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Mede namens de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Financiën 
en de Staatssecretaris van Financiën wil ik hierbij ingaan op vragen en op-
merkingen uit het eindverslag. 

Wij betreuren het, dat wij de leden van de fractie van de P.v.d.A. niet heb-
ben kunnen overtuigen van de wenselijkheid van de voorgestelde maatre-
gel. Ondanks uitgebreide pogingen daartoe hebben wij hun zorg niet kun-
nen wegnemen dat door onze voorstellen de onderwijskansen voor kinde-
ren uit de laagste inkomensgroepen, met name voor meisjes zullen worden 
geschaad. Deze leden vrezen dat door de maatregel de jeugdwerkloosheid, 
alsmede het aantal mensen, dat een beroep zal doen op sociale uitkeringen 
zullen worden vergroot. Juist de door de Regering verschafte informatie ver-
sterkt hun oordeel. Zij erkennen, dat meerdere factoren de onderwijsdeelna-
me beïnvloeden en dat de relatieve bijdrage van de financiële factor niet 
exact te bepalen is. Zij menen evenwel, dat zowel uit het oogpunt van volks-
ontwikkeling als om redenen van arbeidsmarkt" en volumebeleid in dit op-
zicht geen enkel risico mag worden gelopen met betrekking tot de lage inko-
mensgroepen. Zij blijven van mening dat ons beleidsvoornemen haaks staat 
op andere onderdelen van het onderwijsbeleid en het beleid ten aanzien van 
beperking van de jeugdwerkloosheid. 

Wij hebben deze leden in de memorie van antwoord uiteraard zo uitvoerig 
mogelijk informatie verstrekt ten aanzien van de onderwerpen waaromtrent 
zij vragen hebben gesteld. Wij menen evenwel dat deze feitelijke gegevens 
inzake onderwijskosten, arbeidsinkomsten, uitkeringen, onderwijsdeelname 
en jeugdwerkloosheid geen informatie geven over het mogelijke effect van 
de voorgestelde maatregel. De rol die de financiële factor speelt met betrek-
king tot de onderwijsdeelname en daarmee het antwoord op de vraag of en 
in hoeverre de voorgestelde maatregel een financiële drempel zal opwerpen 
tot het volgen van onderwijs blijft - naar ons oordeel - toch een zaak van 
subjectieve waardering. Onze zorg te dien aanzien heeft vorm gekregen in 
een voorstel met betrekking tot compensaties. Wij willen daarbij niet verhe-
len dat wij hierbij, zowel ten aanzien van de laagste inkomensgroepen als 
ten aanzien van de hogere inkomensgroepen een - zij het naar ons oordeel 
gering - risico nemen. Het uitsluiten van elk risico is alleen dan mogelijk in-
dien de maatregel geheel achterwege zou blijven. Dat zou ons dan voor de 
noodzaak plaatsen andere maatregelen met betrekking tot de kinderbijslag 
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en de kinderaftrek voor te stellen, die een gelijk bedrag aan ombuigingen 
zouden moeten opleveren. Ons oordeel over mogelijke alternatieven heb-
ben wij in de discussie tot nu toe, zowel schriftelijk als mondeling, uitvoerig 
gegeven en toegelicht. De vraag of dit beleidsvoornemen haaks zou staan 
op andere onderdelen van het onderwijsbeleid en het beleid met betrekking 
tot de jeugdwerkloosheid, ligt in het verlengde van de vraag of en in hoever-
re de voorgestelde maatregel de onderwijsdeelname zal beïnvloeden. Hier-
omtrent gaven wij in het voorgaande en in de memorie van antwoord reeds 
ons oordeel. 

Naar aanleiding van een vraag van deze leden over de onderwijsdeelname 
delen wij mede dat over de periode 1978-1981 is gerekend met een toene-
ming van de onderwijsdeelname van gemiddeld 3% per jaar. Elk procent 
waarmee de onderwijsdeelname minder zou toenemen, betekent dat de om-
buigingen in 1981 met ruim f 10 min. zouden verminderen. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden, delen wij mee, 
dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over deze materie een nota 
heeft uitgebracht aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen. Deze 
nota is als bijlage 1 toegevoegd aan deze nota naar aanleiding van het eind-
verslag. Voor wat betreft de inhoud van deze nota mogen wij volstaan met 
een enkele kanttekening. 

De berekeningen van het SCP zijn gebaseerd op enquêtegegevens ont-
leend aan het Woningbehoefte-onderzoek 1975. Wij prefereren de door ons 
gevolgde berekeningsmethode, die gebaseerd is op inkomensgegevens die 
door het CBS zijn verzameld uit belastinggegevens. 

Door het SCP wordt berekend dat de tweede fase Jexcl. compensaties) in 
1978 een bedrag aan ombuigingen oplevert van f 642 min. Dit bedrag is ge-
baseerd op de kinderbijslagbedragen per 1 januari 1978. Volgens het SCP 
bedraagt de toeneming van de deelname aan het onderwijs in de periode 
1978-1981 9%. (Ook wij hebben met dit percentage gerekend). Het bedrag 
aan ombuigingen zou, rekening houdend met deze toeneming van de onder-
wijsdeelname in 1981 (prijzen 1978) f 711 min. bedragen. Het door ons ge-
presenteerde bedrag voor 1981 ad f 820 min., waarbij nog geen rekening 
was gehouden met het amendement Hermsen/De Korte, Tweede Kamer, zit-
ting 1977-1978, 14184, nr. 22 Herdruk, bedraagt in prijzen 1978 ca. f 635 min. 

Wij willen geen oordeel uitspreken omtrent de door het SCP gevolgde be-
rekeningsmethode. Wel menen wij uitdrukkelijk te moeten stellen dat het 
ons inziens niet juist is - zoals in de nota van het SCP wordt gesteld - dat het 
bedrag aan ombuigingen als door het SCP berekend, aanmerkelijk lager zou 
zijn dan de uitkomst van onze berekeningen. Het tegendeel is het geval, de 
uitkomsten van de berekeningen van het SCP zijn hoger. In het voorgaan-
de vinden wij dan ook geen aanleiding de geraamde ombuigingsbedragen 
te herzien. 

De ledenvan de P.v.d.A. menen dat wij ook in de memorie van antwoord 
niet hard hebben kunnen maken dat de extra kosten voor thuiswonende in-
valide kinderen afdoende worden gedekt door andere voorzieningen. In bij-
lage 3 van de memorie van toelichting op dit wetsontwerp hebben wij een 
uitvoerig overzicht ter zake gegeven. Onze critici hebben gesproken van 
niet-aanwijsbare kosten en imponderabilia. Het ligt niet in ons vermogen om 
aan te tonen, dat er geen «niet-aanwijsbare kosten» en «imponderabilia» 
zijn. Wel hebben wij in de memorie van antwoord aangegeven, dat het ons 
niet uitgesloten lijkt dat ouders van thuiswonende invalide kinderen - afhan-
kelijk van de aard van de handicap van het kind - belemmeringen ondervin-
den in het normale maatschappelijk verkeer. 

Deze leden hebben voorts enige motivering voor het verschil dat nu zou 
ontstaan tussen ouders met thuiswonende en met uitwonende invalide kin-
deren in de memorie van antwoord node gemist. Wij wijzen erop dat wij in 
de memorie van antwoord de situatie hebben uiteengezet zoals die als ge-
volg van dit wetsontwerp zal ontstaan: een gelijke behandeling met betrek-
king tot de invalide kinderen beneden 18 jaar ongeacht de leeftijd, waarbij uit-
wonende kinderen in beginsel recht hebben op tweevoudige kinderbijslag 
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en thuiswonende kinderen recht op enkelvoudige kinderbijslag. In dit op-
zicht wordt de regeling voor invalide kinderen gelijk aan die voor studerende 
kinderen tot 18 jaar. Het verschil met betrekking tot de kinderbijslag tussen 
uitwonende en thuiswonende kinderen in het algemeen is terug te voeren 
op kostenverschillen. 

Deze leden informeren voorts naar de budgettaire gevolgen, indien voor 
thuiswonende invalide kinderen het recht op tweevoudige kinderbijslag 
blijft gehandhaafd. Wij menen dat het niet wel mogelijk is het recht op twee-
voudige kinderbijslag te handhaven voor niet studerende thuiswonende in-
valide kinderen (ca. 500) en niet voor studerende thuiswonende invalide kin-
deren. In dat geval zouden ons inziens niet verantwoorde verschillen ont-
staan met betrekking tot de invalide kinderen. Gegevens over studerende in-
valide kinderen van 16 en 17 jaar zijn niet beschikbaar. Uit verschillende 
bronnen kan worden afgeleid dat ca. 3% van alle kinderen invalide is. Indien 
dit percentage wordt aangehouden voor 16- en 17-jarigen, dan zou - rekening 
houdend met wegvallende compensaties - de door deze leden beoogde maat-
regel 20 a 25 min. gulden in 1981 kosten. 

Deze leden informeren naar de fiscale en budgettaire effecten die zullen 
optreden indien de tegemoetkomingen studiekosten, voorzover het 16-en 
17-jarigen betreft, niet langer aan de ouders maar aan het kind zelf worden 
uitgekeerd. Dienaangaande merken wij op dat, indien met betrekking tot de 
tegemoetkomingen voor 16- en 17-jarigen zou worden overgegaan tot uitke-
ring aan het kind in plaats van aan de ouders, de belasting en premies volks-
verzekeringen over de tegemoetkomingen studiekosten nagenoeg geheel 
zouden wegvallen. Dit is een gevolg van de omstandigheid dat het kind 
naast de tegemoetkoming meestal niet een zodanig inkomen heeft dat de 
belastingvrije som wordt overschreden. 

Zoals medegedeeld in de memorie van toelichting bij het onderhavige 
wetsontwerp bestaat het voornemen zowel de thans reeds bestaande tege-
moetkomingen studiekosten als de leeftijdstoeslagen onder een voorhef-
fingsregime te brengen. Voor het mogelijk maken van de inhouding van be-
lasting en premies op de huidige tegemoetkomingen is zoals bekend een be-
drag uitgetrokken van f 63 min. (op basis van cijfers 1981). Daarvan heeft f 20 
min. betrekking op 16- en 17-jarigen. Het bedrag van de inhouding van be-
lasting en premies over de alsdan verhoogde tegemoetkomingen beloopt 
f85 a f90 min. (op basis van cijfers 1981) waarvan f 27 min. betrekking heeft 
op 16-en 17-jarigen. Voorts is met de inhouding van belasting en premies 
op de leeftijdstoeslagen een bedrag gemoeid van f 70 min. (op basis van cij-
fers 1981). In totaal leidt de bedoelde wijziging voor 16-en 17-jarigen derhal-
vetoteen vermindering van uitgaven ad f90 min. (f70 min. plus f 20 min.) en 
een derving van belastingen en premies van f 97 min. (f70 min. plus f 27 
min.). Bij het voorgaande is afgezien van eventuele consequenties met be-
trekking tot de tegemoetkoming studiekosten voor andere leeftijdscatego-
rieën. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen ten slotte naar de budgettai-
re gevolgen van compensatieregelingen waarbij het inkomenseffect, (incl. 
de eerste fase) ongeacht de gezinsgrootte, nul is voor gezinnen met respec-
tievelijk een modaal inkomen en een inkomen van 2x het minimumloon. De 
bedoelde budgettaire gevolgen zullen voor 1981 netto f 211 min. (bruto f 363 
min.) resp. netto f 427 min. (bruto f 779 min.) bedragen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. waren verheugd met onze opmer-
king op blz. 1 van de memorie van antwoord dat wij noch differentiatie naar 
leeftijd, noch wijziging van differentiatie naar kindertal op voorhand afwij-
zen. Wij hebben daaraan evenwel toegevoegd dat wij ons oordeel daarom-
trent wensen op te schorten totdat een grondige studie omtrent de grondsla-
gen van het kinderbijslagsysteem heeft plaatsgevonden. Wij zouden er in dit 
verband nog eens aan willen herinneren, dat wij in de memorie van ant-
woord met instemming een opmerking van de leden van de C.D.A.-fractie 
hebben weergegeven, dat het thans bestaande systeem de vrucht is van een 
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langdurige wisselwerking tussen dikwijls diepgaande studie en stap voor 
stap opgebouwde wetgevende arbeid. Dit in aanmerking nemend menen wij 
dat het duidelijk is dat niet zonder diepgaande studie fundamentele wijzigin-
gen in het huidige stelsel kunnen worden aangebracht. 

Deze leden hechten eraan nogmaals blijk te geven van hun instelling over 
het kabinetsstreven om middels de tweede fase operatie een netto-ombui-
gingsbedrag van f 700 min. te realiseren in 1981. 

Deze leden merken vervolgens op dat het aantal 16- en 17-jarige kinderen 
waarvan de ouders vrijwillig verzekerd zijn ingevolge de Ziekenfondswet, 
t.w. 40 000, niet gering genoemd kan worden. Daar komen vervolgens nog 
de 16- en 17-jarigen bij waarvan de ouders een inkomen hebben boven de 
ziekenfondsgrens van f 36 200. Omdat ook voor deze kinderen het medever-
zekeringsprobleem in enigerlei vorm kan spelen, vragen deze leden om een 
opgave van het aantal kinderen uit gezinnen boven die ziekenfondsgrens die 
dus particulier verzekerd zijn. 

Naar aanleiding hiervan delen wij het volgende mede. In de memorie van 
antwoord merkten wij reeds op dat de gedragslijn bij de particuliere ziekte-
kostenverzekeringen niet uniform is, hetgeen betekent dat soms geen pre-
mie, soms een gedeeltelijke premie en soms een volledige premie verschul-
digd is. Nadere gegevens hieromtrent ontbreken helaas. Wel is bekend dat 
ca. 70% van de bevolking verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet. Indien 
dit percentage ook zou gelden voor de 16- en 17-jarigen dan betekent dit dat 
van het totaal aantal kinderen van 375 000 er 262 500 verzekerd zijn ingevol-
ge de Ziekenfondswet. Hiervan zijn er 40 000 vrijwillig verzekerd, 1500 (gra-
tis) medeverzekerd op grond van de bejaardenverzekering en 221 000 (gra-
tis) medeverzekerd via de verplicht verzekering. In deze benadering zouden 
112 500 16- en 17-jarige kinderen resteren die particulier zijn verzekerd. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van deze leden over de schoolgeld-
plicht delen wij mede dat wij een invoering van een leeftijdsgrens van 18 
jaar niet overwegen. Ten einde een mogelijk misverstand te voorkomen 
merken wij op dat het bedrag ad f 30 min. per jaar betrekking heeft op de in-
voering van een leeftijdsgrens van 18 jaar, gecombineerd meteen extra-jaar 
schoolgeldvrijdom. 

Deze leden signaleren een aantal kosten waarin zij aanleiding vinden de 
groep van 16- en 17-jarigen zoveel mogelijk te ontzien. Zij menen, dat al de-
ze kosten te zamen voldoende aanleiding zijn de door ons niet afgewezen 
differentiatie naar leeftijd juist nu te hanteren om uit de problemen, die door 
alle fracties in het voorlopig verslag gesignaleerd zijn, te komen. Wij wensen 
er geen misverstand over te laten bestaan, dit met verwijzing naar het voor-
gaande en het gestelde in de memorie van antwoord, dat wij differentiatie 
naar leeftijd op korte termijn afwijzen. Wij menen dat ook de door deze 
leden gesignaleerde kostenfactoren onvoldoende argumenten opleveren 
om een zodanige fundamentele wijziging van het kinderbijslagsysteem te 
rechtvaardigen. Verder in deze nota komen wij hierop nog nader terug. 

Wij hebben er kennis van genomen dat deze leden nog steeds met zorg 
vervuld zijn over de invloed van de maatregel in zijn huidige vorm op de on-
derwijskansen van kinderen van ouders uit de lagere en middengroepen. 
Wij menen echter dat uit de gepresenteerde gegevens, o.a. de omstandig-
heid dat 15% van de jongens en 30% van de meisjes geen verder onderwijs 
volgt alsmede de omstandigheid dat meer meisjes dan jongens werkloos 
zijn, geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de invloed 
van deze maatregel op de onderwijsdeelname. Overigens willen ook wij 
hierbij onderstrepen, dat naar onze mening het bevorderen van de onder-
wijskansen voor meisjes, en dan vooral uit de lagere inkomensgroepen, ten 
zeerste de aandacht verdient. 

Daar waar deze leden hun standpunt met betrekking tot een leeftijdsdiffe-
rentiatie op korte termijn nader detailleren met betrekking tot de groep 0,1 
en 2-jarige kinderen mogen wij verwijzen naar hetgeen wij in het algemeen 
in het voorgaande stelden ten aanzien van een op korte termijn door te voe-
ren leeftijdsdifferentiatie. Bovendien menen wij dat de periode rond de ge-
boorte van een kind aanzienlijke kosten met zich mee brengt. 
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Deze leden zijn het oneens met onze opmerking op bzl. 15 van de memorie 
van antwoord dat het geven van 125% van de kinderbijslag aan 16-en 17-ja-
rigen diep zou ingrijpen in het systeem van kinderbijslag. Immers, zo menen 
deze leden, het huidige systeem van kinderbijslag kent thans een differenti-
atie van 200% kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen. Wat is het principiële ver-
schil, zo vragen deze leden zich af. 

Wij hebben er geen bezwaar tegen dat uit praktische overwegingen en ge-
makshalve gesproken wordt over 125% en 200% kinderbijslag. Feitelijk ech-
ter is er in het huidige kinderbijslagstelsel geen sprake van 200% kinderbij-
slag. Tweevoudige kinderbijslag wil zeggen dat er aan het recht op kinder-
bijslag voor een bepaald aantal kinderen een recht op kinderbijslag voor één 
extra kind wordt toegevoegd. Zo bestaat er voor een gezin van vijf kinderen, 
waarvan één kind voldoet aan de voorwaarden voor het recht op tweevoudi-
ge kinderbijslag, een aanspraak op kinderbijslag voor zes kinderen. Het des-
betreffende kind van 16 of 17 jaar is onbenoemd, dat wil zeggen dat we niet 
weten - en dit is voor de toepassing van het huidige systeem volstrekt onbe-
langrijk - of dit kind het eerste, tweede, derde, vierde dan wel vijfde 
kind is. Of men in dit voorbeeld het «dubbeltellende» kind nu duidt als het 
eerste, tweede, derde, vierde of vijfde kind, de totale kinderbijslag voor dit 
kind is altijd meer dan 200%. Alleen wanneer het gaat om een gezin met 2,4, 
6, 8 of meer kinderen kan het gaan om exact 200%. 

Op zich zelf is de cijfermatige uitkomst van dit voorbeeld niet zo belangrijk. 
Wel belangrijk is, dat het voorbeeld de systematiek van de huidige regeling 
illustreert. Tevens wordt uit dit voorbeeld duidelijk dat de tweevoudige kin-
derbijslag die men gemakshalve wel kan duiden als 200%, niet zonder meer 
gewijzigd kan worden in een kinderbijslag van 125%. Deze 125% kinderbij-
slag zou weer vertaald moeten worden naar de huidige systematiek. In ons 
voorbeeld-gezin zou dat betekenen dat de extra-kinderbijslag zou moeten 
worden vervangen door 25% van de kinderbijslag voor het zesde kind. In an-
dere gezinssituaties betekent zulks dat gewerkt zou moeten worden met 
25% van de kinderbijslag voor andere kinderen in de rangorde. Dit op zich 
zelf houdt een fundamentele wijziging in van de huidige structuur van de 
kinderbijslag. Daarbij komt dat de methodiek die gevolgd wordt met betrek-
king tot de onderhoudseis sterk op de tocht komt te staan. Thans wordt voor 
tweevoudige kinderbijslag voor een thuiswonend of uitwonend studerend 
kind de eis gesteld dat het kind «grotendeels» (d.i. voor 50% of meer) door de 
ouders wordt onderhouden. Wordt een uitwonend kind «nagenoeg geheel» 
(d.i. voor 90% of meer) door de ouders onderhouden, dan ontstaat een recht 
op drievoudige kinderbijslag. Door de door ons voorgestelde maatregel ver-
valt voor uitwonende 16-en 17-jarigen het recht op drievoudige kinderbijslag 
en daarmee de onderhoudseis «nagenoeg geheel». Volgens het voorstel van 
deze leden zou voor deze categorie kinderen een recht gelden op tweevoudi-
ge kinderbijslag plus 25% van «een» kinderbijslag. De vraag rijst of dan voor 
deze 25% de onderhoudseis «grotendeels» of «nagenoeg geheel» moet wor-
den gesteld. Wordt de eis «grotendeels» gesteld dan ontvangen ook alle 16-
en 17-jarige uitwonende studerende kinderen, die thans recht hebben op 
tweevoudige kinderbijslag, deze 25% extra. Afgezien van de kosten, die dit 
met zich brengt, kan het doel van de ombuigingsoperatie niet zijn dat de kin-
derbijslag voor een bepaalde categorie wordt verhoogd. Zou de eis «nage-
noeg geheel» worden gesteld dan zou zulks betekenen dat indien 40% meer 
wordt bijgedragen in de onderhoudskosten dit gehonoreerd zou worden met 
slechts een kwart van «een» kinderbijslag. Vorenstaande bezwaren gelden 
mutatis mutandis ook voor de in 1979 nog bestaande kinderaftrek. 

Wij zijn in het voorgaande vrij uitvoerig ingegaan op de door deze leden 
gestelde vraag omdat wij eraan hechten dat geen misverstanden blijven be-
staan over de complicaties die de voorstellen van deze leden met zich bren-
gen. Wij zouden daaraan nog willen toevoegen dat een systeem waarbij 
gedeeltelijke kinderbijslagen moeten worden uitgekeerd leidt tot moeilijkhe-
den in de uitvoering, die thans nog niet zijn te overzien. Dit geldt evenzeer 
voor een overeenkomstige differentiatie in de nog bestaande kinderaftrek. 
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Deze leden zien niet als probleem, dat differentiatie naar leeftijd zou bete-
kenen dat de grondslag voor de kinderbijslag, nl. de zgn. gezinswelvaartsf heo-
rie, partieel zou worden ingeruild voor de kosten-per-kind-theorie. Wij menen 
dat het onlogisch en ongewenst is een kinderbijslagsysteem te baseren op 
twee verschillende, tot op zekere hoogte met elkaar strijdige, theorieën. Af-
gezien van de theorieën menen wij, zoals wij reeds verwoordden in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag op het wetsontwerp 14 184 (blz. 15), dat 
een partiële differentiatie naar leeftijd op zich zelf leidt tot een inconsistent 
systeem. Naar aanleiding van de vraag van deze leden in welke landen een 
gecombineerd systeem bestaat van differentiatie naar leeftijd en rangorde 
delen wij mede dat dit — in een of andere vorm - het geval is in België, Frank-
rijk. Canada (Quebec), Luxemburg en Finland. Het is ons niet bekend hoe de-
ze systemen daar in de praktijk werken. Hieraan zal zeker aandacht worden 
besteed in de studie die wij hebben aangekondigd en die zal uitmonden in 
een adviesaanvrage aan de Sociaal-Economische Raad. 

Deze leden stellen voorts dat een grondige studie naar een evenwichtige 
eindsituatie zeker nodig zal zijn, doch zij menen dat dit ons er niet van hoeft 
te weerhouden er juist in deze tijden van minitieus passen en meten wat be-
treft inkomenseffecten waar mogelijk reeds nu mee te beginnen voor nieu-
we gevallen. Wij ervaren deze uitspraak als in zich zelf tegenstrijdig. De re-
sultaten van bedoelde studie zijn uiteraard niet bekend, zodat daarop niet 
kan worden vooruitgelopen. 

Voor wat betreft de inkomenseffecten die deze leden vragen, mogen wij 
verwijzen naar bijlage 2. 

Het betoog dat deze leden houden met betrekking tot een financiële drem-
pel tot het volgen van onderwijs, gemiste onderwijskansen en de kwalijke 
gevolgen daarvan kunnen wij onderschrijven. Wij menen evenwel dat de 
door ons voorgestelde maatregel geen financiële drempel tot het volgen van 
onderwijs opwerpt, noch dat deze maatregel leidt tot gemiste onderwijskan-
sen. 

Wij betreuren het dat de leden van de fractie van D'66, ook na lezing van 
de memorie van antwoord, niet kunnen instemmen met ons voorstel. Met 
betrekking tot de partiële differentiatie van de kinderbijslag naar leeftijd mo-
gen wij verwijzen naar het geen wij hieromtrent eerder hebben opgemerkt ir 
antwoord op vragen van de leden van de fractie van de VVD. Aangezien hal-
vering van kinderbijslag voor jonge kinderen niet leidt tot de ook door deze 
leden beoogde ombuigingen, stellen zij voor als aanvullende maatregel de 
kinderbijslagen te bevriezen. Bevriezing zou in dat geval moeten plaatsvin-
den totdat een gelijk bedrag aan ombuigingen is verkregen als de Regering 
voor ogen staat. Wij hebben overwegende bezwaren tegen bevriezing van 
kinderbijslag, die wij uiteengezet hebben bij de schriftelijke en mondelinge 
behandeling van het wetsontwerp 14184 alsmede in de memorie van toe-
lichting op dit wetsontwerp. Deze bezwaren hielden onder meer in dat de 
derde fase, die overigens niet inhoudt een door deze leden gewenste opzet 
van het totale stelsel van gezinssubsidies, daardoor op de tocht zou komen 
te staan. 

Deze leden van de fractie van de PPR verduidelijken hun in het voorlopig 
weergegeven standpunt en stellen voorts dat zij geen voorkeur hebben om 
de ombuiging van de kinderbijslag te concentreren bij de actieven. Wij mer-
ken hierbij op dat de actieven als groep voor het grootste deel in deze om-
buiging bijdragen omdat zij het grootste deel uitmaken van degenen, die 
kinderbijslag ontvangen. 

Wij zijn geenszins van oordeel dat - zoals deze leden uit de memorie van 
antwoord menen te kunnen afleiden - omstreeks hetzestiende levensjaar 
een grotere zelfstandigheid van kinderen valt waar te nemen. Wij hebben 
juist betoogd dat hiervoor geen vaste leeftijd valt te noemen. Wij zijn niet 
van mening - dit in antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden -
dat de voorgestelde maatregel een onderwijsdrempel opwerpt, noch dat dit 
eerder het geval zou zijn voor meisjes dan voor jongens. 
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Deze leden menen ten slotte uit de memorie van antwoord (blz. 16) te kun-
nen opmaken dat wij terugkomen op onze argumenten tot afwijzing van een 
inkomensafhankelijke en belastbare kinderbijslag. Wij hebben dit in de me-
morie van antwoord niet bedoeld te zeggen en ook na herziening van be-
doelde passages begrijpen wij niet hoe dit misverstand heeft kunne postvat-
ten. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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