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In het kader van haar voorbereidend onderzoek van dit wetsontwerp heeft 
de vaste Commissie voor Sociale Zaken' middels een oproep in de Neder-
landse Staatscourant van 13 augustus j l . alle belangstel lenden u i tgenodigd 
een schrifteli jk commentaar daarop bij haar in te zenden. 

De commissie spreekt gaarne haar erkenteli jkheid uit jegens hen die haar 
een adres deden toekomen. De lijst van ontvangen commentaren is als bijla-
ge bij dit verslag afgedrukt. 

De commissie heeft de eer over haar voor lopige bevindingen aangaande 
het voor l iggende wetsontwerp als volgt verslag uit te brengen. 

I. Inleiding 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden het in beginsel met de Regering 
eens te zijn dat het aanbevel ing verdient zo spoedig mogel i jk te komen tot 
een eenvoudig en begri jpel i jk stelsel van kindervoorzieningen. Zij vonden 
het echter onbegri jpel i jk dat de Regering daartoe denkt te kunnen overgaan 
zonder dat zij haar visie geeft op de plaats van de kinderbi jslag in het voor de 
langere termi jn te ontwikkelen inkomensbeleid. De Regering neemt daarbij 
het risico d a t - als de thans ingediende voorstel len zouden worden aanvaard 
- later zal bli jken dat daarmee nieuwe belemmer ingen zijn opgeworpen voor 
een inkomensbeleid dat aansluit bij thans reeds op gang zijnde maatschap-
pelijke verander ingen. Een meer principiële discussie over de grondslagen 
van het op te bouwen stelsel van kindervoorzieningen zou, naar het oordeel 
van deze leden, vooraf moeten gaan aan het doorvoeren van ingr i jpende 
verander ingen zoals thans worden voorgesteld. 

Het kabinet-Den Uyl , zo brachten deze leden in her inner ing, heeft bij het 
begin van de voorgestelde gefaseerde integratie van kinderbi js lag en kinder-
aftrek aangekondigd te wi l len 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. Van die wens laat het huidige kabinet helaas niets 
bli jken. Naar het voor lopig oordeel van deze leden kan met dit wetontwerp 
slechts worden ingestemd als aannemeli jk kan worden gemaakt, dat het te 
zijner t i jd zal kunnen worden ingepast in de definit ieve herstructurer ing. Zij 
vonden het dan ook uiterst onbevredigend dat de Regering een voor lopige 
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gedachtenwissel ing met de Kamer daarover onmogel i jk maakt door de pu-
blikatie van haar standpunt zo lang voor zich uit te schuiven. Zij wezen erop 
dat de Regering in str i jd handelt met de in de Eerste Kamer aangenomen 
motie-Van Tets (Eerste Kamer, Zitt ing 1978-1979,14184, nr. 6) door pas in 
de loop van 1980 met een adviesaanvrage aan de SER te komen. De motie 
vroeg immers o m het ter hand nemen van die studie vóór de thans reeds 
aan de orde zijnde derde fase. 

Deze leden hadden er zich, gezien dit ontwi jken door de Regering van een 
principiële discussie, over verwonderd dat in de memor ie van toel icht ing 
desalniettemin zogenaamd principiële argumenten worden aangevoerd 
voor enkele van de voorgestelde wi jz ig ingen. Te meer omdat die «principië-
le keuzes» niet erg duidel i jk zijn. Wat bedoelt de Regering eigenli jk met 
«rechtsgeli jkheid» (blz. 3, midden, van de memor ie van toel icht ing) als mot i -
vering voor het realiseren van kinderbijslag voor eerste en tweede kinderen 
van alle zelfstandigen, als zij voorts in de volgende alinea als tweede mot i -
ver ing noemt dat geen onderscheid meer zal worden gemaakt naar «maat-
schappeli jke positie van ouders»? Is dat niet tweemaal hetzelfde argument? 
Zou overigens in plaats van «maatschappeli jke positie» niet beter gesproken 
kunnen worden van «de categorie inkomenstrekkers waartoe de ouders be-
horen»? Binnen de categoriën is immers de maatschappeli jke positie zeer 
verschi l lend. 

Hiermee is tevens aangeduid dat de leden van de P.v.d.A.-fractie grote be-
zwaren hebben tegen de pretentie van de Regering dat het voorgestelde 
systeem zou berusten op rechtsgeli jkheid. Die pretentie reduceert rechtsge-
li jkheid tot een formeel cr i ter ium. Zij legit imeert het handhaven van de on-
rechtvaardigheid dat f inanciële middelen uit het kinderbi jslagfonds toevloei-
en aan mensen die het vanwege hun maatschappeli jke posit ie niet nodig 
hebben, ten koste van anderen die recht hebben op meer f inanciële moge-
li jkheden voor onderhoud en verzorging van hun kinderen. 

Deze leden zouden daarom het oordeel van de Regering wi l len vragen 
over de vraag of het niet meer aan de bedoeling van het kinderbijslagstelsel 
tegemoet zou komen als de bijslagen voor alle categorieën inkomensafhan-
kelijk worden gemaakt. Kunnen de budgettaire gevolgen en de inkomensef-
fecten voor diverse inkomensniveau's (zowel voor zelfstandigen als loon-
trekkenden) worden gegeven van het onder de inkomstenbelast ing brengen 
van alle kinderbi js lagen, op een netto-hoogte zoals thans voorgesteld, op 
een zodanige wijze dat het percentuele inkomenseffect daarvan nul is bij een 
m in imuminkomen respectievelijk een modaal inkomen? Hoeveel zou van de 
vr i jgekomen middelen afgaan als vervolgens de inmiddels bij de tweede fa-
se ingevoerde verslechteringen voor jonge kinderen en voor 16- en 17-jarige 
studerende kinderen ongedaan zouden worden gemaakt? 

Ten slotte gaven de leden van de P.v.d.A.-fractie in hun inleidende be-
schouwing uit ing aan hun ernstige zorg over het feit dat nog steeds geen 
uitzicht bestaat op een regeringsvoorstel voor een definit ieve regeling van 
de studief inancier ing. Omdat bij de f inanciering daarvan ook kinderbijslag-
middelen zullen moeten worden gebruikt, is het dr ingend gewenst dat bij de 
behandel ing van deze derde fase inzicht bestaat in de regeringsplannen ten 
aanzien van de studief inancier ing. Wanneer, zo vroegen zij, kan daar infor-
matie over worden verwacht? 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met waarder ing kennis genomen 
van het voor l iggende wetsontwerp. Bestaande, in diverse wettel i jke regelin-
gen vastgelegde, systemen met behulp waarvan in het inkomensbeleid re-
kening word t gehouden met het te verzorgen hebben van een of meer kinde-
ren, behielden, hoe dan ook uitgebreid en gewijz igd, het grote bezwaar dat 
zij niet in gelijke mate golden voor elke burger. Bij de inkomensvorming en 
inkomensverdel ing van de zelfstandige beroepsbevolking word t nog steeds 
in belangrijk mindere mate rekening gehouden met de kosten die men ten 
behoeve van kinderen moet maken, dan het geval is bij de loon- en salaris-
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t rekkenden, ambtenaren en daarmee geli jkgestelde groepen, rechthebben-
den op sociale ui tkeringen etc. Met de indiening van dit wetsontwerp onder-
neemt de Regering, zo constateerden deze leden, een krachtige poging om 
tot een voor ieder zoveel mogel i jk gelijke regeling te komen. 

Daarnaast zijn de bestaande systemen door de veelvuldige aanvul l ingen, 
wi jz ig ingen en aanpassingen die in de loop der jaren noodzakelijk bleken, 
dermate ingewikkeld en onoverzichteli jk geworden, dat zij zelfs voor hen die 
met de ui tvoer ing en toepassing daarvan belast zi jn, bijna dagelijks proble-
men opleveren, laat staan dat de belanghebbenden zelf de weg in dit dool -
hof nog kunnen v inden. Ook al lag daarbij een zwaar accent op de noodzaak 
een aanvang te maken met de realisering van de noodzakeli jke omvangr i jke 
besparing op de ui tgaven voor dit deel van het sociale zekerheidsbeleid, met 
de Wet van 14 september 1978 waarmee de herstructurer ing van de kinder-
regelingen werd ingezet, zette de wetgever tevens een eerste niet onbelang-
rijke stap op weg naar een overzichteli jker, eenvoudiger en technisch veel 
gemakkeli jker ui tvoerbare regel ing. De wensel i jkheid daarvan was ove-
rigens, zo merkten de thans aan het woord zijnde leden op, te groter gewor-
den in die eerste en daarna in de tweede fase van herstructurer ing van de 
bestaande regel ingen, ten gevolge van daarbij aangebrachte wi jz ig ingen in 
de oorspronkel i jke voorstel len, die naar hun mening noodzakeli jk waren o m 
tot een zo bill i jk mogel i jke verdel ing van de lasten te geraken die voor de kin-
derbi js laggerecht igden volgden uit de omvangr i jke maar onontkoombare 
besparingen op dit terrein. 

Deze leden herinnerden eraan, dat zij reeds bij de schrifteli jke voorberei -
ding van het wetsontwerp waarmee de herstructurering werd ingezet 
(14184), hadden onder l i jnd dat de Regering in aansluit ing daarop zo spoedig 
mogeli jk zou dienen te komen met verdergaande voorstel len. Zij hadden 
toen met belangstel l ing kennis genomen van de door de Regering ontwik-
kelde gedachten omtrent de inhoud van de volgende stap naar integratie, 
harmonisat ie en vereenvoudig ing van de kinderregel ingen. Die aanvankeli j-
ke beleidsvoornemens hadden hun bereidheid versterkt de inhoud van de 
eerste fase der herstructurer ing, zoals die t i jdens de schrifteli jke voorberei-
ding van het desbetreffende wetsontwerp inmiddels was gewi jz igd, te ac-
cepteren. In grote li jnen zijn deze gedachten thans terug te v inden in het nu 
aan de orde zijnde wetsontwerp. 

Het voorgaande gezegd zijnde diende, aldus de leden van de C.D.A.-frac-
tie, toch de prealabele vraag te worden gesteld of het oppor tuun blijft de op 
zich zelf naar hun mening zeer wenseli jke volgende stappen in de herstruc-
turer ing van de bestaande regelingen thans en in deze omvang te zetten. 
Zulks met name gelet op het intussen verschenen, overigens sterk verdeel-
de, advies van de Sociaal-Economische Raad en op enige na indiening van 
het wetsontwerp b innengekomen reacties van belanghebbende organisa-
ties, alsmede op het advies van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 
dat hun reeds in mei j l . bereikte. 

De inhoud van deze stukken hadden deze leden indr ingend op zich laten 
inwerken. Zagen zij het goed, dan word t in deze stukken de wensel i jkheid om 
naast vereenvoudig ing te komen tot een vergaande integratie en harmoni -
satie van de bestaande regelingen niet ontkend, ja zelfs goeddeels onder-
schreven. De meningen lopen echter sterk uiteen over de vraag of dit ook 
dient te geschieden door toekenning van belastingvri je kinderbi jslagen aan 
met name eerste kinderen van zelfstandigen, ongeacht hun inkomen. 

Uit deze stukken spreekt ook de vrees van verschi l lende groepen die aan 
de samenstel l ing daarvan hebben meegewerkt, dat toekenning van kinder-
bijslagen aan eerste en tweede kinderen van alle zelfstandigen - waarmee in 
feite de thans beperkte volksverzekering AKW tot een, zij het met uitzonde-
ring van enige bi jzonderen groepen, algemene volksverzekering wordt uit-
gebouwd - grote problemen zou kunnen oproepen, indien te zijner t i jd op 
een systeem van toedel ing van kinderbijslag naar leeftijd in plaats van naar 
rangorde - zoals thans het geval is - dan wel op een gemengd systeem zou 
worden overgegaan, iets wat wel l icht ook tot de mogel i jkheden behoort. 
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Anderen vrezen, zo meenden zij uit de stukken te kunnen afleiden, ken-
nelijk dat mede daardoor de invoering van zulk een ingrijpende systeemver-
andering nog weer nieuwe lasten op het bedrijfsleven zal leggen, respectie-
velijk een nog groter solidariteitsoffer zal vragen dan thans reeds het geval is 
of zou worden bij aanvaarding van het voorliggende wetsontwerp. Dat 
bij de meningsvorming van verschillende belanghebbende groepen de pre-
miedrukstijging die in de thans voorgestelde regeling besloten ligt, een gro-
te rol speelt, was deze leden ook bepaald niet ontgaan. Ook zij tilden aan de 
gevolgen daarvan bepaald niet gering, zoals uit het vervolg van hun betoog 
nog zou blijken. 

Deze leden achtten het bepaald begrijpelijk dat, zij het niet onverdeeld en 
op uiteenlopende gronden, uit het advies van de Sociaal-Economische Raad 
blijkt dat er een voorkeur bestaat voor het thans nog niet doorvoeren van de-
ze derde fase, althans die derde fase sterk te beperken. Desondanks meen-
den zij, op gronden die uit hun verdere bijdrage aan dit voorlopig verslag nog 
zouden blijken, de indieners van het wetsontwerp ten slotte wel te kunnen 
volgen in hun afweging dat er doorslaggevende redenen zijn om, ondanks 
de reeds geuite bezwaren, reeds thans de volgende stap in de herstructure-
ring te zetten en die op hoofdpunten de voorgestelde inhoud te geven. Zij 
het dat zij zich afvroegen of het beroep op de solidariteit van zelfstandigen, 
die geen, nog geen of geen kinderen meer te verzorgen hebben, ten gunste 
van zelfstandigen met een of twee kinderen, niet beter aanvaardbaar zou 
worden, indien de overgangsregeling nog wat meer betekenis zou kunnen 
krijgen. Met name hadden zij vooralsnog grote zorgen over de gevolgen van 
dit wetsontwerp voor de inkomenspositie van een niet onbelangrijk deel der 
kleine zelfstandigen, zoals die uit de in de memorie van toelichting opgeno-
men tabellen naar voren springt. Zij betwijfelden sterk of de voorgstelde 
compensatieregeling hier wel voldoende soelaas biedt en of zulks uitslui-
tend met een ingroeitermijn opgelost zou kunnen worden. 

Het moge voorts waar zijn dat het niet onlogisch is in een systeem van zo 
volledig mogelijke integratie en harmonisatie van de kinderregelingen de 
bevriezing van de bijslagen voor het eerste kind niet verder voort te zetten, 
van de noodzaak die bevriezing thans te beëindigen waren deze leden nog 
niet overtuigd. Zij vroegen zich af of dwingende redenen zich ertegen zou-
den verzetten, met toekenning overigens van die bevroren kinderbijslag ook 
aan die groepen die daarop bij de tot nu toe geldende wetgeving nog geen 
aanspraak kunnen doen gelden, het ongedaan maken van de bevriezing 
eerst aan de orde te stellen zodra de meningsvorming omtrent een eventu-
eel ander systeem van toedeling van kinderbijslagen is uitgekristalliseerd, 
een SER-advies daarover is uitgebracht en daartoe eventueel een wets-
ontwerp aan de Kamer zou worden voorgelegd. 

Daarbij tekenden deze leden aan, dat het naar hun overtuiging bepaald ge-
wenst is dat zo spoedig mogelijk klaarheid komt over de vraag of zulk een 
systeemwijziging al dan niet de voorkeur verdient boven de bestaande rege-
ling. Zij konden overigens instemmen met de opvatting van de Regering dat 
dit vermoedelijk sneller het geval zal zijn indien aan de daarover aan de Soci-
aal-Economische Raad te richten adviesaanvrage ook de thans ten departe-
mente op gang gebrachte studie ten grondslag ligt. Die adviesaanvrage 
krijgt daarmee, ook al zou zij naar hun mening alternatieve mogelijkheden 
open dienen te houden, een zeker gericht karakter. Met die adviesaanvrage 
diende echter de nodige spoed te worden betracht. 

Hiermee spraken de leden van de C.D.A.-fractie zich overigens bepaald 
nog niet uit over de vraag öf een ander systeem van toedeling van kinder-
bijslagen de voorkeur verdient. Indien echter - om de gedachten te bepalen 
- een adviesaanvrage aan de SER in de eerste maanden van 1980 kan uit-
gaan, zou deze wellicht zonder in tijdnood te geraken haar advies op een zo-
danig tijdstip kunnen uitbrengen dat een eventuele wetswijziging die dan 
aan de Kamer zou moeten worden voorgelegd per 1 januari 1982 haar be-
slag zou kunnen hebben gekregen. 
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Per dat t i jdst ip zou dan ook definit ief over de voortzett ing of ontdooi ing 
van de bijslag voor het eerste kind kunnen worden beslist. Voor het eerste 
kind zou dan uiteraard in verband met thans geheel vervallen van de fis-
cale kinderaftrek, de bij de eerste fase ingevoerde, de kinderaftrek vervan-
gende, extra-bijslag tot dat t i jdst ip afzonderli jk dienen te bl i jven voortbe-
staan. Wat zouden van een verschuiv ing van dit onderdeel van de voorstel-
len de consequenties zijn v o o r d e premie-ontwikkel ing in 1980 en 1981, 
vroegen deze leden, en welke budgettaire consequenties zouden daaraan ver-
bonden zijn? 

De leden van de V.V.D.-fractie zagen de nu aan de orde gestelde derde fa-
se als een tussenfase op weg naar een algehele herstructurering van het kin-
deraftrek- en kinderbi jslagsysteem. Zij verwezen daarbij naar de door de 
Eerste Kamer aanvaarde motie van hun liberale collega Van Tets (Eerste Ka-
mer, zitt ing 1978-1979,14 184, nr. 6) die de Regering ui tnodigt zo spoedig 
mogeli jk een studie ter hand te nemen naar een verdergaande hervorming 
van het stelsel van kinderregel ingen dat toegepast kan worden op ten ti jde 
van de invoering nog niet verwekte kinderen. Leeftijdseffect, rangorde-effect 
en gezinswelvaarteffect zullen daarin geli jkeli jk betrokken moeten worden. 
Tevens zullen bij de uiteindeli jke herstructurering van het kinderbijslagsy-
steem de aanspraken op kinderbi jslag bezien moet worden in samenhang 
met de regeling tegemoetkoming studiekosten en met het nog in voorberei-
ding zijnde nieuwe stelsel van studief inancier ing. Deze leden waren het dan 
ook van harte eens met de conclusie van de Sociaal-Economische Raad in 
zijn advies van 15 juni j l . dat de grootst mogel i jke prioriteit moet worden 
toegekend aan de bezinning op de uiteindeli jke fundamentele herziening 
van het kinderbi js lagsysteem. Zij drongen er dan ook bij de bewindsl ieden 
op aan ten spoedigste een desbetreffende adviesaanvrage bij de SER in te 
dienen. Daarbij informeerden zij naar de vroegst mogeli jke datum van indie-
ning. 

Deze leden meenden met de SER dat voorkomen moet worden dat veel 
energie op het terrein van de beleidsvoorbereiding en wetgeving gestoken 
word t in een tussenfase van de herstructurering welke voornamel i jk op uit-
voeringstechnische argumenten is gegrond, terwi j l deze technische overwe-
gingen evengoed hun plaats kunnen krijgen in de uiteindeli jke herstructure-
ring van het kinderbi js lagsysteem. Voorts meenden deze leden dat geen 
principiële wi jz ig ingen door deze tussenfase moeten worden aangebracht, 
die de uiteindeli jke fundamentele herstructurering van het kinderbijs!agstel-
sel zouden kunnen bemoei l i jken. De bewindsl ieden schri jven in de memor ie 
van toel icht ing immers zelf: «de herstructurering zal met de derde fase nog 
niet zijn vo l too id , zelfs niet voor lopig» (blz. 3, laatste alinea). 

Deze leden stelden verder dat de tussenfase inclusief overgangsmaatrege-
len minstens budgettair neutraal moet uitwerken en bij voorkeur een bijdra-
ge zou dienen te geven aan de ver l icht ing van de huidige f inancier ingspro-
blematiek van het Rijk en aan de bitter noodzakelijke stabil isering van de col-
lectieve lastendruk. 

De aan het woord zijnde leden misten in dat verband deze f inanciële com-
ponent in de argumentat ie van de bewindsl ieden om de derde fase per 1 ja-
nuari 1980 te realiseren. Zij meenden met de meerderheid van de SER dat 
het vereenvoudigingsmot ief , hoe lofwaardig ook in het licht van het steeds 
complexer wordende stelsel van sociale zekerheid, eigenli jk het enige argu-
ment van de Regering is. Het argument van rechtsgeli jkheid met betrekking 
tot de kinderen van zelfstandigen kan toch bezwaarlijk meetellen nu hun ver-
tegenwoordigende organisaties zich uitspreken voor ui tbreiding van de 
AKW met alleen de bijslag voor het tweede kind onder handhaving van het 
huidige systeem voor het eerste kind van zelfstandigen. Het overbl i jvende 
argument dat de ui tvoer ingsorganen het voorgestelde stelsel zeer gunstig 
beoordelen met betrekking tot de eenvoud en doorzicht igheid wordt boven-
dien nog getemperd door het feit dat deze overgang een aanzienlijke uitbrei-
ding van het aantal ui tkeringsgerechtigden en daarmee het administreren 
van veel nieuwe bestanden meebrengt. 
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Waar de leden van de V.V.D.-fractie het echter het al lermoeil i jkste mee 
hadden was de negatieve inkomensconsequent ies van deze technische ver-
eenvoudigingsoperat ie voor de zelfstandigen zonder kinderen, de kleine 
(KKZ) zelfstandigen met kinderen en de bijzondere groepen (met name de 
al imentat iepl icht igen) met kinderen. Is het niet al te l ichtvaardig, in een peri-
ode waar in de Regering met de grootst mogel i jke moei te de koopkracht van 
de inkomens tot aan het modale niveau tracht te handhaven, een niet gerin-
ge aantasting van het beschikbare inkomen van deze groepen toe te staan? 
Is het wel verantwoord, in het licht van de min imale inkomensverbeter ing 
die de slechte economische groeiverwacht ingen toestaat, om de horizontale 
solidariteit binnen de groep van zelfstandigen zodanig uit te breiden, dat 
mensen zonder kinderen een teruggang van het beschikbare inkomen on-
dergaan, na het overgangsjaar 1980, van 0,5 tot 1,1%? Dit nog afgezien van 
de bijzonder negatieve effecten voor degenen, die binnen de regeling kin-
derbi jslag voor kleine zelfstandigen val len, en voor bepaalde groepen ali-
mentat iepl icht igen. 

De leden van de fractie van D'66 beschouwden de indiening van dit wets-
on twerp voor de derde fase van de herstructurer ing van de kinderbi jslag en 
kinderaftrek op zich zelf als een nieuwe stap vooru i t in de r ichting van de 
door hen gewenste invoer ing van één gezinssubsidieregel ing, die gelijke 
rechten toekent aan loontrekkenden, ambtenaren en zelfstandigen vanaf het 
eerste kind. Zij konden er begrip voor opbrengen dat de Regering de techni-
sche vereenvoudiging door samenvoeging van AKW, KWL, KKZ, KTO en kin-
deraftrekregel ing, alsmede de gel i jkberecht iging van de zelfstandigen als 
een voldoende mot iver ing ziet voor de voorgestelde wet . Daarentegen be-
treurden ook deze leden het, evenals de SER, dat deze derde fase niet ge-
combineerd werd met het aanbrengen van structurele wi jz ig ingen in de op-
zet van het stelsel van gezinssubsidies, bij voorbeeld mede naar aanleiding 
van de in de Eerste Kamer aangenomen motie-Van Tets. 

Deze leden achtten 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 bijslagen, waarbi j een relatie word t gelegd 
met de feiteli jke kostenontwikkel ing in een gezin. Daarnaast hebben zij in het 
verleden reeds gepleit voor een integratie van de premies van de volksverze-
keringen (waaronder die voor de kinderbijslag) in de inkomstenbelast ing en 
de bedri j fsbelast ingen met - in navolging van prof. Douben - een drukver-
schuiving van arbeidsintensieve bedri jven naar kapitaalintensieve bedri j -
ven. Deze wi jz ig ingen in de opzet van het stelsel van gezinssubsidies waren 
huns inziens reeds op bi l l i jkheidsgronden te verdedigen, maar bovendien 
zouden met name de bedoelde wi jz ig ingen in de f inancier ingsmethode en 
•grondslag de problemen bij de premiebetal ing van zelfstandigen geheel of 
vr i jwel geheel kunnen oplossen. Ten slotte zou nog overwogen kunnen wor-
den een structurele ver laging van het gemiddeld peil van de uitkeringen ge-
combineerd met invoer ing van bepaalde kosteloze voorzieningen voor kin-
deren. Nu deze structurele wi jz ig ingen niet in het wetsontwerp zijn opgeno-
men zou in ieder geval een vierde, en wel l icht nog wel een volgende, fase 
voor een verdere herstructurer ing noodzakelijk worden . Al deze verande-
r ingen na elkaar geven dan echter onrust en onzekerheid bij de betrokkenen: 
ui tker ingsgerecht igden, premiebetalers en ui tvoer ingsorganen. 

De leden van de fractie van de S.G.P. w i lden niet verhelen dat zij met ge-
mengde gevoelens kennis hadden genomen van de wijze waarop de derde 
fase met betrekking tot de integratie van kinderaftrek en kinderbi jslag is ver-
werkt. Het word t aangekondigd als een meer technische aangelegenheid. 
Deze leden vermeetten zich daarbij de vraag te stellen of de ui tbreid ing tot 
alle ingezetenen en het laten vallen van de regel ingen in de sfeer van de 
werknemers wel kan worden aangemerkt als een technische zaak. Is hier niet 
veeleer sprake van een fundamentele aangelegenheid? Deze leden herinner-
den zich erover dat zij al grote moeite hadden gehad met het in de voorgaan-
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de fasen neergelegde beginsel dat de draagkracht niet meer tot ui tdrukking 
zou komen in de sfeer van de loon- en inkomstenbelast ing, doch slechts in-
direct via het systeem van de belast ingvr i jdom der kinderbi js lagen. Nog 
steeds stonden zij op het standpunt dat de kinderaftrek in de fiscale sfeer 
meer uitdrukkeli jk maakt dat het vermogen om belasting te betalen afhangt 
van de grootte van het gezin. 

Hoewel moet worden erkend dat de huidige situatie èn wat het aantal re-
gel ingen betreft èn wat de verscheidenheid aan aanpassingsregel ingen be-
treft inderdaad voor zelfs de meer ingewi jden niet bepaald doorzicht ig is, 
hadden deze leden zich toch ook een andere aanpak kunnen voorstel len. 
Wat is er gebeurd? Zonder fundamentele discussie over de grondslagen 
waarop een bestel van kindervoorzieningen moet worden opgesteld, zijn in-
middels in de voorafgaande fasen zodanige wi jz ig ingen aangebracht dat 
een behoorl i jke discussie over deze grondslagen zich na de derde fase 
slechts beperken zal tot de differentiatie naar leefti jd, rangorde enz. De hier 
aan het woord zijnde leden meenden echter dat nog alt i jd niet inhoudeli jk 
gediscussieerd is over de vraag of de destijds als t i jdeli jk bedoelde bijslagen 
voor de eerste twee kinderen van werknemers wel gehandhaafd zouden 
moeten bl i jven. Door de bevriezing van de bijslag voor het eerste kind onge-
daan te maken leek hun dat punt verder van die oplossing te geraken. 

Deze leden hadden over igens de indruk dat de ingewikkeldheid van de re-
gel ingen, waarop nu een beroep word t gedaan ter rechtvaardiging van deze 
derde fase, voor een belangri jk deel veroorzaakt is door de wi jz ig ingen die 
juist de laatste jaren in het systeem van de kinderregel ingen zijn aange-
bracht. Zij waren voorts van mening dat vereenvoudiging - uiteraard na de 
overgangsperiode - wel eens zou kunnen leiden tot uitstel van de funda-
mentele discussie over de grondslagen van de kinderregel ingen omdat dan 
min of meer 'de d rukvan de ketel ' is. 

Ten slotte vonden de leden van de S.G.P -fractie dat de Regering deze fun-
damentele discussie in een te beperkte zin wi l aangaan. Zo zal de SER om 
een gericht advies worden gevraagd waarin niet de vraag zal worden betrok-
ken of de keuze voor de bijslag en niet voor de aftrek als ui tdrukking van de 
draagkracht wel de juiste keuze is geweest. Ook niet de vraag of een volks-
verzekering, die alle ingezetenen omvat, de beste manier is om een redelijke 
regeling te kri jgen. Deze leden zouden het op prijs stellen wanneer ook die 
punten in de adviesaanvrage zouden worden opgenomen. 

De leden van de P.P.R.-fractie stelden vast dat de Regering sterk de klem-
toon legt op het technisch karakter van het wetsontwerp, en met name op 
het aspect van de vereenvoudig ing van de wetgeving op het gebied van de 
kinderregel ingen. Deze leden wi lden het er wel mee eens zijn dat het politie-
ke aspect van de ombu ig ingen die met de herstructurering van de kinderre-
gel ingen beoogd werd , achter ons ligt. Daarover en over de wijze waarop de 
lasten van de ombuig ing verdeeld werden met ins temming van een meer-
derheid van de Kamer, w i lden deze leden niet nog eens hun wrevel tonen. 
Zij betwi j felden echter of het wel terecht is dat de k lemtoon bij de derde fase 
van de herstructurering zo sterk op het aspect van de technische vereenvou-
diging gelegd wordt . Bij het huidige voorstel doet de Regering immers wel 
degeli jk een aantal polit ieke keuzen, die dan ook polit iek verantwoord die-
nen te worden. Van een dergeli jke verantwoording hadden zij niets terugge-
vonden. 

Deze leden verzochten de Regering dan ook om nader in te gaan op de vol-
gende vragen: Waarom kiest de Regering voor de invloed van de rangorde 
van de kinderen die nu in de wet is neergelegd? Waarom handhaaft zij de 
halvering van de bijslag voor het eerste kind zolang dat nog geen 3 jaar is? 
Waarom kiest zij voor een pr i js indexering en niet voor een loonindexering? 
Bij deze laatste vraag merkten deze leden op dat de technische mot iver ing 
van de Regering hen zeer teleurgesteld had. Wanneer in 1981 een budgettair 
neutraal effect bereikt moet worden , zou men toch ook van een iets lager uit-
gangsniveau kunnen uitgaan en de loonindex hanteren? 
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Deze leden beseften dat discussiepunten als de inkomensafhankeli jke bi j-
slagen in de zin van de voorstel len van het vor ig kabinet, bij dit kabinet niet be-
spreekbaar zijn. Maar aan de andere kant zijn er toch ook opvat t ingen waar-
bij een relatie gelegd word t tussen de kosten van de opvoeding van kinderen 
en de inkomenshoogte. De Regering kiest voor «geli jkberechtiging ongeacht 
de maatschappeli jke positie» zonder daar ook maar enige mot iver ing voor te 
geven. Gaarne vernamen deze leden daar meer over. 

Het had deze leden voorts verbaasd dat het nog steeds nodig is intensieve 
studies te verr ichten nu de voorstel len van de herstructurering van de kin-
derbi jslag al zo'n 4 jaar in behandel ing zijn en in het verleden bij herhal ing 
de problematiek van de kinderbijslag en kinderaftrek in allerlei instanties 
grondig op zijn merites is beoordeeld. Deze leden konden zich zeer goed 
voorstel len dat er bij een verder gaande herstructurering polit iek en maat-
schappeli jk gevoelige keuzen gemaakt moeten worden. Maat dat w i l toch 
niet zeggen dat de kennis die nodig is om deze keuzen te maken, niet aanwe-
zig is? Ook het feit dat in het verleden op grond van korte- termi jnoverwegin-
gen, zoals ont leend aan het arbeidsvoorwaardenover leg, geen fundamente-
le keuzen gemaakt zijn, verandert niets aan de zaak. Als het gaat om de bere-
kening van de inkomenseffecten die met verschil lende alternatieven voor 
het stelsel van kinderregel ingen samenhangen, dan moet het toch mogel i jk 
zijn o m daarin door gerichte inzet van mankracht op vri j korte termi jn vo l -
doende inzicht te verwerven? 

Wil de Regering, zo vroegen deze leden verder, nader en gemot iveerd 
aangeven welke fundamentele keuzen gemaakt moeten worden en welke ar-
gumenten pro en contra daarbij aan de orde zijn? 

De leden van de P.P.R.-fractie wi lden op dit punt teruggr i jpen op een sug-
gestie die zij eerder hadden gedaan en die al eens eerder is doorgerekend. 
Zij vroegen de Regering de gegevens te actualiseren voor het alternatief 
waarbi j de kinderbijslag weer belastbaar gemaakt wordt en onafhankeli jk is 
van de inkomenshoogte. Wi l de Regering aangeven wat de budgettaire ef-
fecten zijn van zo'n regel ing, wanneer de bi jslagbedragen zo gekozen wor-
den dat de ui tkomst neutraal is voor : 

- de eerste twee kinderen bij een draaipunt van f 40 000; 
- het derde en vierde kind bij een draaipunt van f 45 000; 
- het vi j fde en zesde kind bij een draaipunt van f 50 000; 
- het zevende en meerdere kinderen bij een draaipunt van f 55 000? 
En wat zijn de budgettaire effecten als deze draaipunten met f 5000, ver-

hoogd dan wel verlaagd worden? 

De leden van de C.P.N, fractie zeiden op zich een vereenvoudig ing van de 
wetgeving betreffende de kinderbijslag nooit te hebben afgewezen. De ope-
ratie die sinds enige t i jd aan de gang is, is echter niet zo maar een vereen-
voudig ing maar een vervanging van het geheel van kinderbi jslagregel in-
gen zoals deze tot dusver hebben gefunct ioneerd. Daarbij hebben inmiddels 
diverse groepen van kinderbi jslagtrekkenden een financiële «veer» moeten 
laten. Waren het in de eerste fase van de herstructurering vooral de loontrek-
kenden, die een «substantieel bedrag aan ombuig ingen» moesten realiseren, 
in de tweede fase de 16-en 17-jarigen, die een beperking van meervoudige 
kinderbijslag moesten ondergaan, bij de onderhavige, derde fase, zijn het de 
zelfstandigen met geen of met één kind, die voor de f inancier ing moeten zor-
gen. Het kwam deze leden voor dat hiervoor andere bronnen te v inden zijn. 

Voor wat betreft de aangekondigde verdere herstructurering van het kin-
derbi jslagsysteem wezen deze leden er nogmaals met nadruk op dat zij de 
kinderbijslag beschouwen als een niet-los-te-maken onderdeel van het loon 
en dat zij als zodanig elke aantasting - zoals zij de voorgaande aantastingen 
bestreden - of afschaffing van kinderbi jslag zullen bestri jden. Het is in dat 
verband noodzakelijk dat op zo kort mogel i jke termi jn bekend word t welke 
de intenties van de bewindsl ieden op dat gebied zijn. Kan hierop op dit mo-
ment reeds worden ingegaan? De leden van de C.P.N.-fractie vroegen dit, 
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omdat voor een verdere - en kennelijk beslissende vo rm van - herstructure-
ring een behoorl i jke t i jd van studie nodig is, niet alleen voor de SER maar in 
belangrijke mate ook voor de wetenschappel i jke bureaus van polit ieke par-
t i jen en hun fracties in de Tweede Kamer. 

Het lid van de G.P.V.-fractie zei te kunnen ins temmen met de doelstel l in-
gen van de Regering om de verschi l lende kinderbi js lagregel ingen op een 
meer uni forme wijze te regelen. Met name ten aanzien van de verschi l lende 
indexeringsregelingen is dit hard nodig. Hij had echter wat meer vraagtekens 
bij de noodzaak om één Algemene Kinderbi js lagregel ing voor iedereen te 
treffen, ook voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen. In het vervolg van 
dit verslag kan hij daarop nader ingaan. 

In de inleiding van de memor ie van toel icht ing word t op blz. 1 medege-
deeld «Deze derde fase beoogt vol ledige integrat ie van de kinderbi jslag en 
kinderaftrek en daarmede een belangri jk stuk vereenvoudig ing op het ge-
bied van wetgeving en ui tvoer ing van de kinderbijslag.» Vereenvoudig ing is, 
zo zei het lid van de DS'70-fractie, zeker een belangri jke doelstel l ing. Voor 
zover enigszins mogel i jk dienen sociale ui tker ingsregel ingen voor het pu-
bliek (en voor de diensten van de overheid zelf) eenvoudig en begri jpeli jk te 
zijn. De inleiding en ook paragraaf II van de memor ie van toel icht ing zijn ech-
ter nogal summier inzake de mot iver ing voor de voorgestelde oplossing. 

Zoals bij de gedachtenwissel ing over de eerste fase van de herstructure-
ring van kinderbijslag en kinderaftrek is gebleken, is dit lid van mening dat 
het voor de hand ligt om bij de inkomstenbelast ing en daarmee verband 
houdende (voor)heff ingen rekening te houden met het aantal leden van de 
belaste huishouding. Een kinderaftrek (en dan een echte, niet alleen het fis-
caal onbelast laten van een kinderbijslag) is daarom een redelijk onderdeel 
van een stelsel van inkomstenbelast ing. Nu de wetgever echter een andere 
weg heeft gekozen zal in de hierna volgende beschouwingen worden uitge-
gaan van de gemaakte keuze waardoor de kinderaftrek sterk in betekenis is 
verminderd. 

Het is redelijk, vervolgde dit l id, om de kinderbi jslag onafhankeli jk te doen 
zijn van het beroep van de ouder. In Nederland is te lang een speciale relatie 
met dat beroep aanwezig geweest, bij voorbeeld lange t i jd alleen kinderbi j-
slag voor overheidspersoneel en later alleen voor alle werknemers. Het af-
schaffen van een relatie tussen kinderbi jslag en ouderl i jk beroep houdt ech-
ter geenszins in dat het huidige stelsel inzake werknemerskinderen thans al-
gemeen moet worden. Op de vraag of bijslag moet worden verleend voor 
het eerste kind zou dit lid in de vo lgende paragraaf van dit verslag terugko-
men. 

Bijslag is thans in het algemeen onafhankeli jk van het inkomen van de ou-
der(s). Wat dit betreft zijn drie opvat t ingen wel verded igd : een posit ieve rela-
tie met het inkomen van de ouder(s) (omdat de komst van kinderen het inko-
men-per-hoofd in een gezin niet te zeer dient te ver lagen, of anders gezegd 
omdat een kind «in dezelfde stand als van de ouders» moet kunnen opgroei-
en); een negatieve relatie met het inkomen van de ouder(s) («want beter ge-
situeerden hebben geen bijslag nodig»); een geli jk bedrag onafhankeli jk van 
dat inkomen. Het verdient naar het oordeel van dit lid sterk de voorkeur deze 
onafhankeli jkheid te handhaven, mede o m te voorkomen dat het percentage 
aan inkomensafhankeli jke heff ingen en subsidies te hoog wordt . 

Er is thans wel variatie naar leefti jd van het kind en er is in de parlementai-
re discussie in de vor ige fase gepleit voor deze variatie. Er zijn echter ook ar-
gumenten voor een zo eenvoudig mogel i jk stelsel. De indieners van het 
wetsontwerp wi l len deze variatie, waaronder de lagere bijslag voor kinderen 
onder de drie jaar, handhaven. Dit lid zei echter de voorkeur te wi l len geven 
aan eenvoud. Ook hier dient een voor alle kinderen gelijke bijslag te worden 
verleend, ook onafhankeli jk van het al of niet volgen van voortgezet onder-
wijs of uitoefenen van een beroep, tot aan de leefti jd van 18 jaar die thans al-
gemeen word t bepleit als leeftijd voor meerder jar igheid. Tot de leeftijd van 
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meerderjar igheid zou dan echter ook geen zelfstandig recht op een bi j -
standsuitkering dienen te bestaan (zoals thans voor «schoolverlaters»), 
maar wel voor jonge werknemers sociale verzekeringsuitkeringen (bij onvr i j -
wi l l ige werk loosheid na te hebben gewerkt, bij ziekte e.d.), zoals voor alle 
werknemers. Boven de leefti jd van 18 jaar word t door velen, naar eigen keu-
ze, voortgezet onderwi js gevolgd, hetgeen het latere potentieel om inkomen 
te verwerven, vergroot. Dit is een soort investering waarvoor wel studiefi-
nanciering in aanmerking komt maargéén speciale giften d o o r d e overheid. 
Het is onwensel i jk dat de overheid bij voorbeeld aanstaande academici gun-
stiger behandelt dan werkende jongeren. Dit lid verwees in dit verband naar 
zijn opmerk ingen in het voor lop ig verslag inzake het wetsontwerp «Verla-
g ing van de leeftijd waarop volgens het Burgerli jk Wetboek de meerderjar ig-
heid word t bereikt tot achttien jaren» (§ 15417, nr. 4). 

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

De leden van de P.v.d.A.-f ractie hadden goede nota genomen van het feit 
dat de Regering het oorspronkel i jke ui tgangspunt, dat het loon zonder kin-
derbi jslag voldoende moet zijn voor een gezin met twee kinderen, achter-
haald acht en ervan uitgaat dat in ieder geval het m in imumloon gebaseerd is 
op een gezinssituatie zonder kinderen. Daardoor rijst volgens hen echter wel 
de vraag of de kinderbi js lagbedragen voor min imuminkomentrekkers vol -
doende zijn om de extra gezinsuitgaven, die met de geboorte en verzorging 
van kinderen gepaard gaan, te kunnen dragen. Zij vroegen de Regering 
daarom alle haar bekende gegevens te verstrekken over de werkeli jke kosten 
van kinderen, naar rangorde en leeft i jd, voor gezinnen met een relatief laag 
inkomen. Is de veronderstel l ing gewet t igd, zo vroegen zij, dat de geboorte 
van eerste kinderen een grotere f inanciële belasting voor de eerste jaren met 
zich meebrengt dan die van volgende kinderen (zeker als men behalve met 
de kosten van baby- en kleuteruitzet ook rekening houdt met de kosten van 
een grotere woning)? 

Hoewel deze leden erkenden dat het vol ledig terugdraaien van de bevrie-
zing van de kinderbijslag voor het eerste kind vanaf 1973 grote budgettaire 
gevolgen zou hebben, vroegen zij de Regering daarom een antwoord op de 
vraag of, gezien het loslaten van de gedachte dat eigenlijk het loon vo ldoen-
de moet zijn om de verzorging van de eerste twee kinderen te kunnen dra-
gen, wel volstaan kan worden met het ontdooien op het thans bestaande (re-
latief gedaalde) niveau. Bovendien vroegen zij, gezien het bovenstaande, 
hoe het verschil in hoogte van de kinderbi jslagen voor het eerste en tweede 
kind dan nog gemot iveerd kan worden . 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden er overigens ook behoefte aan 
o m , juist vanwege de consequenties die voor de hoogte van de noodzakeli j-
ke kinderbi jslagbedragen zouden kunnen voortvloeien uit de door de Rege-
ring ontwikkelde gedachtengang, van de Regering te vernemen, wat haar 
oordeel is over de mate van eigen f inanciële verantwoordel i jkheid die men-
sen zouden kunnen dragen voor het hebben van kinderen. 

Een rechtvaardig beleid ten aanzien van de inkomensvorming en de inko-
mensverdel ing alsmede de belast ingheff ing vereist, zo meenden de leden 
van de C.D.A.-fractie, dat daarbi j rekening wordt gehouden met de kosten 
die volgen uit de verantwoordel i jkheid die men op zich heeft genomen voor 
de verzorging en opvoeding van een of meer kinderen. Dat geldt in beginsel 
voor alle inkomensgelaagdheden en voor de inkomens van alle groepen uit 
de samenleving. Een bl i jvend onderscheid tussen loon- en salaristrekkenden 
en daarmee geli jkgestelden enerzijds, belangrijke groepen zoals met name 
de zelfstandigen anderzijds, is daarbij moeil i jk te verdedigen. In dat kader 
hadden zij met instemming kennis genomen van de daaraan op de bladzij-
den 4 en 5 van de memor ie van toel icht ing gewijde beschouwingen waar in 
de historie van de kinderbi js lagregel ingen op dit punt bondig werd samen-
gevat. 
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In theorie zou men de gel i jkberechtiging van de zelfstandige beroepsbe-
volking met andere inkomensgroepen ten aanzien van de kinderregel ingen 
kunnen bewerken door - al dan niet gefaseerd - terug te keren tot de situatie 
waar in , omdat het pr imaire inkomen in die opvat t ing geacht wordt ook te 
voorzien in het levensonderhoud van de eerste twee kinderen, de kinderbi j-
slagen voor deze twee kinderen worden beëindigd. Dat zou overigens, zo 
voegden deze leden daaraan onmiddel l i jk toe, directe gevolgen hebben voor 
de belastingheff ing omdat dan op grond van het fiscale draagkrachtbeginsel 
zonder meer een fiscale kinderaftrek voor deze kinderen zou moeten herle-
ven. Zij herinnerden daarbij aan de zowel bij de schrifteli jke voorbereid ing 
als bij de openbare behandel ing van de eerste fase der herstructurering van 
de kinderregelingen met de Regering gevoerde gedachtenwissel ing en aan 
het toen door hen ingediende en door de Kamer aanvaarde amendement 
(14 184, nr. 20; artikel XVIII van de Wet van 14 september 1978), waar in dit in 
feite werd vastgelegd. 

Zonder grote spanningen in het bedri j fsleven op te roepen zal het ook niet 
mogeli jk zijn, vervolgden deze leden, die thans 33 jaar geleden voor een 
belangri jk gedeelte losgelaten stell ing weer als u i tgangspunt voor het beleid 
te nemen. Een opwaartse druk op de lonen zou dan niet uit kunnen bl i jven. 
Terecht hadden de bewindsl ieden, zo merkten deze leden op, er bovendien 
op gewezen dat in de koppel ing van de sociale min ima aan het m i n i m u m -
loon van een gehuwde werknemer van 23 jaar en ouder zonder kinderen, be-
sloten ligt dat het m in imumloon , voor wat het behoefte-aspect betreft, ge-
richt is op een gezinssituatie zonder kinderen. 

Men zou zich bij dit alles ook kunnen afvragen of aan het ui tgangspunt dat 
kinderbijslag eerst diende te worden toegekend indien de gezinsomvang bo-
ven het, getalsmatig gezien, normaal voorkomende gemiddelde u i tg ing, in 
het verleden niet een te absolute betekenis werd toegekend. Zouden begrip-
pen als gezins- of fami l ie loon niet aan een zekere heri jking toe zijn, als men 
zich realiseert hoe in de inkomensvorming en in het inkomensbeleid, de be-
lastingheff ing e t c , in tegenstel l ing tot de beginperiode van de kinderbijslag-
wetgev ing, thans meer en meer rekening word t gehouden met de verzelf-
standiging van het inkomen van de gehuwde vrouw? Indien verdere bezin-
ning op de grondslagen en het systeem van onze volksverzekeringen, met 
name van de AOW en AAW, tot individual iser ing en verzelfstandiging van 
de aanspraken van de gehuwde v rouw zou voeren, zou volgens sommige 
geluiden die deze leden bereikten, ook de grondslag van onze kinderregeling 
weleens aan een heri jking toe kunnen komen. Daarbij zou de funder ing van 
de aanspraken op belastingvri je kinderbijslag ook voor eerste kinderen wel 
eens verdere versteviging kunnen kri jgen. Zeker als men denkt aan een 
systeem waarbi j in de toedel ing de leeftijd van het kind in plaats van de 
rangorde dan wel een gemengd systeem, als ui tgangspunt zou worden ge-
nomen. 

Wat hier ook van zij, aldus de hier aan het woo rd zijnde leden, naar hun 
mening viel het niet te voorzien dat een kinderregel ing welke voor alle inko-
mensgroepen een gelijke basis zou hebben en gelijke aanspraken zou ge-
ven, iets waaraan zij grote waarde hechtten, realiseerbaar zou zijn, zonder 
daarin ook de eerste kinderen te betrekken. Vol ledige harmonisat ie, integra-
tie en vereenvoudiging van de kinderregelingen diende thans dan ook uit te 
monden in een recht op kinderbijslag vanaf het eerste kind, ook voor die 
groepen die daarop tot nu toe nog geen aanspraken konden doen gelden. Zij 
deelden de mening van de Regering dat dit tot gevolg moet hebben dat in 
beginsel dan ook geen onderscheid meer kan worden gemaakt in de premie-
betal ing. 

De leden van de V.V.D.-fractie wezen op het tot nu toe geldende uitgangs-
punt dat het loon voldoende moet zijn voor de behoeften van een gezin met 
twee kinderen. Dat in 1946 besloten werd tot het verlenen van kinderbijslag 
voor het eerste en tweede kind van werknemers had huns inziens te maken 
met de bijzondere omstandigheden van toen. De sinds 1973 van kracht zijn-
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de bevriezing van de kinderbi jslag voor het eerste kind en de sinds kort gel-
dende halvering van de kinderbi jslag voor eerstgeborenen van 0-3 jaar ge-
ven reeds aan dat er een ontwikkel ing is naar een terugkeer tot het zuiverder 
u i tgangspunt. Dat de netto-netto-koppel ing van de sociale ui tkeringen aan 
het m i n i m u m l o o n wi jst op een vervagen van het ui tgangspunt, omdat daar-
bij wo rd t uitgegaan van het netto m in imumloon van een gehuwde werkne-
mer van 23 jaar en ouder zonder kinderen, wi lde er bij deze leden in het ge-
heel niet in. De netto-netto-koppel ing mag huns inziens in genen dele als 
een uitspraak in die zin worden opgevat. Een dergeli jke uitspraak past alleen 
binnen het kader van een fundamentele stel l ingname over wat door het mi 
n imumloon word t gedekt. Daarover zou eerst klaarheid moeten komen en 
dan ten minste aan de hand van een daartoe strekkend SER-advies. Door te 
stellen dat er nu al 33 jaar kinderbi jslag voor werknemers vanaf het eerste 
kind bestaat, de netto-netto-koppel ing impl iciet het m in imumloon - wat be-
treft het behoefte-aspect - gekoppeld heeft aan een gezinssituatie zonder 
kinderen en dus de ontdoo i ing van de kinderbi jslag voor het eerste kind no-
dig word t , zetten de bewindsl ieden volgens deze leden de zaak op z'n kop. 

Een principiële uitspraak voor een algemeen recht op kinderbi jslag van 
het eerste kind af voor alle ingezetenen achtten deze leden dan ook rijkelijk 
voorbar ig . Dit te meer omdat een dergeli jke uitspraak huns inziens de uitein-
deli jke fundamentele herstructurering van het kinderbijslagstelsel aanzien-
l i jkzou kunnen bemoei l i jken. 

De leden van de V.V.D.-fractie brachten vervolgens in herinnering dat het 
in 1971 mede door hun polit ieke geestverwanten gesloten regeerakkoord de 
aanzet gaf tot de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind in het 
kader van een noodzakelijk geachte herwaarder ing binnen de sociale verze-
keringen. Vervolgens zijn in 1972 de organisaties van werkgevers en werk-
nemers in de Sticht ing van de Arbeid overeengekomen dat de bevriezing 
van de kinderbi jslag beperkt kon worden tot die voor het eerste kind, waarbi j 
we rd voorgesteld om de hierdoor vr i jkomende middelen te gebruiken ten 
behoeve van een aanvul lende pensioenreservering, welk besparingseffect 
in 1976 werd omgezet in een overeenkomst ige ver laging van werkgevers- en 
werknemerspremies voor respectievelijk KWL en WAO. Zij vroegen de be-
windsl ieden waarom de argumenten, die toen golden met betrekking tot de 
bevriezing van de kinderbi jslag voor het eerste kind, inmiddels anders zijn 
komen te l iggen. Waarcm achten zij het raadzaam het ui tgangspunt van in-
dert i jd te verlaten? Staat ontdooi ing van de kinderbi jslag voor het eerste 
kind op dit moment niet haaks op het openhouden van de optie dat - in het 
kader van de uiteindeli jke herbezinning op de grondslagen van het kinder-
bijslagstelsel - gekozen word t voor het geleideli jk doen verdwi jnen van die 
bi jslag? Een studie, gericht op het opnieuw bezien van de hoogte van de be-
dragen en hun onderl inge verhoudingen en de wijze van indexer ing, zoals 
nu in de memor ie van toel icht ing aangekondigd a l s - niet met de ontdooi ing 
str i jdige - aanzet tot de uiteindeli jke herbezinning op de grondslagen, kwam 
hun als onvoldoende fundamenteel voor en niet in overeenstemming met 
de intenties van de motie-Van Tets. 

De leden van de S.G.P.-fractie wezen, wel l icht ten overvloede, op de in 
hun kring levende bezwaren tegen elke vo rm van verzekering. Maar ook af-
gedacht daarvan moet een vraagteken worden geplaatst bij het instrument 
van de volksverzekering als voorziening in de kosten van levensonderhoud 
van kinderen. Niet te ontkennen valt immers dat het verkri jgen van de kin-
derzegen geenszins als een onvoorzienbaar risico mag worden beschouwd. 
Eerder het tegendeel ! Al leen al om deze reden stuitte het deze leden tegen 
de borst deze bli jde gebeurtenissen tot onderwerp of voorwerp van een 
volksverzekering te maken. 

Deze leden hadden uit de memor ie van toel icht ing begrepen dat met na-
me het verband met het m in imumloon , dat bepaald is op basis van een ge-
zin zonder kinderen, één van de redenen was die verdere beperking van de 
kinderbi jslag tot vanaf het derde kind in de weg stond. Zij vroegen zich af of 
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de netto-netto-koppel ing met het m in imumloon , dat daaraan debet is, dan 
geen herziening zou behoeven. Zij vroegen de mogel i jkheden daartoe naar-
stig te onderzoeken, omdat gevreesd moet worden dat juist de netto-netto-
koppel ing de aanpassing mede bemoeil i jkt . 

Deze leden hadden het gevoel dat de zelfstandigen, zowel de ongehuwden 
als de gehuwden zonder kinderen, het kind van de rekening worden, omdat 
zij ook voor de eerste twee kinderen moeten gaan bi jdragen in de kosten, 
waarvan men zich - en huns inziens terecht - kan afvragen of het object van 
deze uitbreiding van de volksverzekering vanuit inkomenspol i t iek oogpunt 
wel zo gewenst is. Dit te meer als in aanmerking word t genomen het ook nu 
weer in de SER naar voren gekomen ui tgangspunt dat het inkomen (loon en 
overig inkomen) zodanig behoort te zijn dat daarvan een gezin met twee kin-
deren kan rondkomen. Welke consequenties zouden verbonden zijn aan het 
incorporeren van de kinderbi jslagen van werknemers in de lonen zelf? Dit 
gezien het feit dat het macro-economisch vermoedel i jk wein ig zal ui tmaken 
omdat beide posten deel u i tmaken van de loonkosten. Onderl inge verschui-
v ing maakt dan toch we in ig uit? Wel l icht zou een nadere beschouwing van 
de zijde van de bewindsl ieden dienstig kunnen zijn. 

Hebben de bewindsl ieden zich er overigens wel van vergewist of de groep 
die thans voor de eerste twee kinderen geen recht op bijslag ontvangt en 
daarom kinderaftrek geniet wel staat te dr ingen om ook bijslagen voor deze 
kinderen te krijgen? 

Naar het oordeel van deze leden dient met name aan de opvatt ingen van 
de zelfstandigen zélf, als de meest betrokkenen bij deze laatste fase, een 
groot gewicht te worden toegekend. Zij konden in het voor l iggende wets-
ontwerp echter wein ig daarvan terugvinden. De betrokken organisaties had-
den liever eerst de fundamentele discussies gehad en zouden zich desnoods 
- mede vanwege de geringere gevolgen voor de inkomens - neer wi l len leg-
gen bij een uitbreiding van de AKW tot het tweede kind. Had men niet meer 
rekening moeten houden met deze voorstel len? 

Deze leden benadrukten dat zij h iermede uiteraard geen pleidooi hielden 
voor een niet-gelijke behandel ing van burgers. Met name ook niet tussen 
zelfstandigen en werknemers. Zij hadden reeds eerder in hun bijdrage dan 
ook gesteld dat deze gelijke behandel ing gestalte had behoren te krijgen in 
de fiscale kinderaftrekregeling en ook langs die weg kan op een redelijker 
manier well icht dan thans word t voorgesteld, rekening gehouden worden 
met de draagkracht. 

De leden van de SGP-fractie wezen er in dit hoofdstuk ten slotte nog op dat 
de bijslagregeling voor de gezinnen met een groter aantal kinderen dan vier 
er niet gunstiger op geworden is. Zij vroegen de Regering of de voorgestel-
de vereenvoudiging de aanpassing van de bijslagen aan gewijzigde inzich-
ten niet vergemakkeli jkt. Met name dachten zij hier aan de invoering van in-
komensafhankeli jke bi jslagen, die bij de indiening van het wetsontwerp 
14 184 waren voorzien. De leden hier aan het woord waren hieromtrent niet 
gerust, ook al was dan in de Wet op de Inkomstenbelast ing een artikel opge-
nomen dat beoogt het fiscale draagkrachtprincipe via de aftrek weer te doen 
herleven, als op de een of andere manier aan de feiteli jke draagkracht zou 
worden getornd. Maar wie bepaalt dat, vroegen zij. 

De gedachte van een algemeen recht op kinderbi jslag van het eerste kind 
af, vond bij de leden van de P.P.R.fractie de nodige ins temming. De volgen-
de stap is de keuze voor de vorm waar in aan dit recht gestalte word t gege-
ven. De Regering kiest, wel l icht op grond van historische overwegingen, 
voor een volksverzekering met f inancier ing middels een algemeen kinder-
bi jslagfonds, gevoed door r i jksbi jdragen en premies. Deze leden vroegen de 
Regering om ter wi l le van een bewuste keuze de voor en nadelen naast el-
kaar te zetten van een vol ledige f inancier ing uit de algemene middelen en de 
huidige constructie. Kan de Regering ook nadere mededel ing doen over het 
beheer van het nieuwe algemeen kinderbi jslagfonds en over de wijze waar-
op controle op dat beheer kan worden uitgeoefend? 
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Bij deze leden was nog een vraag gerezen naar aanleiding van de opmer-
king van de Regering dat: «hierin impliciet besloten ligt dat het m in imum-
loon, voor wa.t het behoefte-aspect betreft, gericht is op een gezinssituatie 
zonder kinderen. Wi j menen dat deze veranderde opvatt ingen hun doorwer-
king moeten kri jgen in een recht op kinderbijslag vanaf het eerste kind. Bij 
de bespreking van de eerste fase (zie Handelingen Tweede Kamer, zitt ing 
1977-1978, blz. 2895) hadden de leden dit aspect reeds onder de aandacht 
van de Regering gebracht. Zij s temden dan ook in met de hiervoor geciteer-
de opvat t ing van de Regering. Welke consequenties trekt de Regering daar 
nu uit, zo vroegen zij nu. Ofwel de Regering is van oordeel dat de kinderbi j-
slagbedragen de kosten van opvoeding van een kind dekken, waarbi j dan 
ogenblikkel i jk vragen rijzen zoals waarop die opvat t ing gebaseerd is, en hoe 
het dan zit met de lagere bijslag voor het eerste kind, etc. Ofwel de Regering 
is van oordeel dat de vergoeding onvol ledig is, zoals zij reeds eerder uiteen-
zette, waarbi j dan geaccepteerd word t dat gezinnen met kinderen van men-
sen met een m i n i m u m l o o n in feite beneden een algemeen erkend min i -
m u m behoeftenniveau moeten leven. Daarover ontv ingen de leden van de 
P.P.R.-fractie gaarne nadere ophelder ing. 

De leden van de C.P.N.-fractie zeiden het als gunst ig voor de loontrekken-
den te beoordelen dat de bevriezing van de kinderbi jslag voor het eerste 
kind word t opgeheven. Een feit is echter wel dat voor veel zelfstandigen de-
z e " tot dusver - bevroren kinderbijslag in de plaats komt voor een niet-be-
vroren kinderaftrek, hetgeen voor hen een belangri jke derving aan inkom-
sten betekent. Deze leden waren dan ook van mening dat de ontdooi ing van 
de kinderbi jslag voor het eerste kind met terugwerkende kracht - desnoods 
gefaseerd - vanaf 1973 moet worden ingevoerd. Zij waren van mening dat 
de noodzakeli jke f inanciële middelen hiertoe gevonden kunnen worden in 
het Fonds voorhef f ing pensioenverzekering en bij de ondernemers, die de 
laatste jaren hebben geprof i teerd van de premiedal ing als gevolg van de be-
vriezing. In hoeverre zijn deze middelen daartoe toereikend en in hoeverre 
kan met deze middelen een vol ledige compensatie van de f inanciële gevol-
gen van het onderhavige wetsontwerp voor zelfstandigen - bij voorbeeld 
vanaf een modaal inkomen - bereikt worden? 

Aanslui tend op zijn opmerk ing uit de inleidende paragraaf zei het lid van 
de G.P.V.-fractie 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 ui tgewist . Indien 
zelfstandigen steeds vaker op analoge wijze behandeld zullen worden als 
werknemers, ui tkeringsgerechtigden en ambtenaren, bestaat dan niet het ge-
vaar dat op de lange duur de onafhankeli jkheid en eigen verantwoordel i jk-
heid van deze bevolkingsgroep zal worden aangetast, zodat ook deze groep 
voor een deel van zijn inkomen steeds meer van de overheid afhankeli jk zal 
worden? Gevraagd kan worden welke zwaarwicht ige redenen er zijn om 
geen onderscheid meer te maken tussen de rechtsposit ies van deze maat-
schappeli jke groeper ingen. 

Wordt , vroeg dit l id verder, met het invoeren van een algemeen kinderbi j-
slagstelsel, ook voor zelfstandigen, niet een te grote wissel getrokken op de 
onder l inge solidariteit van zelfstandigen, die over het algemeen een van na-
ture sterk individual ist isch gezinde bevolkingsgroep vormen? Wat is de 
rechtvaardiging van het feit dat de ene zelfstandige 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 inmiddels enigszins uitge-
sleten begrip solidariteit? 

Uit een oogpunt van rechtsgeli jkheid word t het wenseli jk geacht ook voor 
de eerste twee kinderen van zelfstandigen een recht op kinderbi jslag toe te 
kennen. Is nog een punt van overweging geweest, vroeg dit l id, om die 
rechtsgeli jkheid te effectueren door de bijslag voor de eerste twee kinderen, 
ook van werknemers en ambtenaren, geleidelijk af te schaffen, te meer om-
dat dit goed zou passen in het streven om de st i jg ing van de collectieve druk 
tegen te gaan? 
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Wat word t overigens in de memor ie van toel icht ing (blz. 5) bedoeld met 
de opmerk ing dat sociaal gezien zelfstandigen met kinderen zich in een over-
eenkomst ige positie bevinden als werknemers met kinderen? Wordt bij deze 
stell ing niet uit het oog verloren dat in ieder geval een heel belangri jk ver-
schil is de arbeidscontractuele relatie die een werknemer heeft en de onaf-
hankeli jkheid van de zelfstandige? Word t tevens niet vergeten dat kinderen 
van zelfstandigen vaak kunnen meehelpen in het bedrijf van ouders? 

In dit hoofdstuk wenste dit lid tevens nog enige vragen te stellen over de 
voorgestelde ontdooi ing van de kinderbj jslag van het eerste kind. Een van 
de argumenten voor de ontdooi ing was dat het u i tgangspunt dat het loon 
voldoende moet zijn voor een gezin met twee kinderen, is vervaagd, doordat 
gedurende 33 jaar reeds voor werknemers het recht bestaat op kinderbijslag 
vanaf het eerste kind. De G.P.V.-fractie vroeg of de omgekeerde ontwikkel ing 
niet eveneens mogel i jk was. Door bl i jvende bevriezing kan toch het begrip 
vervagen dat het loon niet voldoende zou zijn voor een gezin met twee kin-
deren? Het omgekeerde proces is misschien zelfs eenvoudiger omdat zowel 
het relatieve als het absolute welvaartsniveau zeer sterk is gestegen gedu-
rende de afgelopen 33 jaar. 

De woordkeuze «van het eerste kind af» doet volgens het lid van de 
DS'70-fractie de vraag rijzen of bedoeld is «na het eerste kind». Er is zijns in-
ziens een verschil in betekenis tussen «vanaf» en «van af». 

De indieners bepleiten een bijslag voor iedereen, ook voor het eerste kind. 
Bij de oorspronkel i jke opzet voor kinderbi jslag (1939) is gedacht aan gezin-
nen met een kindertal dat ligt boven het gemiddelde (bijslag te beginnen 
met het derde kind). Zoals de indieners op blz. 5 van hun memor ie van toe-
l ichting schri jven, lag hieraan de gedachte ten grondslag dat het loon toerei-
kend moest zijn voor een gezin van «normale» of tewel van gemiddelde 
grootte, zijnde een gezin met twee kinderen. De latere invoering (1946) van 
bijslag voor het eerste en tweede kind (van werknemers) werd «daarom ge-
als een ti jdeli jke zaak, noodzakelijk omdat de slechte naoorlogse economi-
sche situatie geen algemene loonsverhoging toestond.» Sinds dat jaar zijn 
de lonen en (enigszins ook de andere inkomens) echter fors gestegen. Het 
feit dat de bijslag voor eerste en tweede kinderen van werknemers thans 
ru im drie decennia heeft bestaan is op zich geen argument om die situatie te 
bestendigen. De «bevriezing» van de bijslag voor het eerste kind in het begin 
van de jaren zeventig was al een stap in de r ichting van terugdr ing ing van de 
«tijdelijke» ui tbreiding uit 1946. 

De indieners noemen als argument voor bijslag «vanaf het eerste kind» 
voorts «de koppel ing van de sociale min ima aan het m in imumloon» . Ook 
deze maatregel is er echter één die opn ieuw overwogen kan worden , nu al-
lerlei aspecten van inkomensverdel ing, emancipat ie van de v rouw en gelijk-
stel l ing van man en v rouw en gehuwd en ongehuwd e.d. bezien worden. De 
opmerk ing over «de» sociale «minima» is overigens vreemd. De werkeli jke 
min ima worden nl. geenszins beleefd door diegenen die slechts het mini-
mumloon of een even hoog bedrag ontvangen (soms alleenstaande of bij 
hun ouders wonende jongeren, soms echtparen zonder kinderen) maar door 
gezinnen met een dergeli jk of iets hoger inkomen als dat gezin bestaat uit 
meer dan twee personen. Dan is het inkomen per hoofd belangrijk lager dan 
het m in imumloon en worden de echte min ima, die in Nederland voorko-
men bereikt! 

Of het m in imumloon «voor wat het behoefte-aspect betreft» gericht is «op 
een gezinssituatie zonder kinderen» is een beslissing die min of meer be-
hoort bij de discussie over het wetsontwerp. Dit lid meende dat het wenseli jk 
is ervan uit te gaan dat het loon (m in imum of ander loon) voldoende is voor 
een gezin met althans één kind. Dit is mogel i jk nu deze lonen zoveel hoger 
zijn dan in de jaren dertig of veert ig, zodat belangri jk meer dan het voor 
levensonderhoud noodzakelijke distr ibutiepakket, huur e.d. hieruit kan wor-
den betaald c.q. gekocht. Het is verder logisch omdat sociale verzekeringen 
bestemd zijn voor dekking van min of meer ernstige risico's en het hebben 
van althans één kind niet als zo'n ernstig risico, maar integendeel als een zeer 
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algemeen voorkomend verschijnsel kan worden gezien. Dit geeft ook beter 
aansluit ing bij de situatie van de zelfstandigen. Wat het tweede kind betreft 
zou het op den duur ook voor de hand l iggen om de oorspronkel i jke uit-
gangspunten voor de werknemersverzekering en de later gekozen opzet 
voor de huidige volksverzekering (loon of ander inkomen moet toereikend 
zijn voor gezin van normale grootte, dat wi l zeggen met twee kinderen) over 
te nemen en de bijslag te laten beginnen bij het derde kind. Dit kan worden 
voorbereid door bevriezing van de huidige bijslag voor het tweede kind en 
dit bedrag dan in de volksverzekering op te nemen. 

De indieners van het wetsontwerp wijzen er in de memor ie van toel icht ing 
nog op dat de mogel i jkheid bestaat dat bevriezing van de kinderbi jslag tot 
compensat ie (en overcompensat ie voor werknemers zonder kinderen) in de 
loonsfeer leidt. Het woord «overcompensatie» is naar het oordeel van dit lid 
een eenzijdige betitel ing van een verschijnsel dat de wetgever al voor de 
Tweede Wereldoor log heeft gewenst, nl. dat het voor de (bruto) inkomens 
van een huishouding geen verschil zou maken of er nul, een of twee kinde-
ren zouden zijn. De «loondruk» die dreigt voor werknemers zonder kinderen 
(en voor zelfstandigen) bij invoer ing van een te complete kinderbijslag is ook 
in 1946 door het parlement erkend. 

III De eerste twee kinderen van zelfstandigen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden grote bezwaren tegen de nadelige 
inkomensconsequenties van de voorgestelde maatregelen voor de zelfstan-
digen met een modaal inkomen of lager. Zij wezen ook in dit verband op 
het feit dat deze consequenties bij het invoeren van inkomensafhankeli jk-
heid van de kindervoorzieningen (bij voorbeeld in de thans door hen gesug-
gereerde vo rm van belastbaarheid van verhoogde bijslagen) vermeden kun-
nen worden. 

Indien de Regering echter aan de voorgestelde maatregelen wi l vasthou-
den vroegen deze leden toch in ieder geval te overwegen de voorgestelde 
overgangsmaatregelen over een langere periode te spreiden. Zij vroegen de 
Regering mede te delen wat bij voorbeeld de meerkosten zouden zijn indien 
zowel de zelfstandigen zonder kinderen als de kleine zelfstandigen met kin-
deren over 1980 slechts één-derde van de premieverhoging, over 1981 
twee-derde daarvan en pas over 1982 de vol ledige premie zou worden opge-
legd. Ook zagen zij graag de inkomenseffecten van een dergeli jke verzach-
t ing ui tgerekend. 

Het was de leden van de C.D.A.-fractie duideli jk dat ui twerking van het be-
ginsel van de belastingvri je kinderbi jslag met de daaraan verbonden pre-
mieheff ing, zoals in het voor l iggende wetsontwerp is geschied, binnen de 
zelfstandige beroepsbevolking tot niet-geringe inkomensmutat ies zal leiden. 
Hier word t , zo merkten zij op, als het ware een nieuw beroep gedaan op de 
solidariteitsgedachte die overigens ook deze groepen bepaald niet vreemd 
is. Dat daarover niet onverdeeld gedacht word t kwam hun alleszins begri jpe-
lijk voor. Velen van hen die thans vooral met de negatieve gevolgen daarvan 
te rekenen hebben, dienden huns inziens echter niet uit het oog te verliezen 
dat binnen de zelfstandige beroepsbevolking het ontbreken van een in geli j-
ke mate geldende kinderregel ing als voor andere groepen reeds jaren aan-
wezig is, als pi jnl i jk en als een vo rm van ongeli jke rechtsbedeling werd erva-
ren. 

Voor de uitgebreide en gedetail leerde wijze waarop in de memor ie van 
toel icht ing deze inkomensmutat ies door de bewindsl ieden zijn weergege-
ven toonden deze leden zich intussen erkentelijk. Daaruit bleek hen nog eens 
bijzonder de omvang van het solidariteitsoffer dat van zelfstandigen zonder 
kinderen word t gevraagd en de noodzaak het schokeffect dat bij invoering 
van deze regelingen optreedt, te verzachten. 
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De voorgestelde overgangsmaatregel met betrekking tot de premiebeta-
ling voor de zelfstandigen zonder kinderen, zoals die in punt III, 4.1 op blz. 9 
van de memor ie van toel icht ing word t weergegeven, had de instemming 
van de leden van de C.D.A.-fractie. Wel vroegen zij zich af of deze ingroeire-
geling in de ti jd niet te beperkt is gesteld en of er geen aanleiding is, gelet 
ook op het verwacht ingspatroon wat ten aanzien van het inkomen van grote 
delen van de zelfstandige beroepsbevolking voor de eerstkomende jaren 
thans aanwezig is, die regeling voor een langere termi jn te doen gelden. Zij 
erkenden dat het op zichzelf onder de gegeven omstandigheden gewenst is 
deze derde fase van de herstructurering van de kinderregel ingen in haar ge-
heel vr i jwel neutraal te bekostigen maar, zo was hun vraag, zou dit beginsel 
op ontoelaatbare wijze worden losgelaten als de ingroei termi jn ver ru imd 
zou worden? 

Voor de kleine zelfstandigen zonder kinderen die tot de laagste inkomens-
groepen behoren maar die niet of niet vol ledig delen in de bestaande pre-
miereduct ieregel ing gold, naar het oordeel van deze leden, dat daaraan nog 
de vraag mag worden toegevoegd of de bijzondere zorg die men voor deze 
laagste inkomensgroepen dient te hebben, niet met zich meebrengt dat niet 
ui ts lui tend aan een ingroeiper iode zou dienen te worden gedacht. Zij dach-
ten daarbij met name aan die groepen met een bruto- inkomen in 1979 van 
minder dan f 22 300 als aangegeven in tabel 2 van de memor ie van toel ich-
t ing. Zij vroegen zich af of hier niet een zekere structurele maatregel gewenst 
zou zijn om het inkomen van deze groep duideli jk minder aan te tasten. 

Mutat is mutandis, ja in versterkte mate, aldus deze leden, is die wenseli jk-
heid aanwezig als men de in tabel 2 en tabel 3 van de memor ie van toel ich-
t ing weergegeven inkomensmutat ies beziet voor de kleine zelfstandigen 
met één respectievelijk twee kinderen in de inkomensgroep tussen 
f 19 613 en f 22 300. Wel iswaar v inden de voor deze groep optredende nega-
tieve inkomensmutat ies hun oorsprong in het wegval len van de vol ledige 
kinderaftrek die zij als een extra-voordeel genoten, maar dat extra-voordeel 
is hun toch tot nu toe niet achteloos gelaten. Dat was toch duideli jk bedoeld 
- althans zo zal het door velen van hen zijn ervaren - als een bijzondere tege-
moetkoming in hun zwakke inkomensposi t ie. Deze leden erkenden dat het 
bij de voorgestelde vol ledige integratie en harmonisat ie van de kinderrege-
lingen niet geheel te vermi jden is dat voor een bepaalde groep de optreden-
de inkomensmutat ie extra nadelig kan uitval len. Maar hier treft dit toch wel 
bijzonder pijnli jk, gelijk overigens ook door de Regering zelf word t erkend. 
De voor de kleine zelfstandigen met kinderen voorgestelde compenserende 
maatregel verzacht het effect van de inkomensmutat ies wel iswaar, maar dit 
is slechts een ti jdeli jke maatregel en ten opzichte van andere kleine zelfstan-
digen bli jft voor de groep met een inkomen tussen f 19 613 en f 22 300 dit ex-
tra-nadeel in vol le omvang bestaan. 

De inkomensmutat ies die als gevolg van het wetsontwerp voor de kleine 
zelfstandigen optreden nog eens overziende, vroegen de leden van de 
C.D.A.-fractie zich af, of het niet mogel i jk zou zijn, naast de voor deze groep 
reeds voorgestelde compensat iemaatregel nog op andere meer structurele 
wijze aan de hier duideli jk geworden problemen tegemoet te komen. Zij 
dachten daarbij met name aan een structurele aanpassing van de premiere-
duct ieregel ing. Wat zou het effect zijn op de in tabel 3 van de memor ie van 
toel icht ing weergegeven inkomensmutat ies als de in de premiereductiere-
gel ing genoemde grensbedragen met 50% dan wel met 25% zouden wor-
den verhoogd? 

Hoever zouden deze grensbedragen moeten worden opgetrokken om de 
nadelige mutaties voor kleine zelfstandigen met twee kinderen en een bru-
to- inkomen in 1979 gelegen tussen f 19 613 en f 22 300 met 50% dan wel met 
25% te verminderen? Wat zouden de gevolgen daarvan zijn in de premie-
sfeer en wat zou dat voor budgettair effect hebben? Het sprak daarbij naar 
hun mening vanzelf dat in dat geval ook nog eens kritisch zou kunnen wor-
den bezien of de regel ing, zoals die thans luidt, werkeli jk ten goede komt aan 
die groepen waarvoor zij bedoeld is. 
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De leden van de V.V.D.-fractie vroegen aan de bewindsl ieden hoe zwaar zij 
t i lden aan de men ing van de zelfstandigenorganisaties en de Raad voor het 
M idden-en Kleinbedri j f d a t - g e z i e n de afnemende betekenisvan de bijslag 
voor het eerste kind en de belangri jke aantast ing van het beschikbare inko-
men voor een aanzienlijk deel van de groep zelfstandigen - de AKW alleen 
moet worden ui tgebreid met bijslag voor het tweede kind en dat voor het 
overige de huidige situatie gehandhaafd moet bl i jven totdat een definit ieve 
herstructurer ing plaatsvindt. Is het, zo vroegen zij zich af, onder de huidige 
omstandigheden wel te rechtvaardigen een solidariteitsoffer af te dwingen 
ten bate van een groep, die dat gezien de inkomensconsequent ies zelf als 
l ichtvaardig beoordeelt? Is het verantwoord dat een zelfstandige zonder kin-
deren met een m in imuminkomen er structureel met 1,1 % op achteruit gaat, 
terwi j l een zelfstandige met twee kinderen met een inkomen van f 50 000 er 
structureel met 2,9% op voorui t gaat? Is het verantwoord om een kleine zelf-
standige met twee kinderen bij een inkomen van f 22 300 er structureel met 
1,7% op achteruit te laten gaan? 

Zal overigens onder de koopkrachtgarantie tot aan de modale grens in 
1980 niet toch al voor de zelfstandigen zonder kinderen tot die grens en aan 
de KKZ-zelfstandigen extra-compensatie nodig worden naast de voorgestel -
de overgangsregel ing voor 1980? Met welk bedrag zal dat de overgangs-
maatregelen in 1980 verzwaren? Hoe zal dat bedrag bij neutrale budgettaire 
f inancier ing van de operatie bekostigd kunnen worden? 

Refererend aan bij lage 2 vroegen deze leden zich af in hoe verre de pre-
miereduct ie en 'Vri jstel l ingsregeling zodanig opgetrokken en gedif ferent i-
eerd kan worden naar gehuwden en ongehuwden, dat tot de bovengrens 
van de KKZ-regeling niemand in beschikbaar inkomen er op achteruit of op 
voorui t gaat? Wat zou een dergeli jke differentiat ie van deze regel ing, die de 
structurele inkomensmutat ies voor deze zelfstandigen tot de bovengrens 
van de KKZ-regeling dus neutraal maakt, aan extra-kosten in 1980 en 1981 
met zich meebrengen? 

Wat betreft de macro-f inanciële gevolgen van het betrekken van de eerste 
twee kinderen van zelfstandigen in de kinderbi js lagregel ing merkt de memo-
rie van toel icht ing (blz. 11, eerste alinea) op dat het totaal van de beschikbare 
inkomens van de zelfstandigen per saldo met f 70 m in . zal toenemen. Kan 
di t , zo vroegen deze leden, nog eens nader toegel icht worden? Aan welke 
zelfstandigen komt dit voordeel in de belastingsfeer ten goede? Aangezien 
het een feiteli jke verminderde belast ingontvangst betekent, word t daarmee 
niet tevens het feiteli jke f inancieringstekort van de Min is te rvan Financiën 
met datzelfde bedrag verzwaard en word t aan de eis van neutrale budgetta i -
re f inancier ing daarmee geen afbreuk gedaan? 

Aanslui tend op hun eerdere beschouwingen merkten de leden van de 
S.G.P.-fractie op, dat de voorgestelde verbreding van de kinderbijslagrege-
ling tot alle ingezetenen enigszins tegenstr i jd ig aandoet nu reeds sedert ja-
ren - en de problematiek is vandaag de dag eerder verzwaard dan verl icht -
ondubbelz innig word t gesteld dat de collectieve lastendruk geen verdere uit-
breiding kan ondergaan. Is het dan wel verantwoord de groep zelfstandigen 
op te zadelen met een extra-premielast van 1,75%? En wel zodanig dat er 
zelfs overgangsregel ingen moeten komen om de premielast meer aanvaard-
baar te maken? Deze leden konden zich niet aan de indruk onttrekken, dat 
deze verzwaring inderdaad de besteedbare inkomens van ongehuwden dan 
wel gehuwde kinderloze echtparen zal verkleinen. Immers via het strakke 
pri jsbeleid zullen deze kosten niet kunnen worden verwerkt in de pri jzen. 
Wordt dan in zekere zin geen misbruik van deze omstandigheden gemaakt, 
door een regeling door te zetten waarvan het de vraag is of deze valt onder 
de urgente gevallen van solidariteit? 

Deze leden vroegen zich af of niet met alle kracht moet worden gezorgd 
dat lastenverzwaring voor vele zelfstandigen moet worden voorkomen. Niet 
alleen word t een extra-beroep op de solidariteit gedaan, ook werkt het voor-
stel met name slecht uit op de groep van de kleine zelfstandigen met een in-
komen van omstreeks f 22 300 (1979). Zij vroegen zich af of uit dit bedrag wa-
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ren geël imineerd die gedeelten van het w ins t inkomen die bestemd zijn voor 
de continuïteit van de onderneming en voor het opvangen van risico's. Zo 
niet, dan betekent het dat de positie van deze groep nog slechter zou worden 
dan al blijkt uit dit bedrag. Is het beroep op solidariteit voorts wel helemaal 
ter zake nu in de werknemerssfeer de lasten geheel door de werkgevers wor-
den gedragen, zo vroegen deze leden. Zij g ingen er daarbij vanuit dat in de 
bestaande verdel ing der lasten geen wi jz iging komt. 

Weliswaar is voorzien in t i jdeli jke tegemoetkomingen, deze leden waren van 
oordeel dat een meer bl i jvende verl icht ing op zijn plaats zou zijn. Kan dit niet 
worden geregeld door een ui tbreiding van de premievri jstel l ings- en reduc-
t ieregel ing, 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 posi-
tieve saldo vormt van deze gehele derde fase, eventueel verhoogd met het 
voordeel ad f 70 min. als gevolg van lagere belastingaanslagen? 

De leden van de P.P.R.fractie drongen er op aan, dat de overgangsrege-
ling voor kleine zelfstandigen met kinderen over een langere termi jn zou 
worden ui tgesmeerd bij voorbeeld door middel van uitkeringen ineens in 
1980,1981 en 1982 van respectievelijk f 150, f 100, f 50 bij één kind en f 300, 
f 200, f 100 bij twee kinderen. 

Het lid van de G.P.V. fractie vond dat het ci j fermateriaal dat in de memor ie 
van toel icht ing werd gegeven niet alti jd even voldoende was. Zo miste hij 
met name een duideli jk inzicht in de inkomenseffecten voor de gezinnen van 
zelfstandigen met meer dan twee kinderen. Graag zag hij dan ook de tabel 
op blz. 8 uitgebreid met een overzicht van de inkomenseffecten voor de gro-
te gezinnen. 

Dit lid was bovendien niet gelukkig met de aantasting van de inkomenspo-
sitie van de kleine zelfstandigen zonder kinderen, die nu door de verpl icht ing 
tot premiebetal ing onder het bestaansmin imum dreigen te komen. De voor-
gestelde overgangsmaatregel leek hem te mager en de termi jn waarvoor de-
ze maatregel go ld te kort. Zou het niet meer voor de hand liggen voor deze 
categorie een structurele maatregel te treffen, bij voorbeeld in de vorm van 
een verbeterde premiereductieregel ing? 

IV. Indexering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden dat de Regering te licht heenwan-
delt over de inkomenspol i t ieke consequenties van het uit budgettaire over-
wegingen overgaan op de pri jsindex. Hier wreekt zich opnieuw, aldus deze 
leden, het voorui t lopen op een meer algemene discussie over de grondsla-
gen van het kinderbijslagstelsel en de functie daarvan in het inkomensbe-
leid. Hier wordt , zo stelden zij, de fout herhaald die reeds gemaakt is bij het 
plotseling voor de AKW overgaan op de gemengde indexering. Afgezien van 
de vraag naar de opportuni te i t van deze voor tdurende verander ingen, in een 
situatie waar in alom wordt gestreefd naar het gelijk oplopen van lonen en 
kosten van levensonderhoud, beschouwden zij het als een kwalijk voorteken 
dat de Regering zo gemakkeli jk afstapt van de welvaartsvastheid van uitke-
r ingen. Waarom wacht de Regering niet op het advies van de SER over het 
aanpassingsmechanisme in het a lgemeen, alvorens alleen voor de kinder-
bijslag weer een nieuwe ommezwaai te maken? Vanuit de nog kort geleden 
door de Regering geforceerde overgang op de gemengde index had het toch 
voor de hand gelegen dit ui tgangspunt voor lop ig te handhaven? 

Het ligt op zich voor de hand, aldus de leden van de C.D.A.-fractie, dat bij 
een vol ledige integratie en harmonisatie van de kinderregelingen ook een zo 
vol ledig mogeli jke uni forme wijze van indexering der geïntegreerde kinder-
bijslagen dient te worden nagestreefd. Daarbij zou men de gewenste zoveel 
mogeli jk neutrale f inanciering van de bekostiging van deze derde fase stellig 
niet uit het oog mogen verliezen. 
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Dat integratie van de kinderaftrek in de kinderbi js lagregel ingen de kinder-
regeling echter zodanig losmaakt van andere sociale ui tker ingen, dat de in-
dexering van de kinderbi jslag geheel op zich zelf zou kunnen worden bezien, 
wensten zij echter sterk te betwi j fe len. Met de voorgestelde wijze van in-
dexer ing der nieuwe kinderbi jslagen word t , zo zeiden deze leden, duidel i jk 
de samenhang doorbroken met de aanpassingssystematieken voor alle 
overige sociale ui tkeringen. Nu de Sociaal-Economische Raad thans een ad-
vies voorbereidt over het aanpassingsmechanisme daarvan - waarbi j onder 
het oog kan worden gezien dat binnen een uni form indexer ingsmechanisme 
een correctie nodig kan zijn om ongewenste netto-effecten voor de kinder-
bijslag te voorkomen - hadden deze leden vooralsnog bezwaar tegen een 
geheel afzonderli jk indexer ingsmechanisme voor de kinderregel ing. 

Bovendien levert de voorgestelde pr i js indexering het nadeel op, vervolg-
den deze leden, dat gezinnen met vier of meer kinderen er op achteruit zul-
len gaan ten opzichte van ongewi jz igd beleid, iets waartegen zij, zoals ook 
uit hun opstel l ing met betrekking tot de wetsontwerpen die de eerste en 
tweede fase van de herstructurer ing regelden reeds was gebleken, geen ge-
ringe bezwaren hadden. 

Uit de tabellen opgenomen in de bi j lagen van de memor ie van toel icht ing 
meenden zij te kunnen afleiden dat bij de beoogde zo neutraal mogel i jke f i -
nanciering van deze derde fase der herstructurer ing de wijze van indexering 
sterk afhankelijk is van het al of niet bevroren laten van de kinderbi jslag voor 
het eerste kind. Gelet op hetgeen zij daarover reeds eerder in dit voor lop ig 
verslag te kennen gaven, zouden zij er daarom sterk voor wi l len pleiten, met 
handhaving van de bevriezing van de kinderbi jslag voor het eerste kind tot-
dat de Sociaal-Economische Raad zich uitgesproken heeft over het al of niet 
ingr i jpend wijzigen van het toedel ingssysteem, voor de aanpassing de index 
van de regelingslonen te volgen. Zagen zij het goed, dan zouden de effecten 
daarvan niet wezenli jk afbreuk doen aan de wensel i jkheid van neutrale f i -
nanciering van deze derde fase of deze mogel i jk zelfs nog enigermate ver-
sterken, als men de tabel len, voorkomend in bij lage 4, onder l ing vergeli jkt. 
Gaarne zouden zij daarover de mening van de Regering vernemen. 

Aanslui tend op hun in paragraaf II van dit verslag weergegeven beschou-
w ingen over de voorgenomen ontdoo i ing van de kinderbi jslag voor het eer-
ste kind wezen de leden van de V.V.D.-fractie in dit hoofdstuk op het aspect 
van de groter wordende negatieve ombu ig ing die daarvan bij toenemende 
inflatie het gevolg is. Weliswaar word t dit bij het gekozen systeem goed-
deels gecompenseerd door een groter wordende ombu ig ing aan de kant 
van de tweede en volgende kinderen, maar betekent dit op het vlak van de 
indiv iduele gezinnen niet een groeiend positief inkomenseffect voor de klei-
ne gezinnen ten koste van een negatiever wordend inkomenseffect voor de 
grote gezinnen bij toenemende inflatie? In het kader van een vol ledig over-
zicht vroegen deze leden ook de micro- en macro-effecten in 1983 van aan-
passing van alle kinderbi jslagen aan de pri jsindex bij 3% en 8% inflatie, 
evenals de micro- en macro-effecten in 1981 van aanpassing van de kinder-
bijslag voor tweede en volgende kinderen aan de gemengde index, waarbi j 
de kinderbi jslag voor het eerste kind is bevroren (bij 3% en 8% inflatie). Zul-
len de in de MEV'80 gehanteerde veronderstel l ingen nog relevante wi jz ig in-
gen veroorzaken in de tabellen van bij lage 4? 

Wat betreft het aanpassingsmechanisme voor de nieuwe kinderbi jslagen 
ondersteunden deze leden met betrekking tot de tweede en volgende kinde-
ren het kabinetsvoorstel om deze bijslagen de pri jsindex te laten volgen. Zij 
verwezen hierbij naar de SER, die zich in meerderheid kon verenigen met het 
voorstel van de Regering en de hieraan ten grondslag l iggende uitgangs-
punten om de nieuwe kinderbi jslagen aan te passen overeenkomst ig de ont-
wikkel ing van de geschoonde pri jsindex van gezinsconsumptie. Mag uit het 
feit dat de bewindsl ieden zich bli jkens de memor ie van toel icht ing over dit 
standpunt van de raad verheugen (blz. 24/25) worden afgeleid dat zij met de 
pri js index derhalve de geschoonde pri js index van de gezinsconsumptie be-
doelen? Uit welke elementen dient die schoning te bestaan? 
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De leden van de fractie van D'66 g ingen ervan uit dat er voor alle sociale 
verzekeringen één indexer ingsmethode zou moeten ontstaan waardoor een 
koppel ing van de ontwikkel ing van de reële netto-uitkeringen aan de ontwik-
keling van de reële netto arbeidsvoorwaarden voor de actieve beroepsbe-
volk ing, dat w i l zeggen een echte reële welvaartskoppel ing, ontstaat. Dat be-
hoorde huns inziens ook voor de aanpassingsmethode voor de gezinssubsi-
dies het geval te zijn. Om dit resultaat zo goed mogeli jk te benaderen kan 
wel l icht voor lopig de loonindex gebruikt worden met een correctie in ver-
band met de fiscale vr i jstel l ing van de kinderbi jslagen. Als in de praktijk het 
gebruik van de pri jsindex volgens verwacht ing gedurende de eerstkomende 
periode globaal hetzelfde effect oplevert , kan dat voor een overgangsperio-
de voor deze leden aanvaardbaar zi jn, als de garantie bestaat dat daarna 
aansluit ing word t verkregen bij het a lgemene indexeringssysteem voor de 
sociale verzekeringen. Voor de daarbij uiteindeli jk te kiezen indexer ingsme-
thode is de SER-studie over indexer ingsmechanismen en hun invloed op de 
netto-uitkeringen van betekenis. 

De leden van de fractie van de S.G.P. zeiden minder moei l i jkheden te heb-
ben met het deel van het voorstel dat de aanpassing regelt. Wel zouden zij 
daarbij het volgende wi l len vragen. Is het logisch en verantwoord, voor wat 
betreft de kinderbi jslagen, bij voorbaat te kiezen voor de geschoonde pri jsin-
dex, terwi j l omtrent de indexering voor alle andere sociale uitkeringen nog 
een advies te wachten is van de SER? Deze leden waren van oordeel dat uni-
formite i t ter zake van groot belang is. Voorts vroegen zij zich af of de ver-
wachte sterk beperkte reële groei van het nationaal inkomen voor de komen-
de t i jd er niet toe zal leiden dat het verschil tussen waardevastheid en wel -
vaartsvastheid min of meer verwaarloosbaar wordt . Of is deze conclusie niet 
houdbaar? 

Over de keuze van de pr i js indexering maakten de leden van de P.P.R.-frac-
tie hiervoor reeds enkele opmerk ingen. Zij zeiden zeer wel te beseffen dat de 
loonindex en de pri jsindex elkaar zeer dicht kunnen naderen wanneer de 
reële normen van de lonen op de nul l i jn zouden komen. Of dat zo zal zijn en 
in hoeverre het incidenteel het beeld zal verstoren, zal sterk afhangen van de 
feiteli jke afwentel ing die zich zal voordoen. Het hanteren van de pri jsindex 
brengt voor trekkers van sociale ui tkeringen extra risico's met zich mee zo-
dat, als het verschil toch niet al te groot is, de keuze voor een loonindexer ing 
voor de hand ligt. Heeft de Regering dit ook overwogen en zo ja wat word t 
daar dan tegenover gesteld? 

De leden van de C.P.N.-fractie zieden onder de huidige omstandigheden 
de voorgenomen wi jz ig ing van het indexeringssysteem van gemengde in-
dex naar uitsluitend pri jsindex van de hand te wijzen. De pri jsindex is in de 
laatste jaren zodanig geschoond van allerlei st i jgingsoorzaken, dat zij nau-
weli jks meer relevant is voor de werkeli jke st i jging van het prijspeil en de 
kosten van levensonderhoud. Indexering aan het loon betekent dat de kin-
derbi jslaguitkeringen zijn geïndexeerd aan sti jging van het loon op grond 
van pri jsindexering én als gevolg van loonst i jg ingen die plaatsvinden onder 
druk van loonstr i jd. Juist de laatste jaren bli jkt deze loonstr i jd noodzakelijk 
om de tekortkomingen in de pri jsindex - als gevolg van de schoningen " t e -
niet te doen wi l men de koopkracht van de werknemers handhaven. De voor-
genomen schoning van de pri jsindex van st i jg ingen van de energiepri jzen 
bevestigt naar hun mening dit s tandpunt alleen maar. 

Aanpassingen ingevolge de pri jsindex zouden volgens deze leden slechts 
plaats kunnen hebben indien word t ui tgegaan van een ongeschoonde prijs-
index, dat wi l zeggen een index waarbi j tevens rekening is gehouden met de 
st i jging van de kosten van levensonderhoud ten gevolge van verhoging van 
belastingtarieven op gemeenteli jk, provinciaal en landelijk niveau èn de ver-
hoging van de tarieven en prijzen voor energie. Wat is de mening van de be-
windsl ieden hierover? 
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Het lid van de G.P.V.-fractie was met de Regering van mening dat er een 
einde dient te komen aan de chaotische wijze waarop thans de indexering 
van de verschil lende bijslagen en opslagen is geregeld. Deze toestand was 
naar zijn oordeel voor een belangrijk deel debet aan de onoverzichteli jke si-
tuatie zoals die thans bestaat. Bovendien werken de verschi l lende indexe-
r ingsmechanismen in de hand dat op de lange duur de onderl inge verhou-
dingen tussen de bijslagen en opslagen verkeerd komen te l iggen. 

Dit lid was van mening dat een indexeringsregel ing aan de volgende voor-
waarden moest vo ldoen: een zo groot mogeli jke uni formi te i t ; zo wein ig mo-
gelijk negatieve inkomenseffecten in vergeli jking met de huidige situatie; 
grotere gezinnen moeten compensat ie krijgen voor het geleideli jk verdwe-
nen systeem van kinderaftrekken; de relatieve welvaart van het gezin dient 
intact te bli jven en de collectieve lasten dienen in ieder geval niet verder te 
st i jgen. Hij merkte op dat de door de Regering voorgestelde indexeringsre-
gel ing slechts aan de eerste twee vereisten voldoet. Uit de tabel op blz. 13 
van de memor ie van toel icht ing blijkt dat met name de grotere gezinnen er-
op achteruitgaan. Daarnaast waarborgt een pri js indexering niet dat de rela-
t ieve welvaart van de gezinnen wordt gehandhaafd. Treedt bij een dalend 
pri jsniveau en bij een st i jgend welvaartsniveau dan niet een achterstand op? 
Is een pri jsindexering overigens wel in overeenstemming met de theorie 
waarop ons kinderbijslagstelsel is gebaseerd, nameli jk de gezinswelvaarts-
theorie? Is het daarom niet wat voorbar ig om nu al de loonindexer ing te ver-
laten en over te gaan op pr i js indexering, terwi j l er bij de op handen zijnde 
laatste fase van de herziening van het kinderbijslagstelsel een fundamentele 
discussie gevoerd gaat worden over de grondbeginselen van het stelsel? 
Was dat dan niet het moment geweest om eventueel definit ief over te stap-
pen op een ander indexeringsmechanisme? Dient bovendien niet eerst te 
worden afgewacht het advies dat de SER is gevraagd over herziening van in-
dexeringsmechanismen? Uit de overzichten in de bij lagen bij de memor ie 
van toel icht ing blijkt ook dat de grotere gezinnen er met het door de Rege-
ring voorgestelde systeem op achteruitgaan. Bovendien is uit de toel icht ing 
niet voldoende zekerheid te verkri jgen over het niet verder sti jgen van de 
collectieve lastendruk. Is de ri jksbijdrage van 190 min . in 1980 waarvan op 
blz. 16 van de memor ie van toel icht ing melding word t gemaakt als structu-
reel bedoeld? 

Onder verwijzing naar zijn in hoofdstuk II van dit verslag weergegeven be-
schouwing over de voorgenomen ontdooi ing van de kinderbijslag voor het 
eerste kind kwam dit lid tot de voor lopige conclusie dat van de door de Re-
gering voorgestelde alternatieven de combinat ie loonindexer ing met hand-
having van de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind aantrek-
kelijke kanten had. Hij wees er echter op dat dit in de huidige situatie, met 
halvering van de bijslagen voor 0-, 1- en 2-jarigen tot ongewenste effecten 
zou leiden. Een loonindexer ing zonder meer zou echter niet vo ldoen aan de 
voorwaarde dat de collectieve lastendruk niet verder mag sti jgen. Daarom 
vroeg hij of er mogel i jkheden bestonden alle bijslagen gedurende twee ja-
ren te bevriezen, en na ver loop van deze twee jaar, alle bi jslagen, dus ook die 
voor het eerste kind, te ontdooien en daarna volgens de dan geldende loon-
index aan te passen. Welke kosten zouden hiermee zijn gemoeid , hoe zou de 
premie-ontwikkel ing dan ver lopen en hoe is de vergeli jkbare inkomensposi-
tie voor gezinnen met 1-8 kinderen? 

Het lid van de G.P.V.-fractie was zich er overigens van bewust dat het han-
teren van een loonindex nog nadere precisering behoeft, gezien de uiteenlo-
pende ontwikkel ing van netto- en brutolonen. In dit verband wi lde hij erop 
wijzen dat zijn fractie alti jd een sterke voorkeur heeft gehad voor belastbare 
kinderbi jslagen, die worden aangepast volgens een index die gerelateerd is 
aan een vast aandeel van het hoofdeli jk nationaal inkomen. Dan zou het han-
teren van een brutoloonindex meer voor de hand l iggend zijn. 

Naar het oordeel van het lid van de D.S.'70-fractie is een halfjaarlijkse her-
ziening van de kinderbi jslagbedragen in strijd met het algemene streven 
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naar eenvoud in de kinderbi js lagregel ing. Zijns inziens zou het meer voor de 
hand l iggen o m te komen tot een wat minder f requente wi jz ig ing, bij voor-
beeld eens in de twee jaar. 

Dit lid wi lde echter met name aandacht w i jden aan de eigenaardige keuze 
voor indexatie aan prijzen, dus garantie van koopkracht van een inkomens-
bestanddeel onder alle omstandigheden. De overheid kan een dergeli jke on-
geclausuleerde garantie onmogel i jk geven. Een overheid kan wèl streven 
naar handhaving van verhoudingen tussen inkomens (bij voorbeeld tussen 
een al imentatie-uitkering en het inkomen van de al imentat iepl icht ige, of tus-
sen salaris en pensioen, of tussen sociale ui tkeringen en hoogte van lonen), 
garantie van koopkracht is echter onmogel i jk en onwensel i jk . Tal van prijs-
wi jz ig ingen dienen juist niet door wi jz ig ing van nominale inkomens te wor-
den gevolgd, denk aan de gevolgen van misoogst, boycot, oor log, geleide-
lijk toenemende schaarste door ui tputt ing van natuurl i jke hu lpbronnen, of 
tar iefsverhoging door de overheid zelf. Gewezen kan worden op de motie-
Engwirda (15081, nr. 37) inzake het niet verwerken van de st i jging van ener-
giekosten in de pri jscompensatie. 

V. Financiering 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden het op prijs stellen een overzicht te 
kri jgen van de veranderingen in de f inanciële consequenties voor de over-
heid (tabel 9), die zouden optreden als hun suggestie werd gevolgd van het 
belastbaar maken van de (verhoogde) kinderbi js lagen, gepaard gaande aan 
het ongedaan maken van de verslechteringen van de tweede fase. 

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen de Regering nog eens nader in te 
gaan op de gevolgen van de invoering van de derde fase voor de premiehef-
f ing. Uit de memor ie van toel icht ing en met name uit tabel 7 op blz. 14 blijkt, 
zo merkten zij op, dat een premie van 2,2% nodig is ter f inancier ing van deze 
u i tbouw van de kinderregel ingen tot een vol ledige volksverzekering, in 
plaats van thans 0,45% voor de bestaande AKW. Daarbij is alleen het per-
centage voor 1980 genoemd. Gaarne zouden zij vernemen welke premie-
ontwikkel ing met betrekking tot de nieuwe Algemene Kinderbi js lagwet voor 
de eerste jaren na 1980 verwacht mag worden. 

Uit tabel 7 blijkt een tekort van f 190 min. in 1980, welk tekort door een ex-
tra-ri jksbijdrage word t opgevangen om een st i jg ing van de premie te voor-
komen. Blijft die ri jksbijdrage ook na 1980 gehandhaafd? Uit tabel 9 blijkt dat 
het Rijk f 235 min. voordel ig saldo heeft bij invoer ing van de nieuwe AKW. 
Hiervan wordt f 190 min. aangewend om het genoemde tekort te dekken. 
Het was deze leden nog niet geheel duidel i jk wat er gebeurt met het structu-
rele overschot van f 45 min . Kan dit nog eens worden uiteengezet? 

Is ook overwogen om bij de in tabel 4 gegeven opstel l ing van de effecten 
van de invoering van kinderbi jslag voor het eerste en tweede kind voor zelf-
standigen, niet tot een sluitende opstel l ing te komen, doch de premiehoogte 
iets te verlagen voor de zelfstandigen? Of dit bedrag voor een andere lasten-
verl icht ing aan te wenden, met name voor zelfstandigen zonder kinderen? 
Zou hiermee een permanente premieverl icht ing gef inancierd kunnen wor-
den voor deze groep in plaats van een eenmalige voor 1980? Of zou daar-
meeeen overgangsregel ing gefinancierd kunnen worden tot het vaststaat of 
en zo ja w a n n e e r - deze leden namen aan dat zulks in 1982 duideli jk zou zijn 
- een vierde fase in de herziening van de kinderregel ingen volgt? De eenma-
lige kosten van de overgangsregel ing worden gedekt uit de ri jksbijdrage van 
f 190 min. die op begrotingsbasis lager ui tkomt. Zou hieruit ook voor 1981 
de te verlengen overgangsregel ing gef inancierd kunnen worden? 

Op blz. 4 van de memor ie van toel icht ing herinnert de Regering er aan dat 
het tot de doelstel l ingen behoort deze derde fase van de herstructurering in 
haar geheel vr i jwel neutraal te bekostigen. Op blz. 20 van de memorie van 
toel icht ing merkt zij op dat een neutrale behandel ing van de derde fase no-
dig is. Neutraal betekent hier dat geen generale st i jg ing van de collectieve 
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lasten optreedt, doch dit leek de hier aan het woord zijnde leden een verkla-
ring van de budgettaire problematiek van de overheid. Een neutrale bekosti-
g ing sluit dan niet uit dat een premieverhoging voor specifieke groepen op-
treedt, ten gevolge van de ui tbreiding van de kring der verzekerden. Zouden 
de bewindsl ieden deze passage nader wi l len verduidel i jken? Wat betekent 
de term «generale verzwaring van collectieve lasten»? Is er dan sprake van 
een «specifieke» st i jg ing van de collectieve lasten? Wat is de reden voor dit 
nieuwe onderscheid? Immers, zo merkten de hier aan het woord zijnde le-
den op, vaak zijn verzwaringen van collectieve lasten, premies en dergeli jke 
een verzwaring voor een specifieke groep. Elke verhoging van de premies 
voor sociale uitkeringen betekent toch een verhoging van de collectieve las-
ten? Is hier sprake van een andere benadering van de st i jging van de collec-
tieve lasten omdat bij zelfstandigen zonder kinderen een inkomensaantas-
t ing niet tot afwentel ingsris ico's leidt, zoals mogel i jk wel bij een dergelijke 
operatie in de sfeer van de werknemers? Deze leden waren hier zo ui tvoerig 
op ingegaan omdat een mat ig ing van de st i jg ing van de collectieve lasten 
toch belangri jk blijft. 

Deze ui tbreiding van de collectieve sector zou, zo merkten zij vervolgens 
op, in een andere fase van onze economie, gemakkel i jkerte verwerken zijn 
dan thans het geval lijkt. De inkomensontwikkel ing van de zelfstandige be-
roepsbevolking onderv indt ook duideli jk de nadelen van de trage groei van 
de produktie en de consumpt ie. Met name gelet op de ontwikkel ing van de 
collectieve lasten voor deze groep zouden zij gaarne nadere inl icht ingen ont-
vangen over de verwachte inkomensontwikkel ing van de zelfstandigen in 
1980 en 1981. 

Kan, zo vroegen zij nog, ook aangegeven worden wat de invloed van de 
gefaseerde verhoging van de AAW-premie voor de zelfstandigen is en welke 
premie-ontwikkel ing thans exact bij de AAW word t voorzien? 

Ofschoon zij, zoals reeds eerder uit hun betoog was gebleken, bereid wa-
ren het voor l iggende wetsontwerp positief te benaderen, toch dienden zij 
zich de f inanciële consequenties daarvan zo duideli jk mogeli jk voor ogen te 
stellen. 

Naar aanleiding van het f inancier ingsschema voor de nieuwe volksverze-
kering in tabel 7 vroegen de leden van de V.V.D. fractie tevens naar de op-
stell ing van baten en lasten in 1981 en 1983. Dezelfde vraag stelden zij met 
betrekking tot de f inanciële consequenties van de derde fase voor de over-
heid in tabel 9. Wat bedraagt het negatieve startsaldo voor het nieuwe 
AKW-fonds op kasbasis in 1980? Wat bedraagt het voordel ing saldo van de 
financiële consequenties van de derde fase voor de overheid op kasbasis in 
1980? 

Kan, zo vroegen deze leden, ook nog eens nader toegelicht worden hoe de 
overgangsmaatregelen ad f 42 min. en de secundaire effecten in de belas-
tingsfeer voor de zelfstandigen ad f 80 min. budgettair neutraal in 1980 gefi-
nancierd worden in het licht van het negatieve saldo van het f inancierings-
schema van het AKW-fonds en het positieve saldo van de f inanciële conse-
quenties voor de overheid in 1980 op kasbasis? 

Voor de nieuwe AKW-premie is een evenwichtsniveau berekend van 
2,2%. Hoe zal dit evenwichtsniveau l iggen in 1981 en 1983 in het licht van 
het veel grotere bestand in de komende jaren? Wat is de resulterende ma-
cro-economische premiedrukst i jg ing in procenten van het nationale inko-
men in 1980 als gevolg van de veel hogere evenwichtspremie voor de AKW? 
Is een verzwaring van de werkgeverslasten met 0,07% als gevolg van de se-
cundaire effecten wel gewenst op dit moment? 

Of, zo vroegen deze leden, mag aangenomen worden dat één en ander 
wordt gecorr igeerd binnen het totaal van de ri jksbijdragen? Hoe denkt het 
kabinet dat te bereiken? Deze leden wezen nog op het ongewoon hoge dek-
kingspercentage van 50% van de lasten van het nieuwe AKW-fonds via rijks-
bi jdragen, waardoor de helft van de dekking uit belastinggeld en voor de an-
dere helft uit premies zal geschieden. 
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Een aanzienlijk deel van het voordelig saldo van de transacties voor de 
overheid ontstaat uit het verschil tussen extra premieafdracht ten behoeve 
van het overheidspersoneel en wegvallende KTO-uitkeringen als gevolg van 
een gemiddeld groter kindertal bij ambtenaren. Betekent dit een extra AKW-
premiestijging voor iedereen in toekomstige jaren? 

Van het overschot ad f235 min. voor de overheid kan volgens de memorie 
van toelichting (blz.17; punt 7) f 15 min. niet worden teruggesluisd. Is dit een 
structurele kwestie? Wat gebeurt er met het niet «teruggesluisde» geld? 

De administratiekosten van de nieuwe volksverzekering worden geraamd 
op f 180 min. in 1980. Slaat dit bedrag geheel op de uitvoerende raden van 
arbeid? Wat gebeurt er met de zelfdoeners en superzelfdoeners die dit werk 
tegen geringe vergoeding op meestal efficiënte wijze verrichten. Is het admi-
nistreren door de raden van arbeid gecomputeriseerd? 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen ten slotte nog naar een overzicht 
(bij 3% en bij 8% inflatie) van de verschillende tekorten resp. overschotten 
van de diverse onderdelen van de derde fase in 1981 en in 1983. Wordt in die 
jaren op dezelfde wijze als in 1980 aan de eis van «vrijwel» neutrale financie-
ring voldaan? 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden de indruk dat het kabinet een 
wat eigenaardige inhoud gaf aan het begrip neutrale financiering. Hadden zij 
het goed begrepen dat dit uitsluitend betrekking had op hetzij de collectieve 
sector als geheel hetzij op de collectieve lastendruk? 

Uit de gegeven voorbeelden leidden zij af dat de uitbreiding van de kring 
van verzekerden ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet voor onderschei-
den groepen tot heel verschillende uitkomsten leidt. De zelfstandigen zonder 
kinderen, alsmede ook de kleine zelfstandigen met twee kinderen, komen 
voor lastenverzwaringen te staan die slechts gedeeltelijk en tijdelijk worden 
goedgemaakt door middel van het aanspreken van het voordelig verschil 
van f 40 a f 50 min., dat uit de gegeven cijfers voor het Rijk overblijft. Kan 
worden aangenomen dat dit voordelig verschil een structurele zaak is? Zo ja, 
ware het dan niet juister de overgangsmaatregelen ook structureel te ma-
ken? Welke nadelen zien de bewindslieden daaraan verbonden? Deze leden 
verwezen hierbij ook naar tabel 6 waaruit toch blijkt dat hoe groter het aantal 
kinderen is, hoe nadeliger de nieuwe regeling wordt. 

Het lid van de G.P. V-fractie vroeg of een overzicht kan worden gegeven 
van het totaal van de rijksbijdragen aan de kinderbijslagfondsen in de afge-
lopen tien jaar in relatie tot het totaal van de betaalde premies. 

VI. Vervallen van kinderaftrek voor bijzondere groepen 

De leden van de P.v.d.A. fractie zouden zich - als het wetsontwerp in grote 
lijnen zou worden aanvaard - kunnen verenigen met het regeringsvoorstel 
om voor grensarbeiders en gemoedsbezwaren in de loon- en inkomstenbe-
lasting een aftrekmogelijkheid wegens buitengewone lasten te scheppen, 
die ongeveer gelijk staat met de gemiddelde belastingvrijdom van de kinder-
bijslag. Uiteraard bleven zij echter hun bezwaren handhaven tegen het hal-
veren van die faciliteit voor oudste kinderen die jonger zijn dan drie jaar. 
Vooralsnog nemen zij aan dat juist de geboorte van die oudste kinderen ex-
tra kosten met zich meebrengt. 

Ook zouden zij van de Regering een reactie willen horen op de bezwaren 
die onder andere het CNV opnieuw heeft geuit tegen de onderhoudseis van 
f 48 per week per kind. Is het niet aannemelijk, zo vroegen zij, dat voor met 
name lagere inkomenscategorieën die eis problemen zal opleveren? 

Terecht, aldus de leden van de C.D.A.-fractie, is in de memorie van toelich-
ting de nodige aandacht besteed aan de gevolgen van het verdwijnen van de 
kinderaftrekregeling in de loon- en inkomstenbelasting voor enige bijzonde-
re groepen, indien het thans voorliggende wetsvoorstel zou worden aan-
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vaard. Het zou in stri jd zijn met het draagkrachtbeginsel in de loon- en in-
komstenbelast ing indien aan de nadelen die uit de voorgestelde maatrege 
len voor deze groepen volgen niet duidel i jk word t tegemoetgekomen. Zij 
deelden de argumenten van de Regering zulks niet te doen via een systeem 
van belastingaftrek doch door een en ander in te bouwen in de bestaande 
bui tengewone lastenregeling. 

Zij waren er echter nog niet van over tu igd dat het stellen van de voor de 
kinderbi js lagwet geldende onderhoudseis, met name als het geldt kinderen 
beneden de 16 jaar, hier redelijk zou zijn. Dit zal, zagen zij het goed, wel l icht 
tot gevolg hebben dat, met name als het gaat om nog jeugdige kinderen, 
niet aangetoond kan worden dat men daaraan ten minste f 48 per week ten 
koste legt. In tal van gevallen komen de bijzondere groepen als hier bedoeld 
dan toch, zo meenden zij, in een duidel i jk nadelige situatie te verkeren ten 
opzichte van vergeli jkbare personen die wel aanspraak kunnen maken op 
kinderbi js lag. Dreigt hier niet tot op zekere hoogte een onbedoelde discr imi-
natie te onstaan? Zijn er, zo vroegen deze leden, werkel i jk onoverkomenl i jke 
bezwaren om die onderhoudseis niet te stellen, althans aan te nemen dat 
daaraan word t voldaan, in die gevallen waar in zulks ook onder v igueur van 
de nieuwe kinderregeling niet behoeft te worden aangetoond? 

Blijkens de tabel opgenomen in bij lage 5.1 bij de memor ie van toel icht ing, 
zal het voorstel o m , via nader door de Minister van Financiën te stellen re-
gels, de enkelvoudige aftrek per kind te stellen op het gemiddelde van de 
verschi l lende bedragen van de geïntegreerde kinderbi jslag toch leiden tot 
een aanwijsbaar nadelige inkomensmutat ie voor gemoedsbezwaarden en 
grensarbeiders. Vanuit hun zorg voor de laagstbetaalde groepen vroegen 
deze leden zich af of, waar aannemeli jk is dat deze nadelige inkomensmuta-
tie ook in latere jaren doorwerkt , de berekening van deze enkelvoudige af-
trek niet zodanig kan geschieden dat m in imumloners daarvan geen nadeel 
onderv inden ten opzichte van de huidige regeling. Wi l de Regering hierop 
nog nader ingaan? 

De leden van V.V.D.-fractie konden ermee ins temmen dat er voor de bi j -
zondere groepen als grensarbeiders, gemoedsbezwaarden en gescheiden 
ouders in het kader van de loon- en inkomstenbelast ing een bui tengewone 
lastenregeling zal worden getrof fen. Zij spraken zich daarbi j uit voor de inko-
mensaftrek ter hoogte van de gemiddelde belast ingvr i jdom van de kinder-
bi jslag. Dit om de bedoelde fiscale voorziening in de huidige structuur van 
de belast ingwetgeving in te passen. Wel vroegen ook zij of de gestelde on-
derhoudseis ad f 48 per week per kind nog eens nader toegel icht kon wor-
den mede in het licht van het advies van de Sociaal-Economische Raad om 
aan het recht op aftrek wegens bui tengewone lasten dezelfde criteria ten 
grondslag te leggen als ten aanzien van het rech top kinderbi js lag, waaraan 
geen min imale onderhoudseis word t gesteld. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden ten aanzien van de regelin-
gen voor bijzondere groepen ook hun bedenkingen. Zij achtten het vanzelf-
sprekend dat op de een of andere manier materieel ook voor deze groepen 
aan de draagkracht gestalte zou worden gegeven. Zij vroegen zich echter af 
of de gekozen oplossing wel de meest voor de hand l iggende is. 

In de eerste plaats - en daarmede kwamen zij terug op wat zij eerder had-
den gesteld - konden zij met geen mogel i jkheid het verband zien tussen het 
verkr i jgen van de kinderzegen met de daaraan verbonden zorg voor opvoe-
ding en verzorging van de toever t rouwde kinderen en het artikel voor bui-
tengewone lasten, in de zin van zwaarder op een belast ingpl icht ige drukken-
de lasten dan andere belast ingpl icht igen die overigens in dezelfde omstan-
digheden verkeren. Dat onderscheid is er nameli jk niet. Nog afgedacht van 
de vraag of het begrip bui tengewone lasten wel slaat, we l mag slaan op de 
normale kosten van opvoeding en verzorging van kinderen die, zoals de Bij-
bel zegt, een erfdeel van de Heere zijn. Deze leden konden zich heel goed 
voorstel len dat met name voor de gemoedsbezwaarden - zij namen aan dat 
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dat echter ook voor de anderen geldt- zich gekwetst zouden kunnen voelen 
door de, aangenomen mag worden onbedoelde, minder kiese wijze waarop 
aan hun draagkracht recht wordt gedaan. 

Deze leden zouden de bewindslieden willen vragen of een regeling zoals 
de SER en ook verschillende adressanten aan de vaste Commissie voor So-
ciale Zaken hebben bepleit, nl. de draagkracht te verwerken via een belas-
tingaftrek, echt niet mogelijk is. Volgens de memorie van toelichting zou 
dat niet passen in het systeem van de inkomstenbelasting. Deze leden wil-
den echter erop wijzen dat een zelfde soort regeling was getroffen voor de 
verrekening van de WIR-premies. Kan dat precedent hen niet overhalen toch 
de oplossing in die richting te zoeken? Het zal ook de wetstekst van het be-
trokken artikel kunnen vereenvoudigen. Zij zouden in ieder geval nadere uit-
leg willen hebben van de zeer ingewikkelde combinatie vanuit de eerste fase 
(memorie van toelichting blz. 26, zesde alinea), aangezien het met de moder-
ne administratieve middelen toch mogelijk moet zijn zonder al te veel tijd en 
moeite te komen tot een aftrekregeling. De leden hier aan het woord zouden 
ook een afzonderlijk artikel als aanvulling in de rij van buitengewone lasten, 
persoonlijke verplichtingen en giften een betere oplossing hebben gevon-
den. Ook daardoor zou de relatie met buitengewone lasten niet optreden. Zij 
vroegen hoe de bewindslieden daarover dachten. Welke tekst zou zo'n arti-
kel kunnen bevatten, zo wilden zij weten. 

Een tweede punt dat deze leden wilden aansnijden bij de regeling voor de 
bijzondere groepen had betrekking op de gestelde onderhoudseis «in be-
langrijke mate» (te vertalen in f 48 per week volgens de memorie van toe-
lichting) voor het verkrijgen van de inkomensaftrek, door de Minister ove-
rigens bij beschikking dan wel algemene maatregel van bestuur vast te stel-
len. Is dat een redelijke eis, nu vanuit praktische overwegingen voor de kin-
deren tot 16 jaar in de bijslagregelingen die eis niet wordt gesteld? De leden 
hier aan het woord hadden de indruk dat met name de samenvoeging met 
het artikel voor buitengewone lasten daaraan debet was. Zagen zij dat juist 
en zou ook hier het opnemen van een afzonderlijk artikel, als hiervoor be-
pleit, niet tevens de oplossing kunnen bieden? 

Deze leden zouden het overigens op prijs stellen wanneer ook voor de bij-
zondere groepen soortgelijke gegevens als vermeld in de tabellen 1 en 2 
konden worden verstrekt. Daarbij gingen zij er vanuit dat in de nieuwe situ-
atie geen wijzigingen komen in de bestaande aftrek per kind voor meer dan 
twee kinderen. Kan voorts nader worden ingegaan op de bepaling van het 
bedrag van de aftrek, die gebaseerd is op de gemiddelde kinderaftrek? Bete-
kent dit een «voordeel» voor de lagere inkomensgroepen en dienovereen-
komstig een «nadeel» voor de hogere inkomensgroepen? Uiteraard gingen 
deze leden ervan uit dat de nieuwe regeling voor de bijzondere groepen op 
dezelfde wijze - ook financieel - uitkomt als voor de wel van hun recht op 
bijslag gebruikmakende medeburgers. De bijlage 5.1 bij de memorie van 
toelichting gaf hun ter zake echterte weinig inzicht. Vandaar hun vraag om 
de achterliggende gegevens. Uiteraard dient bij deze gegevens ook te wor-
den verwerkt - in ieder geval voor de zelfstandigen onder hen - de verschul-
digde extra premie dan wel bijzondere inkomstenbelasting. Gelden de ge-
troffen overgangsregelingen ook voor deze groepen? 

Deze leden wezen er ten slotte nog op dat in tegenstelling tot de AKW de 
KKZ geen verzekering is, zodat aangenomen kan worden dat gemoedsbe-
zwaarden deze wel zullen hebben aanvaard voor zover zij in de termen daar-
voor vielen. 

Het lid van de G.P.V. fractie vroeg of nadere gegevens kunnen worden 
verstrekt over de voorgestelde bijzondere lastenregeling voor de bijzondere 
groepen (gemoedsbezwaarden, gescheidenen en grensarbeiders). 

VII. Alimentatieplichtigen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zouden graag het oordeel van de Regering 
willen vernemen over de vraag of het probleem van het wegvallen van de 
restant kinderaftrek voor de onderhoudende ouder, niet opgelost zou kunnen 
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worden door het recht op kinderbijslag ingeval van echtscheiding altijd 
aan de verzorgende ouder toe te kennen. Zij vroegen daarbij tevens na te 
gaan of een algemene regeling te ontwerpen valt die het nadelige inkomens-
effect daarvan voor alimentatieplichtigen geheel of gedeeltelijk wegneemt 
en waardoor een noodzaak tot wijziging van rechterlijke uitspraken of ali-
mentatieovereenkomsten wordt vermeden. Kan de Regering overigens aan-
geven hoe groot dat nadelige inkomenseffect gemiddeld is? 

Met belangstelling hadden de leden van de C.D.A.-fractie kennis genomen 
van de lijnen welke door de Regering worden aangegeven om tot een oplos-
sing te komen van de problematiek welke ontstaat ten gevolge van de invoe-
ring van deze derde fase van herstructurering van de kinderregelingen voor 
de alimentatieplichtigen. Het was hun duidelijk dat zonder additionele maat-
regelen deze fase voor velen van hen onaanvaardbaar hoge inkomenseffec-
ten oproept. 

De gedachte in geval van echtscheiding het recht op kinderbijslag te verle-
nen aan de verzorgende ouder, althans het recht van degene die het kind 
verzorgt te doen voorgaan boven het recht van degene die het kind onder-
houdt, sprak ook deze leden wel aan. Wel tekenden zij aan dat hierbij veeleer 
gedacht dient te worden aan emancipatie van de verzorgende ouder dan aan 
emancipatie van de vrouw. Zij betreurden het dat het niet mogelijk is geble-
ken reeds in het voorliggende wetsontwerp een dergelijke wijziging door te 
voeren, maar konden de argumenten delen die de Regering aanvoert om 
zulks op een later tijdstip te doen. 

Intussen zal één en ander tot gevolg hebben dat bij aanvaarding van het 
voorliggende wetsontwerp in een aantal gevallen niet is te ontkomen aan 
een op korte termijn herzien van rechterlijke uitspraken en overeenkomsten. 
Kan bij benadering de omvang worden aangegeven van het aantal gevallen 
waarin zulks nodig lijkt te zullen zijn? Zal, gelet op dit te verwachten aantal 
en de gemiddelde duur van deze procedures, de rechterlijke macht in staat 
zijn deze zo spoedig te verwerken dat bij de uitbetaling van de kinder-
bijslagen in 1980 geen grote problemen ontstaan voor de alimentatie-
plichtigen, respectievelijk alimentatiegerechtigden? Moet uit hetgeen daar-
over op blz. 20 van de memorie van toelichting wordt medegedeeld, worden 
afgeleid dat het de bedoeling is in al deze gevallen de raden voor de kinder-
bescherming in te schakelen, dan wel dat aan procedures geëntameerd door 
de raden voorrang wordt verleend? Wat wordt in dit verband overigens ver-
staan onder de term «waar dit werkelijk nodig is»? Is dat een discretionaire 
bevoegdheid van de raden voor de kinderbescherming? Is de mening van 
deze dan gevraagd over deze regeling en de daaraan verbonden uitbreiding 
van hun werkzaamheden? 

Lijkt het niet gewenst, vervolgden deze leden, 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 alimentaties te verwerken? Deze leden toonden 
zich beducht voor de mogelijkheid dat in vele gevallen niet tijdig voordat de 
uitbetaling van de kinderbijslagen over het eerste kwartaal van 1980 zal 
plaatsvinden een redelijke herziening van de alimentatieverplichtingen zal 
zijn tot stand gebracht, waardoor pijnlijke situaties niet zullen uitblijven. Een 
nadere uiteenzetting hierover van de Regering zouden zij op prijs stellen. Dit 
te meer omdat in sommige binnengekomen reacties op het voorliggende 
wetsontwerp wordt gevraagd de integratie en harmonisatie van de kinderre-
gelingen voor deze groep thans nog niet tot stand te brengen, maar die te 
koppelen aan het tijdstip waarop bij wetswijziging het recht op kinderbijslag 
van de verzorgende ouder kan worden ingevoerd, prevalerend boven het 
recht daarop van de onderhoudende ouder. 

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15 683, nr. 6 28 



Deze leden van de V.V.D.-fractie konden zich zeer wel v inden in het advies 
van de Sociaal-Economische Raad om bij de to ts tandkoming van een nieu-
we volksverzekering in het geval van echtscheiding aan de daadwerkeli jk 
verzorgende ouder het recht op kinderbi jslag toe te kennen, waarbi j de ver-
zorgende ouder dan de eventuele aanspraak op een aftrek wegens buitenge-
wone lasten dient te verl iezen. Deze leden vroegen derhalve om een nadere 
uit leg van de voordelen van het door de bewindsl ieden voorgestane 
systeem waarbi j zowel degene die het kind onderhoudt als degene die het 
kind verzorgt recht op kinderbi jslag 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 vol ledig te overzien? 

Wanneer de opslag op de kinderbi jslag voor de eerste drie kinderen zal 
worden geïntegreerd zullen de al imentat iepl icht ige ouders, voor wie de ali-
mentat iepl icht vóór 22 september 1978 per rechterli jke uitspraak geregeld 
werd , gedupeerd worden . De bewindsl ieden spreken daarbi j over een «uit-
stervende» voorziening. Deze leden wi lden uitdrukkeli jk laten weten dat het 
zomaar voorb i j gaan aan de belangen van deze groep voor hen onaanvaard-
baar was. Zij vroegen voor ts om hoeveel al imentat iepl icht ige ouders het 
gaat. 

Dezelfde opmerk ing plaatsten zij met betrekking tot de al imentat iepl icht i -
ge zelfstandigen, wier al imentat iepl icht vóór 1 januari 1980 is of word t gere-
geld. De nadelige inkomensmutat ies door het verval len van de kinderaftrek 
voor de eerste twee kinderen zijn hier nog veel aanzienlijker. Opnieuw wi l -
den zij weten om hoeveel mensen het gaat. De opmerk ing in de memor ie van 
toel icht ing dat de problematiek met betrekking tot de al imentat iepl icht igen 
op het Departement van Just i t ie is bestudeerd en dat er nog geen oplossing 
is gevonden, maakte hen zeer ongerust. 

Wanneer aan herziening van rechterlijke uitspraken en overeenkomsten in 
een aantal gevallen niet valt te ontkomen, rees voor deze leden verder de 
vraag wie de kosten daarvan zal moeten dragen. Hoeveel t i jd kan daar bo-
vendien niet mee heengaan? Ook bij de oplossing o m dan maar de raden 
voor de kinderbescherming een procedure te laten entameren tot wi jz iging 
van de al imentat ie en daarvoor de personeelsvoorziening bij de raden uit te 
breiden tegen f 3,5 min. aan extra-kosten plaatsten zij grote vraagtekens. 
Waarom kunnen hier geen sluitende overgangsmaatregelen getroffen wor-
den in de fiscale sfeer zolang de betrokken rechterlijke uitspraken en over-
eenkomsten niet zijn herzien? Als l iberalen waren deze leden van opvatt ing 
dat het systeem (ook het nieuwe AKW-stelsel) de mens moet dienen, en niet 
de mens het systeem. Bij de bepal ing van de hoogte van de al imentatiepl icht 
heeft een zorgvuldig afwegingsproces plaatsgevonden op basis van feitel i j-
ke inkomenssituaties. Het gaat volgens deze leden niet aan hier als overheid 
zonder compensaties inbreuk op te maken. 

Ook de leden van de fractie van D'66 vroegen zich af of de voorstel len in 
het wetsontwerp ten aanzien van al imentat iepl icht igen geen te grote nadeli-
ge inkomenseffecten zullen opleveren (zie bijlage 5.1 bij de memor ie van 
toel icht ing), nu de resultaten van een studie naar de mogel i jkheid om het 
recht op kinderbijslag te leggen bij de verzorgende ouder nog niet zijn ver-
werkt. 

VIII. Partieel leerplichtigen 

De leden van de C D A . fractie deelden de opvatt ing van de Regering dat 
de kinderbi jslag voor partieel leerplichtigen bedoeld is als een loondervings-
vergoeding, die indert i jd om uitvoeringstechnische redenen onder de kin-
derbi jslagregel ingen is gebracht, doch ee.i geheel ander karakter heeft 
als de overige kinderbi jslagen. Er kan uit dien hoofde dan ook geen door-
slaggevende reden worden aangevoerd om, ook al treedt voor hen ten ge-
volge van het verwerken van de opslagen op de kinderbi jslag een, zij het min 
of meer ongewi lde, posit ieve inkomensmutat ie op, de kinderbi jslag voor 
hen te halveren. 
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Hier vindt als regel formeel ook geen vol ledige loonderv ingsvergoeding 
plaats. Wel vroegen deze leden in dit verband of er ook gegevens bekend 
zijn waarui t blijkt dat de voor het verkri jgen van de kinderbijslag in deze ge-
vallen vereiste verklar ing, dat men is ingeschreven aan een vormingsinst i -
tuut e.d., ook gedekt word t door daadwerkel i jke deelname aan dit onderwi js. 
Is hier al eens een onderzoek naar ingesteld? Is het daarnaast juist dat in tal 
van gevallen waar in op grond van partiële leerplicht aanspraak word t ge-
maakt op enkelvoudige kinderbi js lag, ook het loon over de dagen waarop 
men partieel onderwi js volgt geheel of voor tenminste een dag word t door-
betaald? Is er dan nog wel sprake van een reële inkomstenderving? 

De leden van de V.V.D.-fractie volgden de argumentat ie van de meerder-
heid van de Sociaal-Economische Raad die het onjuist achtte om de be-
staande situatie ten aanzien van het recht op kinderbi jslag voor partieel leer-
pl ichtige kinderen te handhaven en bovendien voor hen dit recht op kinder-
bijslag te vervangen door de nieuwe met de opslag verhoogde kinderbi js lag. 
Voor deze kinderen word t geen aftrek genoten, waarom zou er dan nu aan-
leiding voor het verkr i jgen van de opslag zijn? Ligt het niet voor de hand 
conform de halvering van de bijslag voor 16- en 17-jarigen ook de kinderbi j-
slag voor de partieel leerpl ichtigen te halveren? Of is dit moeil i jk, omdat an-
ders aan het nieuwe systeem afbreuk word t gedaan? Zou het dan niet de 
voorkeur moeten hebben de kinderbi jslagregel ing voor partieel leerplichti-
gen in een afzonderli jke regel ing, welke tevens in relatie staat tot het min i -
mumjeugd loon , onder te brengen? Daar komt voor deze leden nl. bij dat het 
argument dat deze kinderbi jslag een loondervingsvergoeding zou zijn in de 
praktijk niet op lijkt te gaan. In de eerste plaats niet omdat partieel leerpl ichti-
gen loon plus een enkelvoudige kinderbijslag ontvangen, en vol ledig studer-
enden slechts een enkelvoudige bi jslag. In de tweede plaats niet omdat het, 
naar hen bereikende berichten, veelvuldig lijkt voor te komen dat partieel 
leerpl icht igen voor de dag, die zij op school of vormingsinst i tuut doorbren-
gen, krachtens hun ca .o . loon krijgen doorbetaald. Deze partieel leerplichti-
gen derven daarmee in het geheel geen loon, terwi j l voor hen ook kinder-
bijslag word t uitgekeerd. Welke besparing zou resulteren indien de kinder-
bijslag voor deze kinderen via een afzonderli jke regeling op bij voorbeeld de 
helft zou worden vastgesteld? 

IX. Uitvoering 

De leden van de CD.A-fract ie merkten op dat in de memor ie van toel ich-
t ing word t gesteld dat de derde fase van de herstructurering het noodzake-
lijk maakt het insti tuut van de zelfdoeners en superzelfdoeners op te heffen. 
Een duideli jke en sluitende mot iver ing daarvan hadden zij echter in de me-
morie van toel icht ing gemist. 

Kan nader worden toegelicht waarom de automatiser ing van de admin i -
straties van de Raden van Arbeid, zoals in de tot de Sociaal-Economische 
Raad gerichte adviesaanvrage over deze derde fase van de herstructurering 
is gesteld, feitelijk geen ruimte meer laat voor het insti tuut van de zelfdoe-
ners? Geldt dit in dezelfde mate voo rde z.g. superzelfdoeners? Deze leden 
onderkenden de administrat ieve vereenvoudiging en de voordelen daarvan 
voor het Rijk en andere overheidsorganen, en daarmee in dit verband gelijk 
te stellen instituties, indien de uitbetal ing van de kinderbijslagen voor hun 
personeel voortaan rechtstreeks door de Raden van Arbeid geschiedt. Dat 
daarbij dan geen onderscheid meer gemaakt kan worden zodat in alle geval-
len de uitbetal ing aan kinderbi jslaggerechtigden 1x per kwartaal zou gaan 
plaats v inden, lag naar hun mening voor de hand. 

De hiervoor gewenste overgangsmaatregel ook te benutten om de over-
gang van maandeli jkse kinderbi js lagvervangende uitkeringen krachtens de 
Algemene Bijstandswet naar kwartaalsgewijze uitbetal ing van kinderbijsla-
gen zo soepel mogel i jk te doen ver lopen, had hun ins temming. 
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Nu, zo meenden zij te bespeuren, over de opheff ing van het instituut van 
de (super)zelfdoeners toch nog enigermate verschi l lend schijnt te worden 
geoordeeld in het particuliere bedri j fsleven, zouden zij daarover nog gaarne 
een nadere toel icht ing ontvangen. Zijn er overwegende bezwaren verbon-
den aan het openhouden van de mogel i jkheid ook na 1980 voor het bedri j fs-
leven het inst i tuut van de zelfdoeners, althans dat van de superzelfdoeners, 
te behouden, voor zover men dit wenst? 

Ten slotte zouden deze leden gaarne vernemen tot welke opmerk ingen de-
ze problemat iek heeft geleid in het Centraal Georganiseerd Overleg voor 
Ambtenarenzaken en in het Centraal Georganiseerd Overleg voor Mi l i ta iren. 

De leden van de fractie van de S.G.P. zouden gaarne wat f inanciële gege-
vens wi l len hebben over de mogeli jke besparing van kosten voor ui tvoer ing 
van de nieuwe regeling ten opzichte van die voor de bestaande. Zij deden dit 
naar aanleiding van wat de memor ie van toel icht ing hierover op blz. 21 ver-
meldt. Daarbij hadden zij mede in gedachten dat in de huidige situatie -
waar in de bestanden van noch zelfdoeners noch superzelfdoeners bij de Ra-
den van Arbeid zijn ondergebracht - de uitbetal ing regelmatig 6 tot 8 weken 
na af loop van het betrokken kwartaal plaatsvindt. Zal het vergrote bestand -
hoeveel kinderen omvat de vergrot ing? - niet eerder vertragend dan ver-
snellend werken? 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg of een toel icht ing kan worden gegeven 
op het voornemen het inst i tuut van zelfdoeners en superzelfdoeners op te 
heffen. 

X. Artikelen 

Artikel I, onderdeel F. De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of reeds kan 
worden aangeduid tot welk bedrag de hier bedoelde maximer ing van de to-
taal in aanmerking te nemen onderhoudskosten voor 1980 vermoedel i jk zal 
leiden. 

Artikel I, onderdeel R. De leden van de S.G.P.-fractie hadden kennis geno-
men van het feit dat, nu de fiscale kinderaftrek zal verval len, het beroep in 
cassatie met betrekking tot het aantal kinderen waarvoor recht op kinderbi j-
slag bestaat niet meer nodig is. Zij wi lden alleen wijzen op het ten t i jde van 
de laatst behandelde fase (tweede fase) in de Wet op de inkomstenbelast ing 
ingevoegde artikel, dat bepaaldeli jk de kinderaftrek wi l doen herleven als het 
draagkrachtbeginsel binnen de kinderbi jslagregel ing geweld zou worden 
aangedaan. Zij vroegen dan ook of het niet zinvol kon zijn de bepaling toch 
te handhaven. Overigens meenden deze leden dat de inkomensafhankeli jke 
bijslagen zich moeil i jk verdragen met het fiscale draagkrachtprincipe. Zij 
bleven dan ook geporteerd voor gelijke bijslagen voor overeenkomst ige kin-
deren. 

Artikel IV, onderdeel B. De ledenvan de fractie van de S.G.P. merkten op 
dat de voorgestelde regeling om vermogensinkomsten van het kind, waar-
van bijslag word t genoten, bij de ouder te belasten, inbreuk maakt op de 
wettel i jke regel. Zij hadden daartegen, terwi l le van de eenvoud en de prakti-
sche oplossing, geen bezwaar. Wel meenden zij dat de regeling nog meer 
vereenvoudigd zou kunnen worden wanneer alle inkomsten - ook die uit ar-
beid - van kinderen, waarvoor recht op bijslag dan wel bijzondere aftrek 
word t verkregen, bij het inkomen van de ouders worden geteld. Alsdan ver-
valt ook de vraag naar de mate van het onderhoud (in belangri jke mate, gro-
tendeels, geheel of nagenoeg geheel). Zij zouden hierover graag het oordeel 
van de bewindsl ieden wi l len horen. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griff ier van de commissie, 
Eikerbout 
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Ontvangen commentaren : 

- de Raad voor het Midden- en Kleinbedri j f , brief van 10 mei 1979. 
- de heer en mevrouw Li t jenste Vinkeveen, brief van 23 augustus 1979. 
- het Landbouwschap, Den Haag, brief van 28 augustus 1979. 
- het CNV, Utrecht, brief van 4 september 1979. 
- het NCOV, Rijswijk, brief van 5 september 1979. 
- de Raad MHP, Utrecht, brief van 6 september 1979. 
- het KNOV, Den Haag, brief van 6 september 1979. 
- de FNV, Amsterdam, brief van 25 september 1979. 
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