bijslagverzekering en concludeert dat het hebben van één kind geen ernstig 
risico is. Wij menen, dat ook het hebben van meer kinderen niet als een ern-
stig risico kan worden aangemerkt; de kinderbijslagverzekering is echter 
geen verzekering tegen ernstige risico's doch een stelsel van horizontale in-
komensherverdeling. 

III. De eerste twee kinderen van zelfstandigen 

Verschillende leden hebben gevraagd naar de budgettaire ruimte voor 
overgangsmaatregelen en in verband daarmee naar nadere toelichting op 
de in de memorie van toelichting opgenomen cijfers. Daarover wordt thans 
het volgende opgemerkt: 

Als uitgangspunt kan worden genomen tabel 9 op blz. 16 van de memorie 
van toelichting. Het in deze tabel opgenomen bedrag ad 235 min. is in eerste 
instantie het saldo van de diverse mutaties die op de rijksbegroting optreden 
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als gevolg van wijzigingen van alle betrokken regelingen. Uitgaande van 
budgettaire neutraliteit is derhalve dit bedrag in principe beschikbaar voor 
nieuwe aanwendingen. Deze «aanwending» verloopt als volgt: 

a. Een bedrag ad 15 min. betreft een voordelig saldo in de sfeer van pro-
vincies en nutsbedrijven. Dit bedrag kan niet worden «teruggesluisd», om-
dat de nutsbedrijven geen financiële relatie hebben met de rijksbegroting en 
bij het Provinciefonds een «korting» niet mogelijk is, gegeven de bestaande 
systematiek van toedeling aan dit fonds. 

b. Een bedrag ad 190 min. is nodig om aan het nieuwe AKW-fonds een 
rijksbijdrage te kunnen verstrekken ad 3820 min. (zie de tabel op blz. 29 van 
de memorie van toelichting). De rijksbijdrage ad 3820 min. is noodzakelijk 
om binnen het fonds tot een sluitende financiering te komen. Van het bedrag 
ad 190 min., dat extra ten opzichte van de bestaande overdrachten aan het 
kinderbijslagfonds moet worden verstrekt, is in 1980 op kasbasis ca. 75%, 
dat wil zeggen 142 min. benodigd. Dit impliceert derhalve een éénmalig 
voordeel voortvloeiend uit het verschil tussen kas- en transactiebasis ad 48 
min. 

c. Van het bedrag ad 235 min. resteert 235 min. - 15 min. - 190 min. = 30 
min. De beschikbare middelen voor een overgangsregeling bestaan nu uit 
enerzijds het overschot ad 30 min. en anderzijds uit het zgn. kasvoordeel ad 
48 min., totaal 78 min. in 1980. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hebben grote bezwaren tegen de 
nadelige inkomensconsequenties van de voorgestelde maatregelen voor 
zelfstandigen meteen modaal inkomen of lager. Zij wijzen ook in dat ver-
band op het feit dat bij het invoeren van inkomensafhankelijkheid (bij voor-
beeld in de door hen gesuggereerde vorm van belastbaarheid van de ver-
hoogde bijslagen) deze consequenties vermeden kunnen worden. Wij zien 
voorshands niet in hoe een systeem van belastingheffing op kinderbijslag 
kan leiden tot het wegnemen van negatieve inkomensmutaties die, zoals bij 
zelfstandigen zonder kinderen, alleen voortvloeien uit premieheffing. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen in ieder geval te overwegen 
de voorgestelde overgangsmaatregelen over een langere periode te sprei-
den. Zij vragen naar de kosten en inkomenseffecten indien zowel de zelfstan-
digen zonder kinderen als de kleine zelfstandigen met kinderen, over 1980 
slechts eenderde van de premieverhoging, over 1981 tweederde daarvan 
en pas over 1982 de volledige premie zou worden opgelegd. 

De kosten van de overgangsregeling met betrekking tot de premiebetaling 
zouden als gevolg van dit voorstel in 1980 58 min. en in 1981 25 min. zijn in 
plaats van 38 min. in 1980. De inkomensmutaties van de derde fase zouden -
mede rekening houdend met de uitkering-ineens voor kleine zelfstandigen -
in 1980 als gevolg van dit voorstel als volgt zijn (op basis van cijfer 1979): 

Bruto-inkomens Gezinnen 
1979 

zonder kinderen 

in gids. in % v.h. 
beschik-
baar in-
komen 

met 1 kind 

in gids. in % v.h. 
beschik-
baar in-
komen 

met 2 kinderen 

in gids. in % v.h. 
beschik-
baar in-
komen 

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

27 
66 
68 
68 
84 
104 
127 
131 
96 

0,2 ) 
0,34) 
0,34) 
0,34) 
0,34) 
0,34) 
0,34) 
0,27) 
0,14) 

451 
44 
469 
469 
312 
141 
61 
267 
363 

(+ 3,17) 
0,21) 
2,5 ) 
2,5 ) 
1,3 ) 
0,5 ) 
0,2 ) 

(- 0,5 ) 
(- 0,6 ) 

+ 760 
- 33 
+ 292 
+ 1723 
+ 1500 
+ 1186 
+ 1083 
+ 408 
+ 13 

(+ 4,9 ) 
(-0,16) 
(+ 
(+ 
(+ 
(+ 
(+ 
(+ 
(+ 

1,4 
8,9 
6,2 
3,8 
2,9 
0,8 
0,2 
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Het lijkt ons overigens wein ig zinvol om gezinnen met kinderen te betrek-
ken in de overgangsregel ing met betrekking tot de premiebetal ing. 

Het is de leden van de fractie van het C.D.A. duideli jk dat het voor l iggende 
wetsontwerp binnen de zelfstandige beroepsbevolking leidt tot niet geringe 
inkomensmutat ies en dat hier een nieuw beroep wordt gedaan op de solida-
riteit. Wi j onderschri jven dit. Wi j onderschri jven evenzeer dat het ontbreken 
van een voor ieder in gelijke mate geldende kinderbi js lagregel ing door de 
zelfstandigen als pijnli jk en als een vo rm van ongeli jke rechtsbehandel ing 
werd ervaren. Dit betekent overigens niet dat men geen aandacht moet 
schenken aan, wat door deze leden word t genoemd, «het schokeffect dat bij 
invoering van deze regelingen optreedt». Het is dan ook h ierom dat w i j een 
overgangsregel ing hebben voorgesteld. 

De leden van de fractie van het C.D.A. s temmen in met de door ons voor-
gestelde overgangsregel ing met betrekking tot de premiebetal ing voor zelf-
standigen zonder kinderen. Zij vragen zich evenwel af of deze regeling in de 
t i jd niet te beperkt is. Zij verwijzen daarbij naar de inkomensverwacht ingen 
van grote delen van de zelfstandige beroepsbevolking. Word t het beginsel 
van neutrale bekostiging op ontoelaatbare wijze losgelaten als de ingroeiter-
mi jn ver ru imd zou worden, zo vragen zij. 

Wi j menen dat dit laatste niet het geval is. Onze bezwaren tegen een ver-
lenging van de overgangsregel ing met betrekking tot de premiebetal ing 
spruiten vooral voort uit de omstandigheid dat naar onze mening de duur 
van een overgangsregel ing zo kort mogel i jk dient te zijn. 

In an twoord op een desbetreffende vraag van deze leden delen wi j mede 
dat w i j een structurele compensat iemaatregel ten behoeve van kleine zelf-
standigen ongewenst achten. Immers, met de derde fase word t onder meer 
beoogd geli jkheid van rechten met betrekking tot zelfstandigen waaronder 
kleine zelfstandigen, en werknemers. De negatieve inkomensmutat ies voor 
kleine zelfstandigen worden veroorzaakt door een relatief gunst ige posit ie 
van kleine zelfstandigen ten opzichte van vergeli jkbare werknemers. Niette-
min kunnen negatieve inkomensmutat ies vervelend voor de betrokkenen 
zijn. Dan passen compenserende overgangsmaatregelen. Structurele com-
pensaties achten wi j echter niet passend omdat de kleine zelfstandigen dan 
wederom in een relatief gunstige posit ie ten opzichte van vergeli jkbare 
werknemers zouden worden gebracht. Wel zijn w i j bereid de voorgestelde 
overgangsregel ing voor kleine zelfstandigen te verbeteren door de uitkering 
ineens te verhogen van respectieveli jk f 100 en f 200 tot f 150 respectievelijk 
f 300. Hiertoe is een nota van wi jz ig ingen bij deze memor ie gevoegd. Als ge-
volg van deze verhoging worden de nadelige inkomenseffecten voor kleine 
zelfstandigen in 1980 goeddeels weggenomen. De kosten van deze uitbrei-
ding van de overgangsregel ing bedragen 2 min. 

De argumenten die wi j hebben aangevoerd tegen structurele compensa-
ties gelden mutat is mutandis tegen ver ru iming van de premievri jstel l ings-
en reductieregel ing. In antwoord op de vraag van deze leden naar ci j fermati-
ge gevens met betrekking tot deze regeling delen zij het vo lgende mede. 

Een ver lenging van de grensbedragen van de premiereduct ieregel ing (aan-
genomen is dat hier de bovengrenzen van de reductiestrook zijn bedoeld) 
met 25 % resp. 50 % brengt de volgende posit ieve inkomensmutat ies te-
weeg ten opzichte van de in tabel 2 van de memor ie van toel icht ing genoem-
de bedragen. 

Bruto-in komen 1979 Verlenging boven- Verlenging boven-
grens met 25% grens met 50% 

14 146 + 3 5 5 , - + 5 1 4 . -
22 300 + 4 8 5 , - + 1 1 0 6 . -
22 950 + 3 4 4 , - + 1 0 3 5 . -
23 000 + 3 3 3 , - + 1 0 2 1 . -
30 000 — -
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De budgettaire consequenties van deze verlenging worden geraamd op 35 
resp. 75 min. in 1980. Het moge duidelijk zijn dat de positieve inkomensmu-
taties zodanig groot zijn dat voor de laagste inkomensgroepen geen over-
gangsmaatregelen meer nodig zouden zijn. Het door de aan het woord zijn-
de leden gevraagde overzicht van de effecten op tabel 3 van de memorie van 
toelichting waarin de overgangsmaatregelen zijn verwerkt, kan om die re-
den achterwege blijven. Voorts informeren deze leden hoever de (boven)gren-
zen van de premiereductieregeling zouden moeten worden opgetrokken om 
de nadelige inkomensmutaties voor kleine zelfstandigen met twee kinde-
ren en een bruto-inkomen in 1979 dat ligt tussen f 19 163 en f 22 300 te ver-
minderen met 25% resp. 50%. Het negatieve inkomenseffect voor deze 
groep bedraagt maximaal f 361 (zonder rekening te houden met de voorge-
stelde overgangsmaatregel). Vermindering van dit structurele effect met 
25% houdt in dat de bovengrenzen van de premiereductiestrook met 15% 
moeten worden verlengd. Daarmee is een bedrag gemoeid van ca. 20 min. 
Halvering van het negatieve inkomenseffect tot f 180 betekent dat de boven-
grenzen van de reductiestrook 16,5% hoger moeten worden gesteld. De kos-
ten daarvan bedragen ruim 20 min. 

Uit de voorgaande becijferingen blijkt dat verhoging van de reductiegren-
zen niet alleen een dure maatregel is maar dat men om de groepen te berei-
ken die men wil compenseren, belangrijke bedragen moet geven aan catego-
rieën die in het geheel niet gecompenseerd behoeven te worden. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen hoe zwaar wij tillen aan de 
mening van de zelfstandigenorganisaties en de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf dat - gezien de afnemende betekenis van de bijslag voor het 
eerste kind en een belangrijke aantasting van het beschikbare inkomen voor 
een aanzienlijk deel van de groep zelfstandigen - de AKW alleen moet wor-
den uitgebreid met bijslag voor het tweede kind. Is het onder de gegeven 
omstandigheden, zo vragen deze leden, te rechtvaardigen een solidariteits-
offer af te dwingen ten bate van een groep, die dat gezien de inkomenscon-
sequenties zelf als lichtvaardig beoordeelt. Uiteraard hechten wij veel waar-
de aan de opvattingen van de zelfstandigenorganisaties. Wij menen echter 
niet dat hun mening in dezen van doorslaggevende betekenis mag zijn. In de 
memorie van toelichting op het wetsontwerp hebben wij onze keuze om ook 
het eerste kind van zelfstandigen in het stelsel te betrekken, gemotiveerd. 
Daar waar dit tot gevolg zou hebben dat er pijnlijke inkomensmutaties ont-
staan, hebben wij overgangsregelingen voorgesteld. 

Voorts menen wij dat de organisaties van zelfstandigen en de Raad voor 
het Midden- en Kleinbedrijf te veel kijken naar de negatieve inkomensmuta-
ties van de zelfstandigen zonder kinderen en dat zij te licht voorbijgaan aan 
de positieve inkomensmutaties voor de zelfstandigen met kinderen. Daarbij 
komt dat het voorstel om de uitbreiding van de kinderregeling te beperken 
tot tweede kinderen van zelfstandigen het gehele wetsontwerp weinig zinvol 
zou doen zijn. Het zou immers betekenen dat de KWL, de KKZ, de KTO en de 
kinderaftrekregeling voor de loon- en inkomstenbelasting zouden moeten 
blijven bestaan. De motivering van het voorstel van deze organisaties vin-
den wij overigens ook niet sterk. Wij zijn met de leden van de fractie van het 
C.D.A. - zoals eerder gezegd - van mening dat binnen de zelfstandige be-
roepsbevolking het ontbreken van een in gelijke mate geldende kinderbijslag-
regeling als voor andere groepen als pijnlijk en als een vorm van ongelijke 
rechtsbedeling werd ervaren. Thans stelt echter bij voorbeeld het Koninklijk 
Nederlands Ondernemers Verbond: «Ook nu nog leeft binnen onze organi-
satie de wens om gelijkheid te krijgen tussen werknemers en zelfstandigen 
op het gebied van de kinderbijslag. In de ontwikkeling van de sociale positie 
van de zelfstandigen in het laatste decennium is echter het streven om dat te 
bereiken door het verkrijgen van kinderbijslag vanaf het eerste kind verdron-
gen door prioriteiten op andere terreinen van het sociaal beleid». In dit ver-
band wordt gewezen op het opnemen van de ex-zelfstandige in de WWV en 
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het verlenen van aanspraken op grond van de AAW aan de gehuwde mee-
werkende echtgenote. Ook het Nederlands Christelijk Ondernemers Ver-
bond laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. Deze organisatie motiveert 
voorts haar opvatting dat het tweede kind wel in de AKW moet worden op-
genomen door erop te wijzen dat verwachtingen zijn gewekt dat op korte ter-
mijn de kinderbijslagregelingen voor zelfstandige ondernemers uit het mid-
den- en kleinbedrijf en landbouw gewijzigd zullen worden. Het argument dat 
deze organisaties in de loop van de tijd hun prioriteiten hebben verlegd zou 
naar onze mening alleen gelden indien zou worden aangetoond dat aan de 
realisering van die prioriteiten door ons voorstel afbreuk zou worden ge-
daan. Dit is geenszins het geval. Het argument om het tweede kind wel in de 
regeling te betrekken omdat verwachtingen zijn gewekt, spreekt ons in het 
geheel niet aan. Het zou toch vreemd zijn dat alleen al het kenbaar maken 
van voornemens door middel van het indienen van een wetsontwerp de 
consequentie kan hebben als bedoeld door deze organisaties. Voor zover 
men meent dat deze gevolgtrekking wel moet worden gemaakt, geldt dit 
uiteraard evenzeer voor het eerste kind. 

De leden van de fractie van de V.V.D. wijzen voorts op tegengestelde 
structurele inkomenseffecten voor kleine zelfstandigen met twee kinderen 
en een zelfstandige met twee kinderen en een inkomen van f 50 000. Wij 
merken hierbij op dat door ons wetsvoortstel de zelfstandigen in dezelfde 
positie worden gebracht, die al jaren geldt voor werknemers met betrekking 
tot de kindervoorzieningen. Deze verandering brengt inkomenseffecten met 
zich mee, welke voortvloeien uit de huidige relatief gunstige positie van de 
kleine zelfstandige met twee kinderen en een relatief ongunstige positie van 
de zelfstandige met een inkomen van f 50 000 en twee kinderen ten opzichte 
van vergelijkbare werknemers. 

Wij zien hierin dan ook geen reden voor structurele compensaties omdat 
de kleine zelfstandigen dan weer in een relatief gunstige positie zouden wor-
den gebracht ten opzichte van vergelijkbare werknemers. Voorts zij erop ge-
wezen dat het KKZ-bestand fluctueert. Naarmate de tijd verloopt ondervin-
den steeds minder van degenen, die in 1979 een KKZ-uitkering hebben de 
nadelige inkomenseffecten van de voorgestelde maatregelen. Een tijdelijke 
compensatie achten wij wel op zijn plaats en wij hebben die dan ook voorge-
steld. Deze leden vragen voorts of in verband met de koopkrachtgarantie tot 
aan de modale grens in 1980 niet sowieso voor de zelfstandigen zonder kin-
deren tot die grens en voor de KKZ-zelfstandigen extra-compensaties nodig 
worden naast de voorgestelde overgangsregeling voor 1980. Wij merken 
hierbij op dat een koopkrachtgarantie niet bestaat voor zelfstandigen. Ware 
dit wel het geval dan zou op grond daarvan een extra-compensatie 
niet nodig zijn. Volgens het Economisch Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf stijgt, zoals wij eerder hebben vermeld, het reëel beschikbaar in-
komen van zelfstandigen zonder kinderen in 1980. Een bedrag waarmede 
een zodanige compensatie de overgangsmaatregelen van 1980 zou verzwa-
ren is - dit in antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden - dan 
ook nihil. 

De gedachten van deze leden gaan uit naar een gedifferentieerde verrui-
ming van de premievrijstellings- en reductieregeling. Die differentiatie zou 
dan zodanig vorm moeten krijgen naar gehuwden en ongehuwden dat tot 
aan de bovengrens van de KKZ-regeling niemand voor- of nadeel zou onder-
vinden van de invoering van de derde fase van de herstructurering van de 
kinderbijslag en kinderaftrek. Wij merken hierbij op, dat een differentiatie 
van de vrijstellings- en reductiegrenzen naar gehuwden en ongehuwden 
niet voldoende is voor het neutraliseren van de als gevolg van de derde fase 
optredende inkomensmutaties. Bijlage 4, waaraan deze leden refereren, laat 
zien, dat de inkomensmutaties verschillen, afhankelijk van het kindertal en 
van de hoogte van het inkomen. Bij gezinnen met kinderen zijn de mutaties 
overwegend positief. Bij gezinnen zonder kinderen en bij een kleine groep 
zelfstandigen met kinderen en een inkomen rond f 22 000 zijn de inkomens-
mutaties nadelig. Het volledig neutraliseren van deze uiteenlopende effec-
ten is uitvoeringstechnisch niette realiseren. 
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590 min. 

- 360 min. 

— 50 min. 

- 230 min. 

+ 40 min. 

+ 80 min. 

Deze leden stellen vervolgens een aantal vragen met betrekking tot de toe-
neming van het beschikbaar inkomen van de totale groep van zelfstandigen 
met f 70 min. Kan dit, zo vragen deze leden, nog eens nader worden toege-
licht. Aan welke zelfstandigen komt dit voordeel ten goede? Word t het f i -
nancieringstekort van de Min is te rvan Financiën met hetzelfde bedrag 
verzwaard en word t daarmee niet aan de eis van neutrale budgettaire f inan-
ciering afbreuk gedaan? De f inanciële gevolgen van de derde fase voor de 
zelfstandigen als geheel kunnen worden afgeleid uit paragraaf III.5 van de 
memor ie van toel icht ing. Samengevat is de toeneming van het totaal van de 
beschikbare inkomens van de zelfstandigen als volgt opgebouwd : 

Kinderbijslag plus opslag eerste twee kinderen 
Afschaffing kinderaftrek eerste twee kinderen 
Afschaffing KKZ 
Extra-premie A K W 
Minder premie volksverzekeringen als gevolg van de 
aftrekbaarheid van de hogere AKW-premie 
Minder belasting als gevolg van de aftrekbaarheid 
van de hogere AKW-premie 

Toeneming totaal van de beschikbare inkomens + 70 min. 

De verminderde belasting als gevolg van de aftrekbaarheid van de hogere 
AKW-premie komt ten goede aan alle zelfstandigen in de mate waar in zij de-
ze hogere premie betalen en is mede afhankeli jk van het marginale belas-
t ingtarief dat op hen van toepassing is. Bij de berekening van de inkomens-
mutaties in de bij lagen van de memor ie van toel icht ing is met dit indirecte 
belastingeffect rekening gehouden. Het is overigens juist, zoals de aan het 
w o o r d zijnde leden opmerken, dat deze feiteli jke verminderde belast ingop-
brengst een verzwaring betekent van het feitelijke f inancier ingstekort van 
het Rijk. Anderzi jds zal de toeneming van de beschikbare inkomens van de 
zelfstandigen via verhoogde bestedingen leiden tot extra-ontvangsten in de 
sfeer van de indirecte belast ingen. Zoals op blz. 11 van de memor ie van toe-
l icht ing is uiteengezet word t deze soms negatieve, soms positieve secundai-
re doorwerk ing van het overheidshandelen op de belast ingontvangsten niet 
afzonderli jk in de toetsing aan de begrot ingsruimte betrokken. Aan de eis 
van neutrale budgettaire f inancier ing van de derde fase word t hiermee der-
halve geen afbreuk gedaan, zoals deze leden vrezen. 

De leden van de fractie van de S.G.P. menen dat dit wetsontwerp enigs-
zins tegenstr i jd ig lijkt met de stel l ing dat de collectieve lastendruk geen ver-
dere ui tbreiding kan ondergaan. Is het dan wel verantwoord om de groep 
zelfstandigen met een extra-premielast van 1,75% op te zadelen, zo vragen 
zij. Wi j menen inderdaad dat dit ter wi l le van een redelijke horizontale her-
verdel ing van inkomens tussen mensen met en zonder kinderen, verant-
woord is. Het gaat overigens niet alleen om de totale omvang van de collec-
t ieve lasten maar ook o m de verdel ing daarvan. Wij begri jpen niet het ver-
wi j t van deze leden dat w i j in zekere zin misbruik zouden maken van het 
strakke pri jsbeleid. 

Deze leden vragen vervolgens of niet met alle kracht moet worden ge-
zorgd dat lastenverzwaring voor vele zelfstandigen moet worden voorko-
men. Niet alleen word t een extra-beroep op de solidariteit gedaan, ook werkt 
het voorstel met name slechts uit op de groep van de kleine zelfstandigen 
me teen inkomen van omstreeks f 22 300 (1979). Zij vragen zich af of uit dit 
bedrag zijn geël imineerd die gedeelten van het winst inkomen die bestemd 
zijn voor de continuïteit van de onderneming en voor het opvangen van risi-
co's. Zo niet, zo vervolgden zij, dan betekent het dat de positie van deze 
groep nog slechter zou worden dan bli jkt uit dit bedrag. Is het beroep op soli-
dariteit wel helemaal ter zake nu in de werknemerssfeer de lasten geheel 
door de werkgevers worden gedragen, zo vragen deze leden. Zij gaan er 
daarbij vanuit dat in de bestaande verdel ing der lasten geen wi jz ig ing komt. 

Naar aanleiding van deze vragen delen w i j het volgende mede. Bij de be-
rekeningen van het beschikbaar inkomen zijn op het bruto- inkomen (de fis-
cale winst) in minder ing gebracht de wettel i jke verpl ichte sociale en fiscale 
lasten, die drukken op het inkomen van zelfstandigen. 
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Bij de berekening van deze lasten is zowel rekening gehouden met een do-
tatie aan de fiscale oudedagsreserve als met de zelfstandigenaftrek. Op het 
beschikbaar inkomen is geen bedrag in minder ing gebracht in verband met 
de noodzaak van reservering ten behoeve van de continuïteit van de onder-
neming boven hetgeen reeds via de afschri jvingen op de fiscale winst in 
minder ing is gebracht, noch voor het opvangen van risico's. De opmerk ing 
dat de positie van deze groep nog slechter zou worden dan bli jkt uit de bere-
keningen indien daarmee wel rekening zou zijn gehouden gaat echter niet 
op, omdat de absolute inkomensmutat ies niet samenhangen met het al of 
niet in minder ing brengen van reserveringen op beschikbaar inkomen. In-
dien het beschikbaar inkomen gedefinieerd zou worden na aftrek van reser-
ver ingen, dan beïnvloedt dat uiteraard wel de procentuele mutaties. 

Deze leden menen ten slotte, dat in plaats van ti jdeli jke tegemoetkomin-
gen een meer bli jvende verl icht ing op zijn plaats zou zijn. Zij vragen of dit 
niet geregeld kan worden door een uitbreiding van de premievri jstel l ings-
en reductieregeling, waarvoor de ruimte zou kunnen worden gevonden in 
de f 40 a f 50 min. , die blijkens hoofdstuk V van de memor ie van toel icht ing 
het posit ieve saldo vormt van de gehele derde fase, eventueel verhoogd met 
het voordeel ad f 70 min . als gevolg van lagere belastingaanslagen. 

Zoals w i j hiervoor reeds antwoordden op vragen van de leden van de frac-
ties van het C.D.A. en de V.V.D. menen w i j dat niet moet worden overgegaan 
tot compenserende maatregelen die een structureel karakter hebben. De f 40 
a f 50 min. waarnaar deze leden verwijzen is niet beschikbaar voor structure-
le maatregelen omdat het hier een éénmal ig voordeel tussen kasbasis en 
transactiebasis betreft. Voorts vermoeden w i j dat het op een misverstand 
berust te veronderstel len dat uit lagere belast ingontvangsten compenseren-
de maatregelen kunnen worden bekostigd. De budgettaire ruimte voor de 
overgangsmaatregelen is aangegeven in de aanvang van dit hoofdstuk. 

In antwoord op een desbetreffende opmerking van de leden van de fractie 
van de P.P.R. delen wi j mede dat een uitkering ineens voor jaren na 1980 niet 
mogel i jk is, omdat als gevolg van het wisselende KKZ-bestand de admin i -
stratieve gegevens daarvoor ontbreken. Wi j hopen enigermate aan de wens 
van deze leden te zijn tegemoet gekomen door de uitkering ineens over het 
vierde kwartaal van 1979 te verhogen tot de door hen voor 1980 genoemde 
bedragen. 

Het lid van de fractie van het G.P.V. vindt dat het ci j fermateriaal dat in de 
memor ie van toel icht ing is gegeven niet alti jd even voldoende is. Zo mist dit 
lid met name een duideli jk inzicht in de inkomenseffecten voor de zelfstandi-
gen met meer dan twee kinderen. Voorts merkt dit lid op dat hij niet gelukkig 
is met de aantasting van de inkomensposit ie van de kleine zelfstandigen 
zonder kinderen. De voorgestelde overgangsmaatregel lijkt dit lid te mager 
en de termi jn te kort. Ligt het niet meer voor de hand - zo vraagt dit lid - voor 
deze categorie een structurele maatregel te treffen bij voorbeeld in de vo rm 
van een verbeterde premiereduct ieregel ing. 

Naar aanleiding van deze vragen delen wi j het volgende mede. De inko-
menseffecten voor gezinnen met meer dan twee kinderen zijn gelijk aan die 
voor gezinnen met twee kinderen. Een ui tbreiding van de op pagina 8 van de 
memor ie van toel icht ing voorkomende tabel is derhalve niet nodig. In het 
voorgaande zijn w i j reeds ui tvoerig ingegaan op de voorgestelde over-
gangsmaatregelen en op de vraag of de maatregelen niet een meer structu-
reel karakter moeten kri jgen. Wi j menen dan ook naar de desbetreffende 
passages te mogen verwijzen. 

IV. Indexering 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. v inden dat de Regering te licht 
heenwandelt over de inkomenspol i t ieke consequenties van het uit budget-
taire overwegingen overgaan op de pri jsindex. Volgens deze leden wreekt 
zich hier opnieuw het voorui t lopen op een meer algemene discussie over de 
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grondslagen van het kinderbijslagstelsel en word t de fout herhaald die reeds 
gemaakt is bij het plotsel ing overgaan op de gemengde indexer ing. Zij be-
schouwen het als een kwali jk voorteken, dat de Regering zo gemakkeli jk af-
stapt van welvaartsvastheid van uitkeringen. Waarom wacht de Regering niet 
op het SER-advies over het aanpassingsmechanisme, zo vragen zij. Vanuit 
de nog kort geleden door de Regering geforceerde overgang op de gemeng-
de index had het toch, naar de mening van deze leden, voor de hand gelegen 
dit u i tgangspunt voor lop ig te handhaven. 

Wi j zijn er ons niet van bewust dat w i j het voorstel o m tot gemengde in-
dexering te komen en dat bij amendement is gerealiseerd zouden hebben 
geforceerd. Overigens is die gemengde indexering niet vergel i jkbaar met de 
pr i js indexering die w i j voorstel len. Immers de gemengde indexer ing heeft 
betrekking op een deel van de kinderbi jslagen nameli jk die vanaf het tweede 
kind en wel exclusief de opslagen voor de eerste drie kinderen. Het voorstel 
tot pr i js indexering heeft betrekking op alle kinderbi jslagen dat w i l zeggen in-
clusief die voor het eerste kind en exclusief alle opslagen. In de memor ie van 
toel icht ing hebben wi j op blz. 11, 12 en 13 uiteengezet hoe het huid ige 
systeem van indexer ing eruit ziet. Uit tabel 5, op blz. 12 bli jkt dat de kinder-
bijslag in haar onderdelen op vijf verschil lende manieren word t geïn-
dexeerd. 

De derde fase maakt het noodzakelijk om te komen tot een eenvoudige 
wijze van indexer ing. Elke vo rm van eenvoudige indexer ing, of dat nu loon-, 
prijs- dan wel gemengde indexer ing is, zou belangri jk afwijken van het huidi-
ge systeem. Er is dan ook geen sprake van dat wi j zouden afstappen van wel -
vaartsvastheid van de ui tker ingen, om de eenvoudige reden dat de we l -
vaartsvastheid voor het totaal van de kindervoorzieningen niet bestond. Wi j 
meenden met pr i js indexering de ui tkomst van het huidige gedifferentieerde 
systeem zo goed mogel i jk te benaderen, zodat er in die zin sprake was van 
ongewi jz igd beleid. Door recente ontwikkel ingen (zie de in le iding van deze 
memorie) is het u i tgangspunt van ongewi jz igd beleid tot 1 januari 1982 ver-
laten. Wi j ontkennen, dat w i j l icht zouden heenwandelen over de inkomens-
polit ieke consequenties van ons voorstel . Wij constateren daarentegen dat 
de inkomensmutat ies als gevolg van deze maatregel ger ing zijn (zie tabel 6, 
blz. 11 , memor ie van toel icht ing). 

De leden van de fractie van het C.D.A. menen, dat een un i forme indexe-
r ingsregel ing dient te worden nagestreefd waarbi j de neutrale f inancier ing 
van de derde fase stell ig niet uit het oog mag worden ver loren. Zij wensen 
echter sterk te betwi j fe len, dat de indexering van de kinderbi jslag geheel op 
zich zelf zou kunnen worden bezien. Met de voorgestelde wi jz ig ing, zo me-
nen deze leden, word t duidel i jk de samenhang doorbroken met alle aanpas-
singssystematieken voor alle overige sociale verzekeringen. Nu de Sociaal-
Economische Raad een advies voorbereidt over het aanpassingsmechanis-
me, hebben deze leden voora lsnog bezwaar tegen een geheel afzonderli jk 
indexer ingsmechanisme voor de kinderregel ing. 

Uit ons antwoord aan de leden van de fractie van de P.v.d.A. volgt, dat w i j 
van mening zi jn, dat de samenhang met de aanpassingssystematieken voor 
andere sociale verzekeringen niet worden verbroken, omdat deze samen-
hang niet bestaat. 

De indexering van de kindervoorzieningen heeft steeds een aparte plaats 
ingenomen in het bestel van de sociale verzekeringen en met ons voorstel 
blijft het te dien aanzien een aparte plaats innemen. Het advies van de Soci-
aal-Economische Raad waarop de leden van de fracties van de P.v.d.A. en 
het C.D.A. doelen, is vastgesteld. Een deel van de SER meent dat een ge-
schoonde pri js index moet worden toegepast, een ander deel pleit voor een 
gecorrigeerde loonindex. Het SER-advies geeft ons geen aanleiding onze 
opvatt ing ten aanzien van de indexering van de kinderbi jslag te herzien. 

De leden van de fractie van het C.D.A. menen voorts dat het voorgestelde 
indexeringssysteem een achterui tgang oplevert ten opzichte van het onge-
wi jz igd beleid voor gezinnen met vier kinderen en meer, iets waartegen zij 
niet geringe bezwaren hebben. Wi j menen dat geen un i fo rm indexeringssy-
steem is te ontwerpen dat - bij neutrale bekostiging - niet voor sommige 
groepen enig voordeel en voor andere groepen enig nadeel met zich mee-
brengt. Wi j ervaren het als een gelukkige omstandigheid dat de negatieve in-
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komenseffecten voor grotere gezinnen zo gering zijn. Het grootste negatieve 
effect is in 1981, dat wil zeggen na 2 jaar, nl.f 47 per jaar en dat op een kin-
derbijslagbedrag van f 16 163. 

Deze leden merken terecht op dat de wijze van indexering sterk afhankelijk 
is van het al of niet bevroren laten van de kinderbijslag voor het eerste kind. 
In het voorgaande hebben wij aangegeven waarom wij weinig voelen voor 
het bevriezen van de kinderbijslag voor het eerste kind, anders dan tot 1 ja-
nuari 1982. 

De leden van de fractie van de V.V.D. wijzen op het aspect van de groter 
wordende negatieve ombuiging als gevolg van ontdooiing bij toenemende in-
flatie. Zij voegen hieraan toe dat dit bij het gekozen systeem weliswaar 
goeddeels gecompenseerd wordt door een groter wordende ombuiging aan 
de kant van de tweede en volgende kinderen, maar - zo vragen zij zich a f -
betekent dit op het vlak van de individuele gezinnen niet een groeiend nega-
tief inkomenseffect voor de grote gezinnen bij toenemende inflatie. Hierbij 
merken wij op dat het bij toenemende inflatie inderdaad zo is dat de negatie-
ve ombuiging als gevolg van een ontdooiing van de kinderbijslag voor het 
eerste kind, groter wordt. Of en zo ja in hoeverre dit gecompenseerd zou 
worden door een groter wordende ombuiging bij de tweede en volgende 
kinderen hangt echter af van de vraag hoe groot het verschil is tussen de ge-
mengde index (na 1981 de loonindex) en de prijsindex. Hoe groter dit ver-
schil is hoe meer er «terugverdiend» wordt bij de tweede en volgende kinde-
ren. Of de kleine gezinnen erop vooruitgaan ten koste van de grote gezinnen 
is niet alleen afhankelijk van de ontwikkeling van de prijsindex maar ook van 
het verschil tussen de ontwikkeling van de gemengde index (na 1981 de 
loonindex) en de prijsindex. De micro- en macro-effecten in 1983 van aan-
passing van alle kinderbijslagen aan de prijsindex (bij 3% prijsstijging en 
3,5% loonstijging en bij 8% prijsstijging en 11 % loonstijging) en de micro-
en macro-effecten in 1981 van aanpassing van de kinderbijslag voor tweede 
en volgende kinderen aan de gemengde index (bij 3% prijsstijging en 3,5% 
loonstijging en bij 8% prijsstijging en 11% loonstijging), waarbij de kinder-
bijslag voor het eerste kind bevroren is, zijn opgenomen in bijlage 3. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden of de in de MEV'80 gehan-
teerde veronderstellingen nog relevante wijzigingen veroorzaken in de ta-
bellen van bijlage 4 van de memorie van toelichting delen wij het volgende 
mede. Bijlage 4 geeft een aantal berekeningen van onderzochte alternatie-
ven bij verschillende veronderstellingen. Om een zo goed mogelijk inzicht te 
geven van de mogelijke gevolgen van de onderzochte alternatieven zijn min 
of meer extreme veronderstellingen gehanteerd. Het hanteren van de aan de 
MEV'80 ten grondslag liggende veronderstellingen geeft uiteraard andere 
uitkomsten, doch voegt naar ons oordeel niets toe aan het inzicht omtrent de 
mogelijke gevolgen van de onderzochte alternatieven. In dat opzicht zijn de 
wijzigingen die uit het hanteren van andere veronderstellingen voortvloeien 
ons inziens dan ook niet relevant. 

Deze leden stemmen - onder verwijzing naar het meerderheidsstandpunt 
in de SER - in met aanpassing van de kinderbijslagen aan de prijsindex. Met 
de prijsindex bedoelen wij inderdaad de geschoonde prijsindex. De ge-
schoonde prijsindex is de prijsindex van de gezinsconsumptie voor werkne-
mersgezinnen met een bruto-inkomen van minder dan f 31 000 (1975) met 
verlaagde weging voor medische verzorging en exclusief de invloed van in-
directe belastingen en subsidies. 

De leden van de fractie van D'66 menen dat voor alle sociale verzekeringen 
een uniform indexeringssysteem zou moeten gelden waardoor een koppe-
ling aan de ontwikkeling van de reële netto arbeidsvoorwaarden zou ont-
staan. Om dit resultaat zo goed mogelijk te benaderen kan wellicht voorlopig 
de loonindex worden gebruikt met een correctie in verband met de fiscale 
vrijstelling van de kinderbijslagen. Als in de praktijk het gebruik van de prijs-
index globaal hetzelfde effect oplevert, kan prijsindexering voor een over-
gangsperiode voor deze leden aanvaardbaar zijn, als de garantie bestaat dat 
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daarna aanslui t ing word t verkregen bi j het a lgemene indexer ingssysteem 
voor de sociale verzekeringen. Zij verwijzen daarbij naar de SER-studie over 
indexer ingsmechanismen. 

Wi j nemen aan dat het resultaat van de toepassing van de pri jsindex glo-
baal betrekkelijk dicht zal l iggen bij dat van de toepassing van de loonindex, 
met een correctie in verband met de fiscale vr i jstel l ing van de kinderbi jslag 
en een correctie voor sociale premies. (De laatste correctie hebben wi j toe-
gevoegd omdat deze naar onze mening past bij het u i tgangspunt «netto-ar-
beidsvoorwaarden» dat deze leden hanteren.). Omtrent de plaats van de in-
dexer ing van de kinderbi jslag in relatie met de aanpassing van andere socia-
le ui tker ingen, alsmede omtrent de relatie met het gevraagde SER-advies 
gaven w i j in het voorgaande reeds onze mening. Wi j voegen daaraan toe dat 
het ons logisch voorkomt , dat indien bij de verdere herstructurering de uit-
gangspunten voor de kinderbi jslag opnieuw worden bezien, ook de indexe-
r ing opn ieuw aan de orde komt. 

De vraag van de leden van de fractie van de S.G.P. betreffende de relatie 
met de indexer ing van andere sociale uitkeringen hebben wi j in het voor-
gaande reeds beantwoord. Deze leden vragen zich voor ts af of door de sterk 
beperkte reële groei van het nationaal inkomen het verschil tussen waarde-
vastheid en welvaartsvastheid min of meer verwaar loosbaar zal zijn. Hoewel 
dit verschil kleiner is geworden, zouden wi j in dit verband toch niet van ver-
waar loosbaar w i l len spreken. 

De leden van de fractie van de P.P.R. menen dat het hanteren van de prijs-
index voor trekkers van sociale uitkeringen risico's met zich meebrengt. 
Mede omdat het verschil tussen loonindex en pri js index niet al te groot is, 
menen zij dat de keuze voor loonindexer ing voor de hand ligt. Heeft de Re-
ger ing dit ook overwogen, zo vragen zij. Wi j hebben verschi l lende mogeli jk-
heden overwogen waaronder loonindexer ing. Aanvankeli jk hebben w i j ge-
kozen voor pr i js indexer ing omdat de uni former ing van de indexering hier-
door dusdanig was te realiseren, dat er qua resultaat sprake was van vr i jwel 
ongewi jz igd beleid en betrekkelijk kleine inkomensmutat ies. Overigens mo-
gen w i j in dit verband verwi jzen naar de in le id ing van deze memor ie. 

De leden van de fractie van de C.P.N, wijzen verander ing van het systeem 
van gemengde indexering in een systeem van pr i js indexering van de hand. 
Hierbij merken wi j op dat, zoals w i j reeds eerder hebben betoogd, het huidi-
ge systeem van gemengde indexering niet vergeli jkbaar is met het systeem 
van pr i js indexer ing dat w i j voorstelden omdat het op verschi l lende groothe-
den betrekking heeft. Deze leden menen vervolgens dat aan loonindexer ing 
de voorkeur moet worden gegeven omdat die plaatsvindt onder de druk van 
loonstr i jd die noodzakeli jk is o m de tekor tkomingen in de pri jsindex teniet te 
doen. Wi j menen erop te moeten wijzen dat de lonen de laatste jaren zoda-
nig sneller stegen dat de prijzen dat sprake was van koopkrachtverbeter ing. 
Bij pr i js indexer ing pleiten deze leden voor een ongeschoonde pri jsindex en 
zij vragen onze mening daarover. Wi j v inden, dat bij pr i js indexering gekozen 
moet worden voor een geschoonde pri jsindex, omdat op grond van bewus-
te polit ieke keuze is bepaald dat de «geschoonde factoren» niet tot afwente-
l ing mogen leiden. 

Wi j hebben er, uiteraard met ins temming, kennis van genomen dat het lid 
van de fractie van het G.P.V. met ons van mening is dat er een einde dient te 
komen aan de chaotische wijze van indexer ing. 

Dit lid maakt vervolgens een groot aantal opmerk ingen en stelt een groot 
aantal vragen waarvan w i j een deel reeds beantwoord hebben in het voor-
gaande. Voor wat betreft de overige opmerk ingen en vragen merken wi j het 
volgende op. 

Wi j menen dat de relatieve welvaart van de gezinnen door ons voorstel 
met betrekking tot de indexering nauweli jks word t gewi jz igd. De negatieve 
inkomensmutat ies voor grote gezinnen zijn zo klein dat er naar onze mening 
geen reden bestaat voor compensat ies. Bovendien was de laatste jaren de 
kinderaftrek voor de kinderen van hoger rangorde nih i l , terwi j l de conse-
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quente toepassing van de aanpassingssystematiek van de kinderaftrek zou 
hebben geleid tot negatieve kinderaftrekken. Op zich zelf lijkt het ons dat bij 
de gezinswelvaartstheorie loonindexering behoort. Zoals wij eerder hebben 
aangegeven is er thans evenwel in geen enkel opzicht sprake van loonin-
dexering, terwijl wij voor wat betreft de uitkomsten, voortzetting van het on-
gewijzigd beleid beoogden. De rijksbijdrage van f 190 min. is structureel be-
doeld. 

In antwoord op de vraag van dit lid naar de kosten van een systeem waar-
bij alle kinderbijslagen gedurende twee jaar worden bevroren en vervolgens 
worden aangepast aan de loonindex delen wij het volgende mede. 

De kosten van dit voorstel ten opzichte van het aanvankelijke regerings-
voorstel zijn afhankelijk van de prijsontwikkeling in de jaren 1980 en 1981 en 
van het verschil tussen loon- en prijsontwikkeling in de daaropvolgende ja-
ren. Uitgaande van de stijging van de prijzen met 3% per jaar, levert bevrie-
zing toten met 1981 aan ombuigingen ca. f425 min. op in 1981. Dit bedrag 
vermindert in de daaropvolgende jaren en wel zodanig dat het bij voorbeeld 
bij een verschil in loon- en prijsontwikkelingen van 2% per jaar na ca. drie 
jaar tot nul is gereduceerd. Daarna treden negatieve ombuigingen op. Wij 
begrijpen overigens niet hoe een dergelijk systeem valt te rijmen met de 
voorwaarden die dit lid aan een indexeringssysteem stelt. 

Het lid van de fractie van. DS'70 meent dat herziening van de kinderbijsla-
gen eens per twee jaar zou moeten geschieden, ter wille van de eenvoud. 
Het komt ons voor dat dit een te grove wijze van vereenvoudiging zou zijn. 
Met betrekking tot de prijsindexering merken wij op dat gedoeld is op de ge-
schoonde prijsindex. Die elementen zijn geschoond uit de prijsindex welke -
op grond van politieke keuze - niet tot afwenteling mogen leiden. 

V. Financiering 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 
de P.v.d.A. delen wij mede, dat de financiële consequenties voor de over-
heid van hun suggesties van het belastbaar maken van de kinderbijslag zijn 
opgenomen in bijlage 1. Aangenomen dat de verhoogde kinderbijslagen 
niet mogen leiden tot premieverhoging zullen de baten aan de rechterzijde 
van tabel 9 van de memorie van toelichting moeten worden verhoogd met 
de meeropbrengst aan belastingen terwijl aan de lastenkant het saldo met 
hetzelfde bedrag wordt verhoogd. Uit het verhoogde saldo dient dan het be-
drag aan meerkosten van de bijslagen te worden bekostigd. 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen ons nog eens nader in te 
gaan op de gevolgen van de derde fase voor de premieheffing. Zij zullen 
gaarne vernemen welke premie-ontwikkeling voor de nieuwe Algemene Kin-
derbijslagwet voorde eerste jaren na 1980 zal gelden. In antwoord hierop 
delen wij mede dat op grond van dezelfde veronderstellingen als waarop in 
1980 een premie van 2,2% is berekend, de premie voor de jaren 1981,1982 
en 1983 resp. 2,07%, 1,92% en 1,86% bedraagt. Deze leden vragen voorts of 
de rijksbijdrage ad 190 min. wordt opgenomen in het totaal bedrag van de 
rijksbijdragen. Dit totaalbedrag zal voor de volgende jaren worden aange-
past aan de prijsindex van de gezinsconsumptie. De vraag van deze leden 
wordt aldus bevestigend beantwoord. Het is deze leden voorts niet geheel 
duidelijk wat er gebeurt met het structurele overschot van 45 min. dat ont-
staat uit het verschil tussen de 235 min. en 190 min. (zie tabel 9 van de me-
morie van toelichting). Van dit overschot ad 45 min. komt 30 min. ten goede 
aan 's Rijks schatkist en 15 min. aan provinciale overheden en nutsbedrijven. 
In eerste instantie lijkt het alsof het Rijk voordeel heeft van de derde fase 
van de herstructurering van de kinderbijslag. 

Hoewel de getallen moeilijk vergelijkbaar zijn, dient anderzijds te worden 
bedacht dat het Rijk als gevolg van de aftrekbaarheid van de hogere premie 
AKW aan belastinginkomsten een bedrag van 80 min. mist. Voorts mogen 
wij in dit verband verwijzen naar het begin van hoofdstuk III. Deze leden vra-
gen vervolgens of is overwogen om bij de in tabel 4 van de memorie van 
toelichting gegeven opstelling van de effecten van de invoering van de kin-
derbijslag voor het eerste en tweede kind voor zelfstandigen tot een sluiten-
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de opstel l ing te komen, doch de premiehoogte iets te verlagen voor zelfstan-
digen. Mogel i jk zou dit bedrag - aldus deze leden - voor lastenverl icht ing 
voor zelfstandigen zonder kinderen aangewend kunnen worden. Zou hier-
mee een permanente premiever l icht ing gefinancierd kunnen worden voor 
deze groep in plaats van een eenmalige in 1980? Of - zo vervolgen zij - z o u 
hiermee een overgangsregel ing gefinancierd kunnen worden tot het vast-
staat of, en zo ja wanneer - deze leden nemen aan dat zulks in 1982 duidel i jk 
zal zijn - een vierde fase in de herziening van de kinderregelingen volgt? Wi j 
wi l len in alle duidel i jkheid stellen dat w i j niet hebben overwogen voor ver-
schil lende categorieën structureel een gedifferentieerde premie voor de 
nieuwe AKW vast te stellen aangezien dit, naar onze mening, in str i jd zou zijn 
met het karakter van een volksverzekering. 

Deze leden vragen hierna of het verschil tussen transactiebasis en begro-
t ingsbasis voldoende is om hieruit een ver lenging van de overgangsrege-
l ing tot en met 1981 te f inancieren. In antwoord hierop delen wi j mede dat er 
voldoende middelen zijn om een zodanige ver lenging van de overgangsre-
gel ing te bekostigen. De hier aan het woo rd zijnde leden herinneren aan on-
ze opmerk ing in de memor ie van toel icht ing dat een premieverhoging op-
treedt voor specifieke groepen ten gevolge van de uitbreiding van de kring 
van verzekerden. Zouden de bewindsl ieden deze passage nader wi l len ver-
duidel i jken, zo vragen zij, en wat betekent de term «generale» st i jging van de 
collectieve lasten? Is er dan een specifieke st i jg ing van de collectieve lasten? 
Wat is de reden voor dit nieuwe onderscheid? Deze leden menen dat er bij 
verzwaring van collectieve lasten ook sprake is van verzwaring van collectie-
ve lasten voor een speciale groep. Is hier sprake van een andere st i jg ing van 
de collectieve lasten omdat st i jging van de collectieve lasten bij zelfstandigen 
zonder kinderen niet tot inkomensaantast ing leidt? 

Naar aanleiding van de vragen van deze leden merken wi j het volgende 
op. Zoals bekend was in de Nota werkgelegenheid en collectieve voorzienin-
gen de enige maatstaf voor de collectieve druk de collectieve lasten in pro-
centen van het netto nationaal inkomen tegen marktpri jzen. Wi j menen dat 
bij de beoordel ing van de collectieve druk de verdel ing van de lasten mede 
maatstaf moet zijn. De premieverhoging achten wi j verantwoord, gegeven 
de posit ieve inkomensmutat ies voor zelfstandigen met kinderen. Wi j wijzen 
er overigens op dat w i j deze visie reeds in de memor ie van antwoord op het 
wetsontwerp betreffende de eerste fase hebben on tvouwd. 

Met betrekking tot de vraag van deze leden over de verwachte inkomens-
ontwikkel ing van de zelfstandigen in 1980 mogen wi j verwijzen naar het-
geen wi j in hoofdstuk I van deze memor ie hebben geantwoord op vragen van 
de leden van de fractie van de V.V.D. Over gegevens voor 1981 hebben wi j 
niet de beschikking. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden delen wi j mede 
dat de AAW-premie voor 1980 op 4,2% word t geraamd en voor 1983 op 
5,85%. 

De opstel l ing van baten en lasten als bedoeld in tabel 7, ook voor 1981 en 
1983, waarnaar de leden van de fractie van de V.V.D. vragen, vo lgt hieron-
der. 

1981 

Uitkeringen 7430 Rijksbijdrage 3880 
Administratiekosten 195 Interest 46 

Premies 3657 
Saldo 42 

7625 7625 

1983 

Uitkeringen 7905 Rijksbijdrage 4270 
Administratiekosten 225 Interest 40 

Premies 3800 
Saldo 20 

8130 8130 
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De financiële consequenties van de derde fase voor de overheid zoals die 
voor 1980 zijn weergegeven in tabel 9 zijn, dit in antwoord op desbetreffen-
de vragen van deze leden, voor 1981 en 1983, hieronder weergegeven. Hier-
bij dient wel te worden bedacht dat het voor latere jaren bijzonder moelijk is 
om alle afzonderlijke variabelen te blijven volgen. Toch is getracht om tot 
een cijferopstelling te komen. Deze is echter zeer globaal en vooral voor 
1983 uiterst tentatief. 

Financiële consequenties voor de overheid in min. guldens (tabel 9, zeer globale 
ramingen) 

1981 

Lasten Baten 

Extra-premies AKW t.b.v. 
overheidspersoneel 585 Wegvallende KTO-uit-
Extra-premies AKW t.b.v. keringen 
uitkeringsgerechtigden ABW 63 Wegvallende k.b.-vervangende 
Extra-premies AKW t.b.v. uitkering 
uitkeringsgerechtigden WWV e.d. 40 Wegvallende uitkeringen 
Extra-premies AKW huursubsi- t.b.v. uitkeringsgerech-
dies en TS-regeling 17 tigden WWV e.d. 
Extra-kosten premiereductie- Wegvallende KKZ-uit-
en vrijstellingsregeling 35 keringen 
Extra-rijksbijdrage 193 
Voordelig saldo 33 

966 

1983 

Extra-premies AKW t.b.v. 
overheidspersoneel 640 
Extra-premies AKW t.b.v. 
uitkeringsgerechtigden ABW 75 
Extra-premies AKW t.b.v. 
uitkeringsgerechtigden WWV e.d. 43 
Extra-premies AKW huursubsi-
dies en TS-regeling 21 
Extra-kosten premiereductie-
en vrijstellingsregeling 35 
Extra-rijksbijdrage 212 
Voordelig saldo 21 

1047 

Overigens moet worden opgemerkt dat neutrale bekostiging is nage-
streefd voor 1980. Voor de daarop volgende jaren valt aan die neutraliteit 
niet vast te houden. Het zou ook toeval zijn wanneer deze neutraliteit ook in 
latere jaren aanwezig zou zijn. Wanneer de volksverzekering eenmaal van 
kracht is, zijn afzonderlijke categorieën ook niet langer afzonderlijk te volgen. 
Cijfers over latere jaren hebben dan ook een sterk hypothetisch karakter. 

Deze leden vragen hoe groot het negatieve startsaldo is voor het AKW-
fondsop kasbasis in 1980 en voorts wat het voordelig saldo voorde over-
heid is op kasbasis in 1980. In antwoord hierop delen wij mede, dat de baten 
en lasten bij de fondsen altijd op transactiebasis worden geregistreerd. Ten 
aanzien van de kasbasis bestaat er voor het AKW-fonds geen probleem 
omdat de premie-inning opeen eerder tijdstip geschiedt dan de uitbetaling 
van de kinderbijslagen. Dit betekent dat er in 1980 geen negatief startsaldo is 
bij het AKW-fonds. Voor wat betreft het voordelig saldo van de derde fase 
voor de overheid in 1980 mogen wij verwijzen naar hoofdstuk III. 

De hier aan het woord zijnde leden vragen vervolgens of nog eens nader 
kan worden toegelicht hoe de overgangsmaatregelen ad f 42 min. en de se-

715 

150 

51 

50 

Wegvallende KTO-uit-
keringen 785 
Wegvallende k.b.-vervan-
gende uitkeringen ABW 165 
Wegvallende uitkeringen 
t.b.v. uitkeringsgereclv 
tigden WWV e.d. 47 
Wegvallende KKZ-uit-
keringen 50 
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cundaire effecten in de belastingsfeer voor de zelfstandigen ad f 80 min. in 
1980 budgettair neutraal gefinancierd worden in het l icht van het negatieve 
saldo van het f inancier ingsschema van het AKW-fonds en het posit ieve sal-
do van de f inanciële consequenties van de overheid in 1980 op kasbasis. 

Het bedrag ad f42 min . ten behoeve van de overgangsmaatregelen word t 
gef inancierd uit het eerder genoemde verschil tussen kas- en transactieba-
sis. De secundaire effecten in de belastingsfeer voor zelfstandigen ad f80 
min. worden - zoals w i j eerder opmerkten - niet in de toetsing aan de begro-
t ingsru imte betrokken. 

Voor wat betreft het an twoord op de vraag van deze leden met betrekking 
tot de evenwichtspremie voor de AKW in 1981 en 1983 mogen wi j verwi jzen 
naar het eerder gegeven antwoord op vragen van de leden van de fractie 
van het C.D.A. Het is voor ts een misverstand te menen dat na 1980 een veel 
groter bestand aanwezig zal zijn. Het bestand st i jgt eenmal ig van 1979 op 
1980. Daarna zal naar word t verwacht de t rendmat ige regeling van het be-
stand van vóór 1980 zich voortzetten. 

Deze leden vragen voorts wat de invloed is op de macro-economische pre-
miedruk. De invloed van het hogere premiepercentage op de macro-premie-
druk is afgezien van de invloed met betrekking tot de zelfstandigen nage-
noeg nihil aangezien de st i jging van de premie voor de AKW word t gecom-
penseerd door een verdwi jnende KWL en KTO waarvan de baten in de rijks-
bi jdragen voor de nieuwe AKW zijn begrepen. Met betrekking tot de zelfstan-
digen treedt een premiedrukverzwar ing op van 0,1 a 0,2%. Is een verzwaring 
van de werkgeverslasten met 0,7% - zo vragen deze leden vervolgens - op 
dit moment wel gewenst? Wi j menen dat deze verzwar ing niet gewenst is. 
Zoals w i j in de memor ie van toel icht ing hebben gesteld zal de definit ieve 
vaststel l ing van de premies voor 1980 zodanig geschieden dat de neutraliteit 
voor de loonkosten word t gewaarborgd. 

Het antwoord op de vraag van deze leden of het voordel ige saldo van de 
overheid betekent, dat er voor iedereen in de toekomst ige jaren een extra 
st i jg ing van de AKW-premie optreedt, luidt ontkennend. Dit effect is éénma-
lig en is verrekend in het totale f inancier ingsplan voor 1980. Zoals eerder 
vermeld zal de AKW-premie na 1980 dalen. Voor wat betreft de vraag van 
deze leden over het bedrag van f 15 min. dat niet naar het Rijk kan worden 
«teruggesluisd» merken w i j op dat dit bedrag een bl i jvend f inancieel voor-
deel betekent voor provinciale overheden en nutsbedr i jven. 

Wi j delen deze leden in antwoord op hun desbetreffende vraag mede, dat 
het bedrag aan administrat iekosten ad f 180 min . in 1980 betrekking heeft op 
de kosten van de Raden van Arbeid, waaronder begrepen de vergoeding aan 
privaatrechteli jke superzelfdoeners. De automat iser ing van de administrat ies 
van de Raden van Arbeid is in voorbereid ing. 

Deze leden vragen ten slotte nog een overzicht van de verschi l lende tekor-
ten respectievelijk overschotten van de diverse onderdelen van de derde fa-
se in 1981 en 1983. Onderstaand is een overzicht opgenomen met betrekking 
tot de overschotten ( + ) c.q. tekorten ( - ) t e n gevolge van de derde fase voor 
1981 en 1983 (in min . guldens). Aangezien hier allerlei variabelen voorko-
men die aan wi jz ig ingen onderhevig zijn en die gedeeltel i jk niet afzonderli jk 
te volgen zijn, dient aan de ci j feropstel l ing slechts globale betekenis toege-
kend te worden. 

1981 1983 

Kinderbijslag eerste twee 
kinderen van zelfstandigen + 18 + 23 
Indexering - 19 ( - 21) - 52 ( - 64) 
Bijzondere groepen - 1 - 1 

Totaal - 2 - 30 

In deze tabel is een pri jsst i jging van 3% per jaar verondersteld. Deze tabel 
vergt zeer uitvoerige berekeningen, zodat het niet mogel i jk bleek op korte 
termi jn de tabel weer te geven bij een pri jsst i jging van 8%. Wel hebben wi j 
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tussen haakjes de effecten van de indexering bij 8% prijsstijging aangege-
ven. Hierop is de invloed van veranderde loon- en prijsveronderstellingen 
uiteraard het grootst. 

Voor wat betreft het antwoord op de vraag van de leden van de fractie van 
de S.G.P. met betrekking tot het begrip neutrale financiering mogen wij ver-
wijzen naar eerder gegeven antwoorden op de vragen van de leden van de 
fracties van het C.D.A. en de V.V.D. In antwoord op de vraag van deze leden 
over de financiering van de overgangsmaatregelen delen wij mede dat zowel 
de kosten van de overgangsmaatregel als de financiële ruimte tussen kas-
en transactiebasis eenmalig en derhalve niet structureel zijn. De opmerking 
van deze leden dat uit tabel 6 blijkt dat, hoe groter het aantal kinderen is, hoe 
nadeliger de nieuwe regeling wordt, is op zich zelf juist. Wij wijzen er even-
wel op dat de verschillen wel uiterst gering zijn. 

Het lid van de fractie van het G.P.V. vraagt naar een overzicht van het to-
taal van de rijksbijdragen aan de kinderbijslagfondsen in de afgelopen tien 
jaar in relatie tot het totaal van de betaalde premies. Het gevraagde overzicht 
(transactiebasis) volgt hieronder. 

AKW- en KWL-fondsen 

Rijksbij" Premie-ont- 1 in % 
dragen (min. vangsten (min. van 2 
gids.) glds.l 

(1) (21 

1975 500 2730 18 
1976 1100 2910 38 
1977 1280 3180 40 
1978 1980 3040 65 
1979 2770 2700' 103 

' Raming. 

Hierbij wordt opgemerkt dat tot 1975 geen rijksbijdragen werden gegeven. 
Indien men voorts wil beoordelen in welke mate de overheid bijdroeg aan de 
kinderbijslag regelingen dient men er tevens rekening mee te houden dat de 
uitkeringen ingevolge de KKZ volledig voor rekening van de overheid kwa-
men. 

VI. Vervallen van kinderaftrek voor bijzondere groepen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie kunnen zich - als het wetsontwerp in grote 
lijnen wordt aanvaardt - verenigen met het voorstel om voor grensarbeiders 
en gemoedsbezwaarden in de loon- en inkomstenbelasting een aftrekmoge-
lijkheid wegens buitengewone lasten te scheppen, die ongeveer gelijk staat 
met de gemiddelde belastingvrijdom van de kinderbijslag. 

Ook de leden van de fractie van het C.D.A. en de fractie van de V.V.D. 
stemmen in met het voorstel voor enige bijzondere groepen een aftrekmo-
gelijkheid wegens buitengewone lasten in het leven te roepen. Deze leden 
spreken zich daarbij uit voor de voorgestelde inkomensaftrek en wijzen een 
systeem van belastingaftrek op grond van de door de Regering aangevoerde 
argumenten af. 

Het verheugt ons dat zo algemeen wordt ingestemd met de in verband 
met het vervallen van de kinderaftrek voor bijzondere groepen voorgestelde 
aftrek wegens buitengewone lasten. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben ten aanzien van de regelin-
gen voor bijzondere groepen bedenkingen. Zij vragen zich af of de gekozen 
oplossing in de vorm van een aftrek wegens buitengewone lasten wel de 
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meest voor de hand liggende is. Zij kunnen zich heel goed voorstellen dat de 
belastingplichtigen die het aangaat, zich gekwetst kunnen voelen door de 
minder kiese wijze waarop aan hun draagkracht recht wordt gedaan. Zij vin-
den ojn afzonderlijk artikel als aanvulling in de rij van buitengewone lasten, 
persoonlijke verplichtingen en giften een betere oplossing, omdat daardoor 
de relatie met buitengewone lasten niet optreedt. 

Wij vermoeden dat de door deze leden aangeduide gevoeligheid voor het 
begrip buitengewone lasten berust op een misverstand. Het woord «buiten-
gewoon» betekent niet dat de omstandigheden die kunnen leiden tot aftrek 
wegens buitengewone lasten - zoals onderhoudsverplichting, ziekte, ge-
boorte, overlijden, studie, enz. - buitengewoon in de zin van «niet normaal» 
zijn. Dit woord geeft aan dat bij een gelijk inkomen ertoch aanzienlijke 
draagkrachtverschillen kunnen zijn waarmee voor de heffing van de loon- en 
inkomstenbelasting rekening moet worden gehouden. 

De keus voor een aftrek wegens buitengewone lasten is ingegeven door 
de omstandigheid dat ook thans - bij het ontbreken van het recht op kinder-
aftrek - uitgaven voor levensonderhoud van kinderen als buitengewone las-
ten worden aangemerkt. Een nieuwe afzonderlijke regeling, waarnaar deze 
leden vragen, biedt naar onze mening geen oplossing die in voldoende mate 
tegemoet komt aan de eisen van de wetssystematiek en eenvoud. 

De aan het woord zijnde leden vragen of het echt niet mogelijk is draag-
krachtverschillen te verwerken via een belastingaftrek. Zij wijzen erop dat 
een zelfde soort regeling is getroffen voor de verrekening van de WIR-pre-
mies. Zij menen dat een dergelijke oplossing de wettekst kan vereenvoudi-
gen. Zij zouden in ieder geval nadere uitleg willen hebben van onze medede-
ling, dat voor het bereiken van de inkomenseffecten van de eerste fase voor 
een beperkte groep belastingplichtigen een zeer ingewikkelde combina-
tie van belastingaftrek en inkomensaftrek tot stand zou moeten worden ge-
bracht (memorie van toelichting blz. 26, 6de alinea). In antwoord op de vra-
gen van deze leden merkten wij op dat belastingaftrekken niet in de struc-
tuur van de inkomstenbelasting en de loonbelasting passen omdat als ob-
ject voor de tarieftoepassing een bedrag aan inkomen wordt gehanteerd. De 
verwijzing van deze leden naar de WIR, welker systematiek overigens niet 
tot een eenvoudiger regeling zou leiden, komt ons niet juist voor omdat de 
WIR-premie geen verband houdt met de draagkracht van de belastingplichti-
ge. De zeer ingewikkelde combinatie van een belastingaftrek en inkomensaf-
trek die nodig zou zijn voor het bereiken van de inkomenseffecten van de 
eerste fase ten aanzien van de bijzondere groepen, ziet op de combinatie van 
een belastingaftrek ter grootte van de in de eerste fase ontstane opslagen op 
de kinderbijslag en een inkomensaftrek ter grootte van de kinderbijslagbe-
dragen zonder opslagen. 

Diverse leden vragen een nadere reactie op de bezwaren die zijn geuit te-
gen de onderhoudseis van f 48 per week voor het recht op buitengewone 
lastenaftrek voor kinderen tot 16 jaar. 

De leden van de fractie van het C.D.A. merken te dien aanzien op dat met 
name als het gaat om jeugdige kinderen, wellicht niet kan worden aange-
toond dat men daaraan ten minste f48 per weekten koste legt. Zij vragen of 
er onoverkomelijke bezwaren zijn die overheidseis niet te stellen, althans 
aan te nemen dat daaraan wordt voldaan, in die gevallen waarin zulks ook 
zonder vigeur van de nieuwe regeling niet behoeft te worden aangetoond. 

Naar aanleiding van deze vragen over de te stellen onderhoudseis «in be-
langrijke mate» menen wij een verduidelijking te kunnen aanbregen ten op-
zichte van hetgeen reeds op blz. 26 van de memorie van toelichting is uiteen-
gezet over deze onderhoudseis. Aan de onderhoudseis «in belangrijke ma-
te» wordt op grond van de huidige uitvoeringsbeschikkingen namelijk niet 
alleen voldaan indien de belastingplichtige in de kosten van het onderhoud 
van het kind een bijdrage levert van ten minste f 48 per week, maar ook in-
dien hij meer dan de helft van die kosten draagt. Dit betekent dat ook voor 
jongere kinderen in beginsel zonder meer aan de te stellen onderhoudseis 
zal kunnen worden voldaan. Bij de groep gescheiden ouders, voor wie 
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de kinderbi jslagregel ing slechts één keer kinderbi jslag per kind toekent, kan 
het zich gemakkeli jk voordoen dat de kosten van levensonderhoud door één 
van de ouders niet alleen voor minder dan f 48 per week maar ook voor m in -
der dan de helft worden gedragen. In die geval len is een onderhoudseis naar 
onze mening passend. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. handhaven hun bezwaren tegen 
het halveren van de kinderbi jslag en kinderaftrek voor oudste kinderen die 
jonger zijn dan drie jaar. Vooralsnog nemen zij aan dat juist geboorte van die 
oudste kinderen extra kosten met zich meebrengt. 

Wi j wi jzen erop dat de halvering waarop deze leden doelen, door middel 
van een amendement in de wet is gebracht. Bij de verdere herstructurering 
van de kinderbijslag zal ook dit punt in de beschouwing moeten worden be-
trokken. Naar onze mening zou zonder halver ing de aftrek te hoog zijn in ver-
gel i jking met de aftrek voor de andere belast ingpl icht igen welke aftrek de 
vo rm heeft van belast ingvri jstel l ing van de gehalveerde kinderbijslag. 

De leden van de fractie van het C.D.A. wi jzen erop dat het voorstel de en-
kelvoudige afrek per kind te stellen op het gemiddelde van de verschi l lende 
bedragen van de geïntegreerde kinderbi jslag zal leiden tot een aanwijsbaar 
nedelige inkomensmutat ie voor gemoedsbezwaarden en grensarbeiders. Zij 
vragen of de berekening van deze enkelvoudige aftrek niet zodanig kan ge-
schieden dat m in imumloners daarvan geen nadeel onderv inden ten op-
zichte van de huidige regeling. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vragen ook of nader kan worden in-
gegaan op de bepaling van het bedrag van de enkelvoudige aftrek. Zij vra-
gen of deze aftrek een «voordeel» voor de lagere inkomensgroepen en d ien-
overeenkomst ig een «nadeel» voor de hogere inkomensgroepen betekent. 
Zij vragen overigens om de achterl iggende gegevens van de voorgestelde 
aftrek. 

De enkelvoudige kinderaftrek van f 1850 is als volgt berekend: 

Kinderbijslag eerste kind 1036 
Kinderbijslag tweede/derde kind 1630 
Kinderbijslag vierde/vijfde kind 1988 
Kinderbijslag zesde/zevende kind 2190 
Kinderbijslag achtste en volgend kind 2415 

Totaal 9 2 5 g 2959 

Gemiddeld (niet gewogen) « 1852 
b 

Zoals in de memor ie van toel icht ing is uiteengezet dient dit gemiddelde 
bedrag voor 1980 nog te worden verhoogd met de percentages waarmee de 
belastingvri je sommen voor 1980 worden aangepast (3,12% en 1%). Wan-
neer het aldus berekende bedrag naar boven word t afgerond op een veel-
voud van honderd gulden komt de enkelvoudige aftrek per kind uit op f 2 000. 
De in bij lage 5.1 berekende inkomensmutat ies voor gemoedsbezwaarden en 
grensarbeiders met twee kinderen jonger dan 16 jaar, komen voor 1980 
daardoor bli jkens het navolgende overzicht uit op positieve bedragen. 

Minimumloon + f 14 
Modaal + f 18 
1 1/2 x modaal + f 22 

2 x modaal + f 28 

Anders dan de leden van de fractie van de S.G.P. veronderstel len, ligt het 
in de bedoeling voor alle kinderen een vast bedrag per kind in de uitvoe-
ringsbeschikkingen vast te stellen. Dit brengt mee dat in de nieuwe situatie wel 
wi jz ig ingen komen in de bestaande aftrek per kind bij drie of meer kinderen. 
Dit blijkt uit het hiernavolgende overzicht. 
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Gezin met Kinderaftrek Nieuwe buiten- Verschi 
in cijfers gewone asten- inkome 
1980 aftrek ir 1980 aftrek 

1 kind 1 922 2 000 + 78 
2 kinderen 3 943 4 000 + 57 
3 kinderen 6 427 6 000 - 427 
4 kinderen 8 327 8 000 - 327 
5 kinderen 10 227 10 000 - 227 
6 kinderen 12 127 12 000 - 127 
7 kinderen 14 027 14 000 - 27 
8 kinderen 15 927 16 000 + 73 

De voor- en nadelen van de nieuwe regeling zijn niet afhankelijk van het 
inkomen. Afhankeli jk van de omvang van het gezin zijn de mutaties bij ieder 
inkomen positief of bij ieder inkomen negatief. 

De leden van de fractie van de S.G.P. zouden het op prijs stellen wanneer 
voor de bijzondere groepen soortgeli jke gegevens als vermeld in tabel 1 en 2 
kunnen worden verstrekt. Wi j wi jzen erop dat de in tabel 1 verstrekte gege-
vens niet van toepassing zijn op bij voorbeeld de gemoedsbezwaarden en 
grensarbeiders. Voor deze groep is het hiervoor gegeven overzicht van be-
lang. De in tabel 2 vestrekte gegevens zijn - voor wat betreft de extra-pre-
miehef f ing - zonder meer van toepassing op degenen die bij wege van aan-
slag premies volksverzekeringen betalen en dus ook op gemoedsbezwaar-
den die premievervangende belasting in plaats van premie AKW betalen. 

De aan het woo rd zijnde leden vragen of de getroffen overgangsregel in-
gen ook voor de bijzondere groepen gelden. Deze regelingen zijn inderdaad 
ook op deze groepen van toepassing. Ten aanzien van gemoedsbezwaarden 
is de overgangsregel ing met betrekking tot de premiebetal ing, volgens het 
voorgestelde artikel XIV, echter niet van toepassing op degenen die wel 
recht op kinderbi jslag hebben maar van dat recht afzien. Wi j hebben daarom 
besloten dit artikel aan te passen zodat nader bezien de overgangsregel ing 
met betrekking tot de premiebetal ing ook kan worden toegepast ten aanzien 
van de gemoedsbezwaarden met kinderen. De desbetreffende wi jz iging van 
artikel XIV is opgenomen in de bij deze memor ie gevoegde nota van wi jz i-

g'mg. 

Het l id van de fractie van het G.P.V. vraagt of nadere gegevens kunnen 
worden verstrekt over de voorgestelde bijzondere lastenregeling voor de bij-
zondere groepen. Hiervoor is reeds nader ingegaan op de voorgestelde af-
trek wegens bui tengewone lasten. Over de verdere ui twerking van de rege-
l ing in de ui tvoeringsbeschikkingen kunnen geen nieuwe gegevens worden 
verstrekt. 

VII. Alimentatieplichtigen 

In verband met de door verschil lende fracties gestelde vragen met betrek-
king tot de al imentat iepl icht igen merken wi j het volgende op. In de memor ie 
van toel icht ing is gesteld, dat in een (groot) aantal geval len aan herziening 
van rechterl i jke uitspraken en overeenkomsten betreffende levensonder-
houd niet te ontkomen is, gelet op de mutaties die met name bij realisering 
van de derde fase in het inkomen van de al imentat iepl icht ige ouder zullen 
kunnen optreden. Daarbij werd tevens overwogen dat een integrale voorzie-
ning analoog aan die welke in de eerste fase is getroffen niet meer kan wor-
den toegepast. In overleg met de Minister van Justit ie is in eerste instantie 
gezocht naar een methode o m aanpassing van rechterl i jke uitspraken en 
overeenkomsten op een voor de betrokken part i jen zo soepel mogeli jke w i j -
ze tot stand te brengen. De oplossing meenden w i j te hebben gevonden in 
inschakeling van de Raden voor de Kinderbescherming die een procedure 
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tot vermindering van de onderhoudsbijdrage voor het kind zouden kunnen 
entameren in die gevallen, waarin aan de zijde van de man een zodanig na-
delig inkomenseffect optreedt, dat dit zijn draagkracht in enige mate beïn-
vloedt. 

Om de hierna volgende redenen hebben wij echter deze wijze van aanpak 
in heroverweging genomen. Geschat wordt dat van de zaken waarmee de 
raden voor de kinderbescherming bemoeienis hebben, ruim 25 000 voor 
aanpassing in aanmerking zullen komen. Van dit aantal behoort naar schat-
t ing90% tot de loontrekkenden en 10% tot de zelfstandigen. Bij de huidige 
onderbezetting van de arrondissementsrechtbanken, de gerechtshoven en 
griffies van deze colleges, zal het niet goed mogelijk zijn de grote toevloed 
van verzoeken vanwege de raden om wijziging van alimentatiebeschikkin-
gen tijdig te verwerken. Die verzoeken zullen immers een aanzienlijke extra-
werkbelasting voor de colleges en de griffies met zich brengen. Verwacht 
kan worden dat het aantal verzoeken om wijziging van rechterlijke beschik-
kingen het drie- tot viervoudige zal bedragen van het aantal verzoeken dat 
thans jaarlijks bij de arrdondissementsrechtbanken wordt ingediend, zij het 
dat mag worden aangenomen dat de behandelingsduur van het merendeel 
van de onderhavige rekesten in het algemeen korter zal zijn dan in andere 
alimentatieprocedures het geval is. Daarnaast zouden, indien in alle 25 000 
in aanmerking komende zaken een verzoek om aanpassing wordt ingediend, 
èn in al deze gevallen door de alimentatiegerechtigden verweer wordt ge-
voerd, de toegenomen vraag naar rechtsbijstand (van advocaten en procu-
reurs) een niet onbeduidende belasting van 's Rijks schatkist betekenen. 

Gelet op het bovenstaande en op het feit dat dergelijke procedures onrust 
bij de betrokkenen zullen veroorzaken, zijn wij tot de conclusie gekomen dat 
het bijstellen van rechterlijke uitspraken en overeenkomsten middels inscha-
keling van de raden voor de kinderbescherming en door tussenkomst van de 
rechter waar mogelijk vermeden dient te worden. Hieromtrent heeft overleg 
plaatsgevonden tussen de Ministeries van Justitie, van Financiën en van So-
ciale Zaken. Wij stellen thans voor de onderhoudsbijdragen éénmalig van 
rechtswege bij te stellen. Deze automatische bijstelling zal gelden voor de 
loontrekkenden waarvoor een rechterlijke uitspraak of convenant tot stand is 
gekomen vóór 22 september 1978 en voor zelfstandigen waarvooreen rech-
terlijke uitspraak of convenant tot stand is gekomen vóór 1 januari 1980. De-
ze automatische aanpassing, in casu vermindering van de onderhoudsbij-
dragen - welke derhalve ex lege werkt (rechtstreeks uit de wet voortvloeit) -
houdt in dat in deze gevallen de kinderalimentatie wordt verminderd met 
een bedrag dat gelijk is aan de opslag zoals deze per 1 januari 1980 volledig 
is geïntegreerd in de kinderbijslag. In onderdeel V van de bij deze memorie 
gevoegde nota van wijzigingen is dit voorstel neergelegd. 

Uiteraard zal het voorkomen dat in een bepaalde situatie, ondanks deze ex 
lege aanpassing, het inkomensnadeel voor een van beide partijen toch nog 
zodanig is, dat alsnog de zaak aan de rechter dient te worden voorgelegd. In 
zo'n geval zal het mogelijk zijn de raad voor de kinderbescherming, die op 
grond van artikel 407 Boek 1 BW daartoe bevoegd is, in te schakelen. Deze 
zal dan zelfstandig beoordelen of het aanhangig maken van de wijzigings-
procedure bij de rechtbank, gelet op de bij partijen opgetreden inkomens-
mutaties als gevolg van deze derde fase, gerechtvaardigd is. Indien de raad 
procedeert, geschiedt dit kosteloos op grond van artikel 243, tweede lid. 
Boek I BW. De alimentatiegerechtigden verkeren, indien zij verweer voeren, 
in dezelfde positie als de verweerders in andere verzoekschriftprocedures. 
Zij kunnen een verzoek indienen om kosteloos te mogen procederen, het-
geen in bijna alle gevallen zal worden toegestaan. Met het voorgaande me-
nen wij, dat een deel van de vragen die de leden van diverse fracties omtrent 
het onderwerp alimentatieplichtigen stellen, is beantwoord. Ook verwachten 
wij dat de zorg, die uit een deel van deze vragen spreekt, met ons nieuwe 
voorstel zal zijn weggenomen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zullen graag ons oordeel vernemen 
over de vraag of het probleem van het wegvallen van de restantkinderaftrek 
voor de onderhoudende ouder, niet opgelost kan worden door het recht op 
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kinderbi jslag in geval van echtscheidingen alt i jd aan de verzorgende ouder 
toe te kennen. Zij vragen daarbi j tevens na te gaan of een algemene regeling 
te ontwerpen valt die het nadelige inkomenseffect daarvan voor al imentat ie-
pl icht igen geheel of gedeeltel i jk wegneemt en waardoor een noodzaak tot 
wi jz ig ing van rechterli jke uitspraken of al imentat ie-overeenkomsten word t 
vermeden. 

Naar aanleiding hiervan merken w i j op dat het door deze leden aangehaal-
de probleem niet word t opgelost door het recht op kinderbi jslag ingeval van 
echtscheiding toe te kennen aan de verzorgende ouder. De derde fase heeft 
tot gevolg dat er in de f inanciële verhouding tussen de gescheiden ouders in 
het algemeen een verschuiv ing optreedt ten nadele van de onderhoudende 
ouder en ten voordele van de verzorgende ouder. Dit zou evenzeer het geval 
zijn indien het recht op kinderbi jslag in geval van echtscheiding word t toege-
kend aan de verzorgende ouder. Voor wat betreft de vraag van deze leden 
betreffende de algemene maatregel mogen w i j verwi jzen naar de inleiding 
van dit hoofdstuk. 

In antwoord op de vraag van deze leden of w i j kunnen aangeven hoe groot 
het nadelige inkomenseffect voor de onderhoudende ouder gemiddeld is 
merken w i j op dat - afgezien van de algemeen te treffen maatregel - de vo l -
gende situaties ontstaan. In geval het echtscheidingsvonnis is uitgesproken 
vóór 22 september 1978 en nadien niet is herzien, bedraagt het nadelige in-
komensef fec tvoorde onderhoudende ouder, die in 1979 van het eerste kind 
af aanspraak kon maken op kinderbi jslag ingevolge KWL of de KTO bij één 
kind f 378 , bij twee kinderen f 587 en bij drie of meer kinderen f 807 (op jaar-
basis, in cijfers 1979). Deze bedragen zijn ongeacht de hoogte van het inko-
men van de onderhoudende ouder. Is het echtscheidingsvonnis uitgespro-
ken of herzien na 21 september 1978 dan treden er in 1980 geen nadelige in-
komenseffecten op. Voor de onderhoudende ouder die eerst met ingang van 
1 januari 1980 aanspraak verkri jgt op kinderbi jslag vanaf het eerste kind en 
voor de onderhoudende ouder die in 1979 aanspraak had op kinderbi jslag 
ingevolge de KKZ komen de inkomenseffecten overeen met die zoals weer-
gegeven in bij lage 2 van de memor ie van toel icht ing, met dien verstande dat 
daarenboven moet worden rekening gehouden met de extra-afdracht van de 
kinderbi jslag aan de al imentat iegerecht igde ouder. Zulks is uiteengezet in 
bij lage 5, onderdelen III en IV van de memor ie van toel icht ing. 

De leden van de fractie van het C.D.A. hebben met belangstel l ing kennis 
genomen van de l i jnen welke door de Regering worden aangegeven om tot 
een oplossing te komen van de problematiek welke ontstaat ten gevolge van 
de invoer ing van de derde fase voor de al imentat iepl icht igen. Deze leden 
menen dat het duidel i jk is dat zonder addit ionele maatregelen de derde fase 
voor vele al imentat iepl icht igen onaanvaardbaar hoge inkomenseffecten op-
roept. Wi j onderschr i jven deze mening. Met vo ldoening hebben w i j er 
voorts kennis van genomen dat de gedachte om in geval van echtscheiding 
het recht op kinderbi jslag pr imair te verlenen aan de verzorgende ouder, ook 
deze leden aanspreekt. Zij betreuren het echter dat het niet mogel i jk is geble-
ken reeds in het voor l iggend wetsontwerp een dergeli jke wi jz ig ing door te 
voeren, zij het dat deze leden onze argumenten o m zulks op een later t i jdst ip 
te doen, kunnen delen. Aan het herzien van rechterli jke uitspraken en over-
eenkomsten kan ook naar de mening van deze leden niet worden ontkomen. 
Kan bij benadering worden aangegeven, zo vragen deze leden, in hoeveel 
gevallen op korte termi jn rechterl i jke uitspraken en overeenkomsten moeten 
worden herzien? Zal, gelet op dit te verwachten aantal en de gemiddelde 
duur van deze procedures, de rechterli jke macht in staat bli jken te zijn deze 
zo spoedig te verwerken dat bij de uitbetal ing van de kinderbi jslagen in 1980 
geen grote problemen ontstaan voor de al imentat iepl icht igen, respectieve-
lijk al imentat iegerechtigden? Is het de bedoel ing, zo vragen zij vervolgens, 
in al deze gevallen de raden voor de kinderbescherming in te schakelen, 
dan wel voorrang te verlenen aan door deze raden geëntameerde procedu-
res? Tevens vragen deze leden wat onder de term «waar dit werkeli jk nodig 
is» word t verstaan, of het een discretionaire bevoegdheid is van de raden 

Tweede Kamer, zitt ing 1979-1980,15 683, nr. 7 34 



voor de kinderbescherming procedures te entameren en of deze raden naar 
hun mening is gevraagd over deze regeling en de daaraan verbonden uit-
breiding van hun werkzaamheden. Het in de inleiding van dit hoofdstuk uit-
eengezette voornemen leidt ertoe, dat het aantal zaken waarin door tussen-
komst van de rechter een herziening van de onderhoudsbijdrage zal dienen 
plaats te vinden, aanzienlijk wordt beperkt. Wij vertrouwen erop dat hiertoe 
ook de zorg, die uit de vragen van deze leden spreekt, zal zijn weggenomen. 
Thans behoeft ook niet te worden gevreesd, dat bij de rechterlijke macht 
problemen ontstaan, als door deze leden bedoeld. Met de term «waar dit 
werkelijk nodig is» wordt, ook in het kader van de voorgestelde maatregel 
bedoeld dat het om een substantiële wijziging moet gaan hetgeen ter beoor-
deling is van de raden voor de kinderbescherming. Over de aan te leggen 
criteria zal met de raden voor de kinderbescherming overleg worden ge-
voerd. 

Deze leden vragen voorts of het niet gewenst is de raden van arbeid de be-
voegdheid te verlenen om desgevraagd de uitbetaling van de kinderbijslag 
op te schorten dan wel daarop een voorschot te betalen in die gevallen 
waarin wordt aangetoond dat een procedure aanhangig is gemaakt om de 
gevolgen van aanvaarding van het voorliggende wetsontwerp in de opge-
legde of overeengekomen alimentatie te verwerken. 

Als gevolg van de algemene regeling die wij thans voorstellen wordt het 
aantal gevallen waarin de rechterlijke uitspraak of overeenkomst moet wor-
den herzien, aanzienlijk verminderd. In - mogelijk een zeer beperkt aantal -
gevallen waarin de herziening niet voor het tijdstip waarop de kinderbijslag 
over het eerste kwartaal wordt uitbetaald, tot stand is gekomen, kan inder-
daad van een probleem sprake zijn. Dit probleem ligt echter niet zozeer op 
het vlak van de kinderbijslag. Immers, hoe een herziening van een rechterlij-
ke uitspraak of overeenkomst ook zal uitvallen, in nagenoeg alle gevallen zal 
ten aanzien van de kinderbijslag bepaald blijven dat de kinderbijslag moet 
worden afgedragen aan de verzorgende ouder. Voor die gevallen zou het 
opschorten van de uitbetaling van de kinderbijslag of het verlenen van voor-
schotten geen oplossing zijn. De verzorgende ouder zou immers de gehele 
kinderbijslag missen. Naar onze mening zou het aanbeveling verdienen in-
dien een herziening van een rechterlijke uitspraak of overeenkomst ingaat 
met ingang van 1 januari 1980. Op deze wijze is het mogelijke financiële pro-
bleem voor de alimentatieplichtige van tijdelijke aard en wordt het - op het 
moment dat de rechterlijke uitspraak of overeenkomst wordt herzien - met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 1980 ongedaan gemaakt. 

De leden van de fractie van de V.V.D. kunnen zich zeer wel vinden in het 
advies van de Sociaal-Economische Raad om bij de totstandkoming van een 
nieuwe volksverzekering in het geval van echtscheiding aan de verzorgende 
ouder het recht op kinderbijslag toe te kennen, waarbij de onderhoudende 
ouder dan de eventuele aanspraak op aftrek wegens buitengewone lasten 
dient te verliezen. Deze leden vragen derhalve om een nadere uitleg van de 
voordelen van het door ons voorgestane systeem waarbij zowel degene, die 
het kind onderhoudt als degene die het kind verzorgt recht op kinderbijslag 
kan doen gelden, met dien verstande dat het recht van degene die het kind 
verzorgt, voorgaat. Welke consequenties van een toekenning van het recht 
op kinderbijslag aan de verzorgende ouder zijn nog niet volledig te overzien, 
zo vragen zij vervolgens. 

Naar aanleiding van deze vragen delen wij het volgende mede. Wij menen 
dat het niet mogelijk is te volstaan met het uitsluitend verlenen van een recht 
op kinderbijslag aan de verzorgende ouder. Ook de onderhoudende ouder 
moet in beginsel aanspraak hebben op kinderbijslag, al was het alleen maar 
om te voorkomen dat ouders wier kinderen niet thuis wonen, maar bij voor-
beeld in een tehuis verblijven, geen recht zouden hebben op kinderbijslag. 
Voorts geeft het verlenen van het recht op kinderbijslag aan uitsluitend de 
verzorgende ouder met name problemen ten aanzien van uitwonende stu-
derende kinderen van 16 jaar en ouder. Met betrekking tot deze kinderen is 
het moeilijk - zo niet onmogelijk - om een verzorgende ouder aan te wijzen. 
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Naar onze voorlopige gedachten kan hier slechts het tevens verlenen van 
een recht op kinderbijslag aan de onderhoudende ouder uitkomst bieden. 
De consequenties welke wij op dit moment nog niet volledig kunnen over-
zien hebben dan ook voornamelijk betrekking op het regelen van de aan-
spraken op kinderbijslag voor studerende en invalide kinderen. Voorts kan 
het overschakelen op het verlenen van het recht op kinderbijslag aan alleen 
de verzorgende ouder aanzienlijke inkomenseffecten met zich brengen in die 
gevallen waarin thans niet alleen aanspraak bestaat op kinderbijslag voor 
kinderen die tot het huishouden van een verzekerde behoren maar ook aan-
spraak bestaat voor kinderen die tot het huishouden behoren van een ander. 

Deze leden stellen dat de alimentatieplichtige ouders, voor wie de alimen-
tatieplicht vóór 22 september 1978 geregeld werd, gedupeerd worden. Zij la-
ten uitdrukkelijk weten dat het voor hen onaanvaardbaar is aan de belangen 
van deze groep voorbij te gaan. Wij merken hierbij op, dat de door ons voor-
gestelde algemene regeling aan dit euvel tegemoet komt, en dat in die ge-
vallen herziening van vonnissen en convenanten in het algemeen niet nodig 
zal zijn. 

In antwoord op desbetreffende vragen van deze leden delen wij mede dat 
het naar ruwe schatting gaat om ongeveer 25 000 alimentatieplichtige ou-
ders. Ten aanzien van deze ouders zijn de rechterlijke uitspraken of overeen-
komsten dus tot stand gekomen vóór 22 september 1978 en zijn nadien niet 
meer gewijzigd. Het aantal alimentatieplichtige zelfstandigen, wier alimenta-
tieplicht vóór 1 januari 1980 is of wordt geregeld, wordt geschat op ca. 2500. 
De opmerking in de memorie van toelichting - zo vervolgen deze leden - dat 
de problematiek met betrekking tot de alimentatieplichtigen op het Departe-
ment van Justitie is bestudeerd en dat er nog geen oplossing is gevonden, 
maakt deze leden zeer ongerust. 

Wij nemen aan dat bij deze leden een misverstand heeft post gevat. Het is 
juist dat de problematiek op het Departement van Justitie is bestudeerd. Dat 
er geen oplossing is gevonden is echter niet juist. In de memorie van toelich-
ting is er slechts op gewezen dat een oplossing analoog aan die welke in de 
eerste fase is getroffen, thans niet voorhanden is. Uit het voorgaande blijkt, 
dat wij voor een belangrijk deel op deze mening zijn teruggekomen. De door 
deze leden opgeworpen vraag wie de kosten zal moeten dragen die verbon-
den zijn aan een herziening van de rechterlijke uitspraken is reeds hiervoor 
beantwoord. 

Wij hebben er kennis van genomen dat deze leden grote vraagtekens 
plaatsen bij de voorgestelde oplossing om de raden voor de kinderbescher-
ming in te schakelen, hetgeen aan extra kosten een bedrag van f3,5 min. 
met zich brengt. Waarom, zo vragen zij, kunnen hier geen sluitende over-
gangsmaatregelen getroffen worden in de fiscale sfeer zolang de rechterlijke 
uitspraken en overeenkomsten niet zijn herzien? Zij zijn als liberalen van op-
vatting dat het systeem de mens moet dienen en niet de mens het systeem. 
Volgens deze leden mag de overheid zonder compensaties geen inbreuk 
maken op de hoogte van de alimentatieplicht omdat bij de bepaling ervan 
een zorgvuldig afwegingsproces heeft plaatsgevonden op basis van feitelij-
ke inkomenssituaties. 

Wij zien niet in dat de overheid compensaties moet verlenen wanneer be-
paalde maatregelen worden getroffen die inbreuk maken op die feitelijke in-
komenssituaties. Vele maatregelen die door de overheid worden getroffen 
maken inbreuk op feitelijke inkomenssituaties, zonder dat de overheid hier-
voor compensaties moet verlenen. Veeleer ligt het naar onze mening voor 
de hand het zorgvuldige afwegingsproces, waar deze leden van spreken, in 
het beperkte aantal gevallen waarin dit noodzakelijk is opnieuw te doen 
plaatsvinden. Dat daarbij de overheid de voorwaarden moet scheppen om 
dit afwegingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, ligt in de rede. 

De leden van de fractie van D'66 vragen zich af of de voorstellen in het 
wetsontwerp ten aanzien van de alimentatieplichtigen geen te grote nadeli-
ge inkomenseffecten zullen opleveren, nu de resultaten van een studie naar 
de mogelijkheid om het recht op kinderbijslag te leggen bij de verzorgende 
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ouder, nog niet zijn verwerkt. Zoals wij eerder opmerkten in antwoord op 
desbetreffende vragen van de leden van de fractie van de P.v.d.A. zouden de 
problemen voor de alimentatieplichtigen niet worden opgelost indien het 
recht op kinderbijslag primair verleend zou worden aan de verzorgende ou-
der. De enig juiste oplossing voor de financiële problemen van de alimenta-
tieplichtigen is naar onze mening - voor zover de algemene maatregel geen 
of onvoldoende soelaas brengt - het herzien van de rechterlijke uitspraken 
en overeenkomsten betreffende levensonderhoud. De verschuiving die de 
derde fase teweegbrengt in de financiële verhouding tussen alimentatie-
plichtigen en alimentatiegerechtigden kan middels het wijzigen van de 
rechterlijke uitspraak of overeenkomst worden gecorrigeerd. 

VIM. Partieel leerplichtigen 

De leden van de fractie van het C.D.A. delen de opvatting van de Regering 
dat de kinderbijslag voor partieel leerplichtigen bedoeld is als een loonder-
vingsvergoeding, die een geheel ander karakter heeft dan de overige kinder-
bijslagen. Zij menen dan ook dat er geen reden is de kinderbijslag voor deze 
kinderen te halveren, mede omdat als regel geen volledige loondervingsver-
goeding plaatsvindt. Wij kunnen deze motivering onderschrijven. Naar aan-
leiding van een desbetreffende vraag van deze leden delen wij mede dat er 
geen representatief onderzoek is gehouden met betrekking tot het daadwer-
kelijk volgen van vormingsonderwijs. Evenmin beschikken wij over repre-
sentatieve gegevens betreffende het verrichten van arbeid op de voor on-
derwijs bestemde dagen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. volgen de argumentatie van de 
meerderheid van de SER, die het onjuist acht om de bestaande situatie van 
het recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen te handhaven 
en uit te breiden tot een met de opslag verhoogde kinderbijslag. Voor deze 
kinderen te halveren, mede omdat als regel geen volledige loondervingsver-
aanleiding zijn voor het verkrijgen van de opslag. De reden voor het geven 
van die opslag is naar onze mening dat op deze wijze ook op dit punt een-
voud en uniformiteit wordt verkregen met betrekkelijk weinig kosten. Dit is 
één van de redenen, overigens niet doorslaggevend, waarom wij niet voelen 
voor halvering van die kinderbijslag. De belangrijkste reden is, dat kinder-
bijslag voor partieel leerplichtigen een loondervingsvergoeding is en dat er 
geen sprake is van een vermindering van loonderving. Als halvering moeilijk 
zou zijn, omdat anders aan het nieuwe systeem afbreuk zou worden gedaan, 
vragen deze leden of dan niet de voorkeur zou moeten worden gegeven aan 
een afzonderlijke regeling die in relatie staat met het minimumjeugdloon. 
Wij merken hierbij op dat op basis van het minimumjeugdloon, een partieel 
leerplichtige van 16 jaar (twee onderwijsdagen) ca. f800 netto-loon per 
kwartaal derft en een 17-jarige leerplichtige (één dag onderwijs) ca. f450. 

De kinderbijslag per kind varieert van ongeveer f 260 voor het eerste kind 
tot ongeveer f 600 voor het achtste kind. Het wil ons voorkomen dat een 
aparte regeling gekoppeld aan het minimumjeugdloon geen halvering van 
de huidige bedragen toelaat. 

Deze leden stellen voorts dat het naar hun informatie veelvuldig lijkt voor 
te komen dat partieel leerplichtigen krachtens hun ca.o. voor de dag, die zij 
op school of vormingsinstituut doorbrengen het loon doorbetaald krijgen. 
Wij delen mede, dat volgens informatie van het Loonbureau in geen enkele 
ca.o. expliciet wordt vermeld, dat partieel leerplichtigen over de dagen, dat 
zij op school of vormingsinstituut doorbrengen aanspraak op loon hebben. 
Wel komt het voor dat in gevallen waarin ten behoeve van vakopleiding het 
loon wordt doorbetaald, in de desbetreffende bepalingen vorming op 
grond van partiële leerplicht niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Qp de 
vraag welke besparing zou resulteren indien de kinderbijslag voor kinderen 
waarvoor het loon zou worden doorbetaald via een afzonderlijke regeling op 
de helft zou worden gesteld, kunnen wij geen antwoord geven, omdat niet 
bekend is om hoeveel kinderen het gaat. Halvering van de kinderbijslag voor 
alle partieel leerplichtigen levert aan ombuigingen 8 min. op in 1980. 
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IX. Uitvoering 

De leden van de fractie van het C.D.A. merken op dat in de memorie van 
toelichting wordt gesteld dat de derde fase van de herstructurering het 
noodzakelijk maakt het instituut van zelfdoeners en superzelfdoeners op te 
heffen. Een duidelijke en sluitende motivering daarvan hadden zij echter in de 
memorie van toelichting gemist. Kan nader worden toegelicht - zo vragen 
deze leden - waarom de automatisering van de administraties van de raden 
van arbeid, feitelijk geen ruimte laat voor het instituut van de zelfdoeners. 
Geldt dit in dezelfde mate voor de z.g. superzelfdoeners? Deze leden onder-
kennen de administratieve vereenvoudiging en de voordelen daarvan voor 
het Rijk en andere overheidsorganen en daarmee in dit verband gelijk te stel-
len instituten, indien de uitbetaling van de kinderbijslag voor hun personeel 
voortaan rechtstreeks door de raden van arbeid geschiedt. Zij zijn het met 
ons eens dat in alle gevallen de uitbetaling van de kinderbijslag éénmaal per 
kwartaal moet plaatsvinden. Tevens had het de instemming van deze leden 
om de overgangsregeling om te komen van maand- naar kwartaalbetaling 
ook te benutten voor degenen die op grond van de Algemene Bijstandswet 
een kinderbijslagvervangende uitkering ontvangen. Deze leden vragen ver-
volgens of er overwegende bezwaren verbonden zijn aan het openhouden 
van de mogelijkheid ook na 1980 voor het bedrijfsleven het instituut van de 
zelfdoeners, althans dat van de superzelfdoeners te behouden, voor zover 
men dit wenst. 

Naar aanleiding van deze vragen en opmerkingen delen wij het volgende 
mede. Met ingang van 1 januari 1980 zal één uniforme regeling op het ge-
bied van kinderbijslag van kracht worden. Deze uniforme regeling is gego-
ten in de vorm van een volksverzekering. De gelijke aanspraken die deze 
volksverzekering aan iedere ingezetene verleent, houdt in onze opvatting te-
vens in dat ook de wijze van uitvoering uniform moet zijn. Hier zouden wij 
nog het volgende aan willen toevoegen. De invoering van een algemene, de 
gehele bevolking omvattende kinderbijslagregeling van het eerste kind af 
ontneemt de bestaansgrond aan de kinderbijslagregelingen die voor bepaal 
de bevolkingscategorieën reeds voorzien in kinderbijslag voor de eerste 
twee kinderen (KWL, KTO en KKZ). Met het opheffen van de KWL en de KTO 
is ook de grondslag voor het «zelf doen» verdwenen. Zo heeft met ingang 
van 1 januari 1980 de werkgever geen enkele bemoeienis meer met het aan-
vragen van kinderbijslag door de werknemer. Voor het vaststellen van het 
recht op kinderbijslag voor het eerste en tweede kind is het immers niet 
meer relevant of iemand werknemer is of niet. In die situatie lijkt het ons on-
juist de werkgever nog in te schakelen bij het beoordelen van de aanspraken 
op kinderbijslag. Wij menen dan ook dat zo spoedig mogelijk het privaatrech-
telijke zelfdoenersschap en superzelfdoenersschap moet worden beëindigd. 
Daarenboven moet nog worden bedacht dat in verband met het vervallen 
van de kinderaftrek de werkgevers in het bedrijfsleven ook geen gegevens 
meer behoeven te administreren omtrent de kinderen van de werknemers. 
Voorts brengt de automatisering van de administraties van de raden van ar-
beid met zich dat het uit overwegingen van efficiency gewenst is het gehele 
kinderbijslagbestand daar onder te brengen. 

Wij delen deze leden voorts mede dat het beraad in het burgerlijk respec-
tievelijk militair overleg over de consequenties van de derde fase van de 
voorgenomen herstructurering van de kinderbijslag en de kinderaftrek voor 
het overheidspersoneel nog gaande is. Naar verwachting zal dit overleg bin-
nenkort worden afgesloten. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vragen ons financiële gegevens over 
de mogelijke besparing van kosten van de uitvoering. Zij vrezen door uitbrei-
ding van het bestand vertraging van de uitbetaling. Wij hebben ons bij de 
Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid ervan overtuigd dat een 
dergelijke vertraging niet zal plaatsvinden. Wij beschikken niet over een ra-
ming van verandering in de administratiekosten als gevolg van de nieuwe 
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regelingen. Verscheidene factoren spelen hier door elkaar. Als gevolg van 
uitbreiding met ambtenaren, zelfstandigen en werknemers in dienst van 
zelfdoeners en superzelfdoeners zullen de administratiekosten toenemen. 
Voor de laatste categorie staat daar tegenover, dat door de raden van arbeid 
geen administratiekosten meer behoeven te worden betaald aan die zelfdoe-
ners en superzelfdoeners. In het algemeen staat tegenover meer administra-
tiekosten als gevolg van uitbreiding van het bestand, een aanzienlijke daling 
van de kosten per uitkeringsgerechtigde, die het gevolg is van de vereen-
voudiging die de derde fase met zich meebrengt. 

Voor wat betreft de toelichting die het lid van de fractie van het G.P.V. 
vraagt betreffende de opheffing van het instituut van zelfdoeners en super-
zelfdoeners, mogen wij verwijzen naar hetgeen wij antwoorden op een des-
betreffende vraag van de leden van de fractie van het CDA. 

X. Verdere herstructurering 

Wij hebben in de inleiding van deze memorie aangekondigd, dat wij aan 
het slot van deze memorie nader zouden ingaan op de verdere herstructure-
ring van de kinderbijslag. 

Na realisering van de derde fase is de uitgangssituatie voor de verdere 
herstructurering één kinderbijslagregeling op grond waarvan alle ingezete-
nen voor hun kinderen vanaf het eerste kind belastingvrije kinderbijslag ont-
vangen. De kinderbijslag is onafhankelijk van het inkomen, gedifferentieerd 
naar rangorde en in beginsel niet gedifferentieerd naar leeftijd. Wel bevat 
het stelsel elementen die direct of indirect samenhangen met de leeftijd na-
melijk de halvering van de kinderbijslag voor eerstgeborenen van 0 tot 3 jaar 
en de meervoudige kinderbijslag voor studerenden. Het stelsel geldt voor kin-
deren tot 27 jaar. Het SER-adviesvan 19641 geeft de theoretische basis van 
het huidige stelsel, te weten de zogenaamde gezinswelvaartstheorie. Die the-
orie houdt in dat de welvaart van een gezin met kinderen niet mag dalen be-
neden een bepaald percentage van de welvaart van een gezin zonder kinde-
ren en met hetzelfde basisinkomen. Aan de benadering van de SER lag te-
vens ten grondslag het uitgangspunt, dat de ouders zelf een deel van de fi-
nanciële verantwoordelijkheid dragen voor hun kinderen en dat derhalve 
door middel van kinderbijslag niet de volledige kosten van een kind behoe-
ven te worden vergoed. 

De beschouwingen die wij vervolgens in dit hoofdstuk houden, hebben tot 
doel een «voorzet» te geven tot discussie omtrent de verdere herstructure-
ring. Wij zullen daarbij nog geen nieuwe politieke standpunten formuleren, 
omdat wij menen dat daarvoor nog onvoldoende basis bestaat. Deze be-
schouwingen zijn bedoeld om een kader te scheppen voor een open discus-
sie omtrent de verdere herstructurering. 

In de discussie rond de herstructurering zowel wat betreft de politieke dis-
cussie als in de discussie tussen en binnen de maatschappelijke organisa-
ties, worden een aantal opvattingen en wensen gehoord met betrekking tot 
het toekomstige kinderbijslagstelsel. Zonder daarbij uitputtend te zijn zullen 
wij trachten hiervan een opsomming te geven: 

- differentiatie naar rangorde (de meningen variëren van versterking van 
de huidige positieve differentiatie naar rangorde via gelijke kinderbijslagen 
ongeacht de rangorde, tot een negatieve differentiatie naar rangorde); 

- differentiatie naar leeftijd; 
- differentiatie naar inkomen (al of niet door middel van belastinghef-

fing); 
- verhoging van de kinderbijslag voor het eerste kind; 
- geleidelijk afschaffen van de kinderbijslag voor het eerste kind (en het 

tweede kind); 
- indexering: loonindexering, gemengde indexering, prijsindexering, 

(gedeeltelijke) bevriezing. 

Deze opvattingen en wensen vormen een bonte verzameling van soms te-
i Advies over de hoogte van de kinderbijslag, genstrijdigheden, terwijl in die opvattingen het antwoord op de vraag naar 
1964 nr. 4. «de mate waarin» meestal ontbreekt. Niettemin blijkt hieruit onvrede met 
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het huidige stelsel voor wat betreft de hoogte van de kinderbi js lagbedragen, 
hun onder l inge verhoudingen en de indexer ing, elementen die w i j zouden 
wi l len samenvatten met de term «de structuur van de kinderbi jslag». 

Dit was voor ons reden om te stellen, dat alvorens ingri jpende voorstel len 
te doen ten aanzien van de structuur, de grondslagen van de kinderbi jslag 
opn ieuw bekeken zouden moeten worden. Wi j hebben daarbij gedacht aan 
de gezinswelvaartstheorie, de kosten-per-kind-theorie en de theorie van de 
welvaartsneutral i tei t (Van Praag en Kapteijn). Deze theorieën hebben twee 
gemeenschappel i jke kenmerken. In de eerste plaats leveren zij aanzienlijke 
kwant i f icer ingsproblemen op. In de tweede plaats gaan deze theorieën im-
pliciet of expliciet uit van de uitgaven voor k inderen, ook wanneer de term 
«kosten» word t gebruikt. 

Nu is het bekend, dat de uitgaven voor een kind toenemen met het inko-
men van de ouders. De genoemde theorieën leiden tot kinderbi jslagen die 
oplopen met het inkomen van de ouders. Veelal worden achteraf kunstgre-
pen toegepast die dit effect moeten voorkomen. Curieus is bij voorbeeld dat 
in het eerder genoemde SER-advies deze kunstgreep onder andere werd be-
argumenteerd door erop te wijzen dat de kinderaftrek het effect van de posi-
t ieve differentiatie naar inkomen bewerkstel l igde. 

In het rijtje van opvatt ingen en wensen komt een kinderbijslagstelsel 
waarb i j de kinderbi jslagen toenemen met het inkomen van de ouders, niet 
voor. Ook wi j achten dit geen nastrevenswaardige zaak en wi j kunnen ons niet 
voorstel len dat voor een dergeli jke opvat t ing in Nederland veel pleitbezor-
gers zijn te v inden. Op grond hiervan kan men zich afvragen of het ui tgangs-
punt «uitgaven» niet moet worden vervangen door «noodzakelijke kosten 
van levensonderhoud». Daarbij dient men zich overigens wel te realiseren, 
dat daarmee het toch al niet eenvoudige probleem van de kwant i f icer ing 
enorm word t verzwaard. Het stelsel zou - w i l men het baseren op een reken-
sommet je - moeten werken met normat ieve budgetten, waaraan in de prak-
ti jk nauweli jks inhoud kan worden gegeven. 

Het denken in termen van noodzakelijke kosten van levensonderhoud leidt 
tot de volgende e lementen: 

a. de noodzakelijke kosten van levensonderhoud zijn niet afhankelijk van 
het inkomen van de ouders; 

b. de noodzakelijke kosten van levensonderhoud nemen toe met de leef-
t i jd van het k ind; 

c. het vermogen van ouders om zelf bij te dragen in de noodzakelijke kos-
ten van levensonderhoud neemt af naarmate het aantal kinderen toeneemt; 

d. de noodzakelijke kosten van levensonderhoud per kind dalen naarma-
te er meer kinderen in het gezin zi jn; 

e. het vermogen van ouders om zelf bij te dragen in de noodzakelijke kos-
ten van levensonderhoud van hun kinderen neemt toe naarmate het inko-
men van de ouders groter is. 

Bij het formuleren van een kinderbijslagstelsel op grond van noodzakeli jke 
kosten van levensonderhoud is de weg ing van deze elementen, waarvan 
sommige tegen elkaar inwerken, van wezenli jk belang. 

Ter i l lustratie van de gecompl iceerdheid van de materie geven w i j een en-
kel cijfer. Zou de differentiatie naar rangorde worden afgeschaft, dan ont-
staan bij neutrale bekost iging, negatieve inkomenseffecten bij gezinnen met 
d r i eën meer kinderen en wel van f 100 per jaar voor een gezin met drie kinde-
ren oplopend naar ru im f 4000 per jaar voor een gezin met 8 kinderen. Wi l 
men negatieve inkomenseffecten vermi jden, dan dient de kinderbi jslag per 
kind te worden vastgesteld op het gemiddelde per kind van het huidige be-
drag voor een gezin met 8 kinderen. Alsdan zou de operatie 2,5 mld . kosten. 

Bovenvermelde aspecten zijn uiteraard niet alleen bepalend voor de hoe-
danigheid van een kinderbijslagstelsel. Als elementen van zeker niet geringe 
orde dan de eerder genoemde zien w i j : 

1. de vraag in hoeverre het kinderbijslagstelsel moet voorzien in de nood-
zakelijke kosten van levensonderhoud van kinderen en in hoeverre ouders 
hiervoor zelf f inanciële verantwoordel i jkheid dragen; 

2. het draagkrachtbeginsel in de loon- en inkomstenbelast ing; 
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3. de inkomenspolitieke consequenties van een stelsel van kinderbijslag 
gecombineerd met belastingheffing voor de kinderbijslag; 

4. de uitvoerbaarheid van het stelsel; 
5. het huidige stelsel van waaruit veranderingen dienen plaats te vinden. 

De onder 1 opgeworpen vraag, die voor het huidige stelsel bevestigend 
wordt beantwoord, spreekt als probleemstelling voor zich zelf. Het draag-
krachtbeginsel van de loon- en inkomstenbelasting heeft vanaf de eerste fa-
se van de herstructurering een belangrijke rol gespeeld en is één van de be-
langrijkste redenen geweest waarom wij differentiatie naar inkomen van de 
kinderbijslagen hebben afgewezen. Dit blijft naar onze mening een belang-
rijke rol spelen omdat met differentiatie van kinderbijslagen ook de belas-
tingvrijdom van de kinderbijslag wordt gedifferentieerd. Dit zal ook het geval 
zijn met de inkomenspolitieke consequenties. De uitvoerbaarheid van het 
stelsel heeft vooral te maken met het aantal differentiaties. 

Ten slotte zouden wij nog willen ingaan op de invloed van het huidige stel-
sel op de verdere herstructurering. In de eerste plaats is het huidige stelsel 
een weerspiegeling van maatschappelijke opvattingen zoals die zich in de 
loop der jaren hebben gevormd. Voorts zullen ingrijpende wijzigingen in dat 
stelsel belangrijke inkomensmutaties met zich meebrengen die niet van van-
daag op morgen kunnen worden gerealiseerd. Ook de indieners van de mo-
tie-Van Tets hebben deze problematiek onderkend en stellen in hun motie 
dat een nieuw stelsel voor «niet-verwekte kinderen» met andere woorden 
voor nieuwe gevallen zou moeten gelden. Deze werkwijze, dat wil zeggen 
een maatregel alleen te doen gelden voor nieuwe gevallen, is recentelijk ge-
volgd bij de wijzigingen van de meervoudige kinderbijslag voor 16- en 17-jari-
gen en met de halvering van kinderbijslag voor eerstgeborenen van 0-3 
jaar. Het gaat hier evenwel om betrekkelijk kleine onderdelen van de kinder-
bijslagregeling, waarbij voor een zeer beperkte tijd namelijk respectievelijk 2 
en 3 jaar verschillende regelingen naast elkaar bestaan. 

Bij de verdere herstructurering echter zal het mogelijk gaan om twee to-
taal verschillende kinderbijslagregelingen die op z'n minst 18 jaar naast el-
kaar voortbestaan. De moeilijkheden die dit met zich mee zou brengen val-
len moeilijk te overzien. 

Wij hebben in het voorgaande gepoogd te inventariseren en enigermate 
analyserend de problematiek rond de verdere herstructurering van de kin-
derbijslag te schetsen. In onze visie liggen de uitgangspunten voor een 
nieuw stelsel allerminst vast, laat staan dat wij toe zijn aan de invulling van 
die uitgangspunten. Een open discussie met het parlement, die bij kan dra-
gen tot de verdere gedachtenvorming gaan wij echter allerminst uit de weg. 

XI. De artikelen 

Art. I, onderdeel F 

De leden van de fractie van het C.D.A. vragen of reeds kan worden aange-
duid tot welk bedrag de hier bedoelde maximering van de totaal in aanmer-
king te nemen onderhoudskosten voor 1980 vermoedelijk zal leiden. Wij 
merken op dat het naar onze voorlopige gedachten niet zal gaan om één be-
drag maar om meerdere bedragen, afhankelijk van de vorm van onderwijs 
die wordt gevolgd. Omtrent de hoogte van deze bedragen lijkt het ons aan te 
bevelen op een of andere wijze aansluiting te zoeken bij de hoogte van de 
rijksstudietoelagen. Hierover willen wij nog overleg plegen met het Ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschappen en met de Vereniging van Raden van 
Arbeid. Voorts lijkt het ons raadzaam de maximering van de onderhouds-
kosten in te voeren met ingang van een nieuw studiejaar. 

Art. I, onderdeel R 

De leden van de fractie van de S.G.P. hebben er kennis van genomen, dat, 
nu de fiscale kinderaftrek zal vervallen, beroep in cassatie met betrekking tot 
het aantal kinderen waarvoor recht op kinderbijslag bestaat, niet meer mo-
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gelijk is. Zij vragen of het echter niet zinvol is de mogel i jkheid van beroep in 
cassatie toch te handhaven in verband met het bepaalde in artikel XVIII van 
de wet van 14 september 1978, Stb. 465. 

In geval op grond van het fiscale draagkrachtprincipe weer een fiscale kin-
deraftrek moet worden ingevoerd, zal naar onze mening ook het beroep in 
cassatie weer mogel i jk moeten worden gemaakt. Zolang die fiscale aftrek 
echter niet bestaat, is het niet zinvol de mogel i jkheid van een beroep in cas-
satie open te stellen. 

Art. IV, onderdeel B 

De leden van de fractie van de S.G.P. merken op dat de voorgestelde rege-
l ing voor vermogensinkomsten inbreuk maakt op de wettel i jke regel. Zij 
hebben daartegen, terwi l le van de eenvoud en de praktische oplossing 
geen bezwaar. Wi j menen dat met betrekking tot de voorgestelde regeling 
die een noodzakeli jk onderdeel vo rmt van de regeling die inkomensoverhe-
vel ing van ouder naar kind voorkomt , niet kan worden gesproken van een in-
breuk op een wettel i jke regel. Ui tbreiding van deze regeling inzake verpl ich-
te toerekening van vermogensinkomsten van het kind aan de ouder to t alle 
inkomsten van het kind, ook die uit arbeid, waarover deze leden ons oordeel 
zouden wi l len horen, zou het beperkte doel van de regeling voorb i j schieten 
en zou str i jdig zijn met de zelfstandige belastingheff ing over arbeidsinkom-
sten van kinderen. De vereenvoudig ing die deze leden veronderstel len met 
betrekking tot de vraag naar de mate van het onderhoud, word t daardoor 
naar onze mening niet bereikt. 

Ten slotte merken w i j nog het volgende op. Bij de wet van 28 maart 1979, 
Stb. 157 (tweede fase herstructurering kinderbi jslag en kinderaftrek) is voor 
eerste kinderen, beneden de leefti jd van drie jaar, de kinderbi jslag gehal-
veerd. Deze halvering is beperkt tot de eerste kinderen, die geboren zijn na 1 
januari 1979. Aangezien de overgangsregel ing voor kinderen, geboren vóór 
2 januari 1979, nog niet is ui tgewerkt, is het nodig deze ook voor de nieuwe 
AKW te laten gelden. Daartoe is in de nota van wi jz igingen een overgangs-
bepaling opgenomen. 

XII. Nota van wijzigingen 

Aan deze memor ie is een nota van wi jz ig ingen toegevoegd. Ter toel ich-
t ing hiervan word t het volgende opgemerkt . 

Onderdelen I en II 

In de artikelen IV, onderdelen F en H, en V, onderdelen E en G van het 
wetsontwerp is de afschaffing van de kinderaftrekregeling voor de loon- en 
inkomstenbelast ing geregeld. In verband met deze afschaffing dient ook de 
jaarli jkse bi jstel l ing van de kinderaftrekbedragen met ingang van 1980 niet 
meer plaats te v inden. De onder I en II voorgestelde wi jz ig ingen strekken 
hiertoe. 

Onderdeel III 

Dit onderdeel strekt ertoe de regeling tot halvering van de st i jging van de 
premie AKW uit te breiden tot de gemoedsbezwaarden in het a lgemeen. 
Deze ui tbreiding is reeds in hoofdstuk VI van deze memor ie toegel icht. 

Onderdeel IV 

In onderdeel IV word t voorgesteld de uitkering-ineens voor kleine zelfstan-
digen over het vierde kwartaal 1979 te verhogen van f 100c.q. f 200 tot f 150 
c.q.f 300. 
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Onderdeel V 

Hierbij worden drie nieuwe artikelen toegevoegd. Wat betreft het nieuwe 
artikel XVI, wordt opgemerkt, dat bij wet van 28 maart 1979, Stb. 157 (twee-
de fase herstructurering kinderbijslag en kinderaftrek) voor eerste kinderen, 
beneden de leeftijd van drie jaar, de kinderbijslag is gehalveerd. Deze halve-
ring is beperkt tot de eerste kinderen, die geboren zijn na 1 januari 1979. 
Aangezien de overgangsregeling voor kinderen, geboren vóór 2 januari 
1979, nog niet is uitgewerkt, is het nodig deze ook voor de nieuwe AKW te la-
ten gelden. Daartoe is in de nota van wijzigingen een overgangsbepaling op-
genomen. 

Het nieuw voorgestelde artikel XVII bevat de reeds in hoofdstuk VII van de-
ze memorie toegelichte regeling met betrekking tot de alimentatieplichtigen. 

Ten slotte is in de nota van wijzigingen vervat artikel XVIII, waarmee wordt 
beoogd buiten twijfel te stellen dat in het kader van de derde fase van de her-
structurering de raad voor de kinderbescherming (evenals de onderhouds-
plichtige) bevoegd is om vermindering of intrekking van de onderhoudsbij-
drage ten behoeve van het kind te verzoeken. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 

\ 
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Bijlage 1 

Inkomenseffecten en vrijkomende middelen als gevolg van het onder de inkomstenbelasting brengen van alle kinderbijslagen 
en verhoging van de bedragen met als draaipunt het minimuminkomen resp. het modale inkomen (in guldens; op basis 
van cijfers 1979' (tussen haakjes de mutaties in procenten van het beschikbaar inkomen) 

Inkomenseffecten bij draaipunt minimuminkomen 

Gezinnen met: Min. ink. Modaal ink. 2x modaal 4x modaal 
f 22 750 f 32 000 f 64 000 f 128 000 

1 kind 0 85 ( - 0,4) - 335 - 0,8) - 575 ( - 0,9) 
2 kinderen 0 - 215 ( - 0,9) - 865 - 2,1) - 1475 ( - 2,2) 
3 kinderen 0 - 350 ( - 1,4) - 1395 - 3,2) - 2380 ( - 3,5) 
5 kinderen 0 - 565 ( - 1,9) - 2740 - 5,8) - 4405 ( - 6,2) 
8 kinderen 0 - 1395 ( - 3,8) - 5195 - 9,7) - 7900 ( - 10,1) 

Inkomenseffecten bij draaipunt modaal inkomen 

Gezinnen Min. ink. Modaal ink. 2x modaal 4x modaal 
met: f 22 750 f 32 000 f 64 000 f 128 000 

1 kind + 9 0 , - (+ 0,5) 0 - 275 - 0,7) - 535 ( - 0,8) 
2 kinderen + 235, - (+ 1,3) 0 - 705 - 1,7) - 1370 (~ 2,1) 
3 kinderen + 3 4 5 , - (+ 1,7) 0 - 1135 - 2,6) - 2210 ( - 3,3) 
5 kinderen + 6 1 0 , - (+ 2,5) 0 - 2345 - 5,0) - 4110 ( - 5,7) 
8 kinderen + 9 2 0 . - (+ 3,0) 0 - 4475 - 3,8) - 3775 ( - 9,7) 

Vrijkomende middelen in min. guldens transactiebasis): 

Draaipunt Draaipunt 
min. inkomen modaal inkomen 

Meeropbrengst belastingen 3960 4290 
Meerkosten bijslagen 2620 3420 

Vrijkomende middelen 1340 870 

' Gelet op de veronderstellingen die bij 
de berekening moesten worden gehan-
teerd, onder meer met betrekking tot de 
toeneming van het marginale belasting-
tarief als gevoly van de brutering en het 
belastbaar maken van de kinderbijslag, 
dienen de uitkomsten met voorzichtigheid 
te worden gehanteerd. 
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Bijlage 3 I. Micro- en macro-effecten in 1983 van aanpassing van alle kinderbijslagen aan de prijs-
index van de gezinsconsumptie (prijsindex van de gezinsconsumptie + 3% per jaar, index 
van de regelingslonen + 3,5% per jaar) 

Kinderbijslag in 1983 (in gids. per jaar) 

Ongewij- Prijs- Mutaties Ombuigingen 
zigd beleid indexering • ( m In. gids.) zigd beleid indexering • ( m In. gids.) 

pe r kind cumulatief 

eerste kind 1114 1160 + 46 + 46 90 
tweede kind 1870 1859 — 11 + 35 + 16 
derde kind 1882 1873 - 9 + 26 + 7 
vierde kind 2273 2251 - 22 + 4 + 11 
vijfde kind 2273 2251 - 22 — 18 

+ 11 

zesde kind 2507 2483 - 24 - 42 + 3 
zevende kind 2507 2483 - 24 — 66 

+ 3 

achtste kind (e.v.) 2763 2736 27 93 + 1 2763 2736 27 93 

- 52 

I I . Micro- en macro-effecten in 1983 van aanpassing van alle kinderbijslagen aan de prijs 
index van de gezinsconsumptie (prijsindex van de gezinsconsumptie + 8% per jaar, index 
van de regelingslonen + 11% per jaar) 

Kinderbijslag in 1983 (in gids. per jaar) 

Ongewij- Prijs- Mutaties Ombuigingen 
zigd beleid indexering (m In. gids.) zigd beleid indexering (m In. gids.) 

pe r kind cumulatief 

eerste kind 1244 1403 + 159 + 159 313 
tweede kind 2314 2248 — 66 + 93 + 99 
derde kind 2326 2264 — 62 + 31 + 45 
vierde kind 2875 2721 — 154 — 123 
vijfde kind 2875 2721 - 154 — 277 77 
zesde kind 3171 3001 — 170 — 447 

21 zevende kind 3171 3001 _ 170 _ 617 21 

achtste kind (e.v.) 3495 3307 188 805 + 7 3495 3307 188 805 

- 64 

I I I . Micro en macro-effecten in 1981 van aanpassing van de kinderbijslag voor tweede 
en volgende kinderen aan de gemengde index, waarbij de kinderbijslag voor het eerste 
kind is bevroren (prijsindex van de gezinsconsumptie + 3% per jaar, index van de 
regelingslonen + 3,5% per jaar) 

Kinderbijslag in 1981 (in gids. per jaar) 

Ongewij- Gemengde Mutaties Ombuigingen 
zigd beleid index (min. gids.) zigd beleid index (min. gids.) 

per kind cumulatief 

eerste kind 1076 1031 - 45 - 45 + 88 
tweede kind 1759 1761 + 2 - 43 - 3 
derde kind 1770 1774 + 4 - 39 - 3 
vierde kind 2132 2132 - - 39 -
vijfde kind 2132 2132 — - 39 — 
zesde kind 2351 2351 — - 39 — 
zevende kind 2351 2351 — - 39 — 
achtste kind (e.v.) 2592 2592 - 39 — 2592 2592 - 39 

+ 82 
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IV. Micro- en macro-effecten in 1981 van aanpassing van de kinderbijslag voor tweede en 
volgende kinderen aan de gemengde index, waarbij de kinderbijslag voor het eerste kind 
is bevroren (prijsindex van de gezinsconsumptie + 8% per jaar, index van de regelings 
lonen + 11% per jaar) 

Kinderbijslag in 1981 (in gids. per jaar) 

Ongewij- Gemengde Mutaties Ombuigingen 
zigd beleid index (min. gids.) 

per kind cumulatief 

eerste kind 1128 1031 - 97 - 97 
tweede kind 1964 1981 + 17 - 80 
derde kind 1976 1995 + 19 - 61 
vierde kind 2398 2398 — - 61 
vijfde kind 2398 2398 — - 61 
zesde kind 2645 2645 — - 61 
zevende kind 2645 2645 — - 61 
achtste kind (e.v.) 2915 2915 — - 61 

+ 151 
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