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Algemeen 

Wij betreuren het dat de leden van de fractie van de P.v.d.A. met veront-
waardiging kennis hebben genomen van dit wetsontwerp. 

Wij willen - dit naar aanleiding van opmerkingen van deze leden - niet 
verhelen dat onze voorstellen van de zijde van maatschappelijke organisa-
ties en van de SER aan kritiek onderhevig waren. Hierbij zij aangetekend dat 
niettemin een vrij groot deel van de SER ons voorstel heeft gesteund en dat 
het verzoek om schriftelijk commentaar (Stcrt. 26 oktober 1978) door de vas-
te Commissie voor Sociale Zaken een gering aantal reacties heeft opgeroe-
pen. Met de vaste commissie zijn wij degenen die op het verzoek gereageerd 
hebben zeer erkentelijk. In de memorie van toelichting hebben wij - naar ons 
oordeel - de eerder geuite kritiek weerlegd. Wij vermogen niet in te zien dat 
met dit wetsontwerp gebroken zou worden met een op spreiding van kennis, 
inkomen en macht gericht beleid. Juist ter vermijding van een financiële 
drempel tot het volgen van onderwijs hebben wij compensaties voorge-
steld. Hiermee is naar onze mening tevens gezegd dat deze compensaties 
mogelijke nadelige effecten op de spreiding van kennis wegnemen. Tevens 
hebben deze compensaties verzachtende effecten met betrekking tot de in-
komens voor de lager betaalden. 

Wij geven deze leden graag toe dat de herstructurering van de kinderbij-
slagregelingen en de fiscale kinderaftrek op gang is gebracht door een voor-
stel van het vorige kabinet. Dit voorstel met betrekking tot de eerste fase heb-
ben wij dan ook goeddeels overgenomen. Zoals wij onder meer bij de be-
handeling van het wetsontwerp over de eerste fase hebben aangegeven zijn 
wij geen voorstanders van differentiatie van kinderbijslagen naar inkomen 
omdat hierdoor een qua uitvoering ingewikkeld systeem ontstaat en omdat 
wij inkomensafhankelijke belastingvrije kinderbijslagen in strijd achten met 
het fiscale draagkrachtbeginsel. Het realiseren van een groot bedrag aan om-
buigingen door middel van het invoeren van een stelsel van inkomensaf-
hankelijke kinderbijslagen tast bovendien, naar onze mening, de positie van 
middengroepen te zeer aan. Wij wijzen noch differentiatie naar leeftijd, noch 
wijziging van differentiatie naar kindertal op voorhand af. Wel zijn wij van 
mening dat dergelijke veranderingen een zeer fundamentele wijziging van 
het kinderbijslagsysteem betekenen en derhalve een nadere - vrij uitgebrei-
de - studie vereisen. In dit opzicht zijn wij het geheel eens met de leden van 
de fractie van het C.D.A., die stellen dat het thans bestaande systeem de 
vrucht is van een langdurige wisselwerking tussen dikwijls diepgaande stu-
die en stap voor stap opgebouwde wetgevende arbeid. 

6 vel Tweede Kamer, zitting 1978-1979,15344, nr. 6 1 



Bij het voorgaande zouden wij nog de volgende kanttekening willen ma-
ken. De leden van de fractie van de P.v.d.A. spreken waar zij duiden op o.m. 
inkomensafhankelijke kinderbijslagen op een eenvoudig flexibel systeem, 
terwijl wi j - in hetzelfde verband - spreken over een qua uitvoering ingewik-
keld systeem. Deze uitspraken zijn schijnbaar tegenstrijdig. Na afronding 
van de integratie van de kinderbijslag en de kinderaftrek ontstaat inderdaad 
een eenvoudig systeem. De bedragen zijn dan flexibel in die zin, dat aanpas-
sing eenvoudiger is dan voorheen. Dit sluit echter niet uit dat op grond van 
inkomens aangepaste bedragen tot een systeem leiden dat moeilijk uitvoer-
baar wordt, omdat het vaststellen van de bijbehorende inkomens voor het 
uitvoeringsorgaan uiterst moeilijk is. 

Wij zijn het niet eens met de leden van de fractie van de P.v.d.A. dat het 
voorstel de lagere en laagste inkomens onevenredig zwaar treft. Juist voor 
deze groepen stellen wij immers compenserende maatregelen voor. Ook 
zien wij niet in dat de voorstellen niet te rijmen zouden zijn met koopkracht-
handhaving voor minimuminkomens. De maatregel doet de koopkracht 
immers niet dalen; er is, naar onze opvatting, sprake van uitstel van inko-
menstoeneming. 

De leden van de fractie van het C.D.A. betuigen hun instemming met het 
algemene kader waarin wij deze maatregel plaatsen en zijn met ons van me-
ning dat in de sfeer van de kinderregelingen een bedrag van in totaal ca. f 1 
mld. moet worden omgebogen. Zij wijzen op het zeer grote aandeel dat bin-
nen de sociale voorzieningen door de kinderregelingen aan ombuigingen 
moet worden geleverd. Het zou - zo stellen zij - voor ouders en verzorgers 
van kinderen als bijzonder onevenwichtig en zeer moeilijk te verteren wor-
den ervaren als niet op korte termijn ook een aantal andere beoogde ombui-
gingsmaatregelen hun beslag krijgen. Wil de Regering ook in dit kader nog 
eens aangeven welke concrete maatregelen min of meer in de tijd gelijk op-
lopend met die welke in het voorliggende wetsontwerp worden voorgesteld 
zij in 1979 en 1980 denkt gerealiseerd te zien, zo vragen zij. 

In antwoord op deze vragen delen wij mee dat de Minister van Financiën 
ineen brief d.d. 23 november 1978 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
heeft toegezegd dat de Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de 
ombuigingen in het vroege voorjaar van 1979 nader zal worden ingelicht. 
Het is ons niet mogelijk hier thans op vooruit te lopen. 

Met het historische en principiële betoog van deze leden over de kinder-
bijslagregelingen, dat op de meeste onderdelen onze eerder in de memorie 
van toelichting gegeven mening ondersteunt, kunnen wij ons in het alge-
meen verenigen. Het verheugt ons dat deze leden stellen, dat dit wets-
ontwerp niet in strijd is met de door hen geformuleerde beginselen. 

Ook de leden van de fractie van de V.V.D. menen dat de kinderbijslagrege-
lingen een substantieel aandeel moeten leveren in het totaal van de ombui-
gingen. Zij staan dan ook geheel achter het kabinetsstreven om middels de-
ze tweede fase operatie een netto-ombuigingsbedrag van f 700 min. in 1981 
te bereiken. Dit standpunt begroeten wi j uiteraard met instemming, niet om-
dat de ombuiging op zich zelf een voldoening gevende zaak is, maar omdat 
wij met deze leden menen, dat het afwijzen van de maatregel een gat zou 
slaan in het totale ombuigingsbedrag, dat slechts via alternatieve ombuigin-
gen met wellicht nog pijnlijker sociale gevolgen zou kunnen worden gedicht. 

Voor wat betreft de uitgangspunten die deze leden vermelden merken wij 
het volgende op. Het niet volledig vergoeden van de kosten van een kind ligt 
expliciet ten grondslag aan het huidige systeem, terwijl dit naar onze opvat-
ting ook impliciet het geval is met het tweede door deze leden genoemde 
uitgangspunt (zo gelijk mogelijke levens- en ontplooiingskansen bij de 
start). Ook de invloed van het hebben van kinderen op de inkomenspositie 
van het gezin speelt echter een belangrijke rol bij het huidige kinderbijslag-
systeem (gezinswelvaartstheorie). 

Hoewel wij het standpunt van de leden van de fractie van D'66 met betrek-
king tot de gezinssubsidies respecteren, betreuren wij dat zij overwegende 
bezwaren hebben tegen het wetsontwerp dat beoogt de meervoudige kin-
derbijslag en kinderaftrek voor 16-en 17-jarige kinderen te beperken. 
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De leden van de fractie van de S.G.P. hebben enige moeite met de voor-
stellen, doch hebben er nochtans begrip voor, dat in het kader van èn de 
plannen van het vorige kabinet èn die van Bestek '81 ombuigingen moeten 
plaatsvinden. Wij verheugen ons dat ook deze leden menen dat de kinder-
bijslag een substantieel aandeel in de ombuigingen moet leveren. Wij delen 
echter niet de mening van deze leden ten aanzien van het ongedaan maken 
van de defiscalisering van de kinderbijslag bij de invoering van het schijven-
tarief in 1973. 

De leden van de fractie van de P.P.R. betogen, dat ombuigingen dienen te 
worden gezocht in de sector van de particuliere consumptie in plaats van in 
de sector van de sociale voorzieningen. Zij stellen dat ombuigingen in de so-
ciale voorzieningen de solidariteit aantasten tussen actieven en niet-actie-
ven en dat ook een ombuiging met een brede werking, als die bij de kinder-
bijslag, plaats zou moeten maken voor een maatregel geconcentreerd op ac-
tieven. Wij onderschrijven dit betoog niet omdat wij menen dat het feit dat 
het voorliggende wetsontwerp zowel actieven als niet-actieven treft, wel 
degelijk van belang is. Daarbij komt dat de actieven voor het leeuwedeel bij-
dragen in deze ombuiging. 

De leden van de fractie van de C.P.N, geven van hun afkeuring blijk door te 
stellen, dat het voorstel door maatschappelijke organisaties met een reeks 
van argumenten is bestreden en afgekeurd en dat deze argumenten in de 
memorie van toelichting niet zijn weerlegd. Wij mogen in dit verband verwij-
zen naar hetgeen wij hebben gezegd naar aanleiding van overeenkomstige 
opmerkingen van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 

Het lid van de fractie van het G.P.V. meent dat het onderhavige wets-
ontwerp niet sympathiek is omdat het de indruk wekt van een ongelijkmati-
ge spreiding van de verlaging van de uitkeringen. Met betrekking tot de 
spreiding mogen wij verwijzen naar bijlage 1 van deze memorie, waarop wij 
nog nader terugkomen. Dit lid vraagt of de maatregel moet worden gezien 
als een onontkoombaar gevolg van de aanvaarding van wetsontwerp 
14184, zodat een meer gespreide ombuiging door handhaving van kinderaf-
trek niet meer kan worden verkregen. Wij menen dat het erg onlogisch zou 
zijn om in de eerste fase de kinderaftrek goeddeels af te schaffen en deze in 
de tweede fase te herstellen. Overigens is het huidige voorstel ingegeven 
door de noodzaak tot ombuigingen en het naar onze mening ontbreken van 
goede alternatieven. 

Dit lid vraagt voorts of het draagvlak van deze maatregel niet beperkter is 
dan is voorgesteld. Wij hebben in de memorie van toelichting gesproken 
van een breed draagvlak, doch hebben het evenwel niet zo voorgesteld alsof 
dit ook betrekking zou hebben op diegenen die geen kinderen tot hun last 
hebben. 

Wij hebben er kennis van genomen dat het lid van de fractie van de P.S.P. 
het niet eens is met onze voorstellen. Wij wijzen er op dat wij de term aan-
vullend inkomen met betrekking tot de kinderbijslag hebben gebruikt ten 
einde de tegenstelling tot uitdrukking te laten komen met andere sociale uit-
keringen, die als regel het hoofdinkomen van de uitkeringsgerechtigde vor-
men Dit houdt geenszins een ontkenning in van het belang van de kinder-
bijslag als inkomensbestanddeel. 

Motivering van de maatregel 

De leden van de fractie van het C.D.A. onderschrijven onze mening dat bij 
ombuigingen op het terrein van de kinderregelingen zorgvuldig moet wor-
den getracht onbillijkheden te vermijden en dat de billijkheid van het kinder-
bijslagsysteem moet worden bevorderd. 

Deze leden beamen dat aan de verdubbeling van de kinderbijslag destijds 
in concreto zeker ten grondslag lag dat de onderhoudskosten van kinderen, 
als gevolg van de kosten van studie, aanwijsbaar hoger zijn dan van kinde-
ren in het algemeen. Daarmee was, zo vervolgen deze leden, niet alles ge-
zegd. Zij wijzen daarbij op andere kosten die naarmate het kind zich gees-
telijk en lichamelijk verder ontwikkelt naast de onderwijskosten verder om-
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hoog gaan. Wij hebben uit de stukken niet kunnen constateren dat dit argu-
ment van de zijde van de Regering, of van de zijde van het parlement des-
tijds een rol heeft gespeeld. Naar ons gevoelen is dit terecht niet geschied 
omdat bedoelde kosten wel toenemen met de leeftijd, doch dat voor deze 
kosten in elk geval geldt dat zij een «breuk» bij 16 jaar niet rechtvaardigen. 
Wij menen dat deze kosten dan ook geen rechtvaardiging kunnen vormen 
voor wijziging van de maatregel of voor (hogere) compensaties. Deze kosten 
zouden wellicht een argument kunnen vormen voor differentiatie naar leef-
tijd van de kinderbijslagen. Hierbij spelen evenwel - hierop duiden deze le-
den terecht elders in dit voorlopig verslag - ook andere factoren een rol. 

Deze leden wijzen erop dat een groep leerlingen uit het lager beroeps-
onderwijsen het m.a.v.o. rondom de 16-jarige leeftijd geplaatst wordt 
voor de keuze van werken of doorstuderen. Zij menen dat de Regering in de 
memorie van toelichting aan deze groep voorbijziet. 

Hoewel deze groep in de memorie van toelichting niet is vermeld, hebben 
wij daaraan bepaald niet voorbijgezien. Het is juist dat deze groep kinderen 
rondom de leeftijd van 16 jaar staat voor de keuze werken of doorstuderen. 
Wij achten het niet juist vanwege deze groep een generale maatregel achter-
wege te laten. Wel hebben wij ons gerealiseerd dat juist voor hen het opwer-
pen van een onderwijsdrempel een reëel gevaar is, hetgeen voor ons een 
belangrijke overweging is geweest om een compensatieregeling voor te 
stellen. 

Deze leden vragen vervolgens hoe groot de groep is wier ouders niet ver-
plicht verzekerd zijn op grond van de Ziekenfondswet. Betreft het hier niet 
veelal ouders uit de middengroepen, die toch al van'andere tegemoetkomin-
gen zijn verstoken, zo vragen zij. Is het niet deze groep, die een belangrijk 
deel van de schoolgelden opbrengt? Ook de leden van de fractie van de 
V.V.D. vragen naar de grootte van de groep niet-meeverzekerden en vervol-
gens naar het bedrag dat met de afschaffing van de schoolgeldplicht tot 18 
jaar zou zijn gemoeid. Zij vragen tevens om nadere gegevens met betrekking 
tot de inkomenseffecten van de premie vrijwillige ziekenfondsverzekering en 
de schoolgeldheffing. 

Het aantal 16- en 17-jarige kinderen waarvan de ouders vrijwillig verzekerd 
zijn ingevolge de Ziekenfondswet bedraagt naar schatting 40 000. Het betreft 
hier kinderen van ouders met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens, 
dat wil zeggen ouders met een inkomen van minder dan f 36 200 per jaar. 
Omtrent de particuliere verzekering zijn geen gegevens bekend. De gedrags-
lijn bij deze verzekeringen met betrekking tot de 16- en 17-jarigen is ove-
rigens niet uniform. Soms is vanaf de 16-jarige leeftijd de volledige premie 
verschuldigd, soms een gedeeltelijke premie en soms is het kind bij de ou-
ders gratis medeverzekerd. 

Het is overigens juist dat de middengroepen relatief een belangrijk deel 
van de schoolgelden opbrengen. Van de ca. f 70 min. opbrengst door 
schoolgeld wordt ongeveer 85% opgebracht door schoolgeldplichtigen met 
een inkomen boven de loongrens van de Ziekenfondswet. De derving aan 
schoolgeld voor het schooljaar 1978/1979 zou bij afschaffing van de 
schoolgeldplicht voor kinderen jonger dan 18 jaar bijna f 30 min. belopen. 
Hierbij is ervan uitgegaan dat het invoeren van een leeftijdsgrens van 18 
jaar gepaard gaat met invoering van een extra (leer)jaar schoolgeldvrijdom. 
Zou de leeftijdsgrens nl. zonder meer worden toegepast dan zouden grote 
aantallen kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, toch 
door de scholen moeten worden gesignaleerd en door de belastingdienst 
moeten worden gecontroleerd. Het invoeren van een extra (leer)jaar school-
geldvrijdom zonder afzonderlijke leeftijdsgrens kost ongeveer 20 min. 

De door de leden van de fractie van de V.V.D. gevraagde gegevens met be-
trekking tot de inkomenseffecten, die optreden als gevolg van de vanaf het 
vijfde leerjaar na het basisonderwijs aanvangende schoolgeldplicht en de 
beëindiging van de gratis mede-verzekering in het kader van de vrijwillige 
ziekenfondsverzekering, worden verstrekt in het onderstaande overzicht. 
Tussen haakjes zijn de effecten in procenten van het belastbare inkomen mi-
nus belasting vermeld. 
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B r u t o Schoolgeld" Gereduceerde premie vrijwill ige 
inkomen heffing ziekenfondsverzekering 

f 21 750 f 71,50 (0,4) f 691,80 (4,3) 
f 29 900 f 138,- (0,7! f 691,80 (3,3) 
f 40 000 f 215.- (0,8) -
f 50 000 f 327,- (1,1) — 
f 75 000 f 500,- (1,2) -

De leden van de fractie van het C.D.A. wijzen er voorts op dat ouders met 
kinderen die korte tijd na invoering van de maatregel 16 jaar worden relatief 
hard in hun besteedbaar inkomen worden getroffen. Zij erkennen overigens 
dat de maatregel alle gezinnen treft met een kind beneden de 16-jarige leef-
tijd. Bij het afwegen van alternatieven dient hiermee rekening te worden ge-
houden. Grotere gezinnen zullen meermalen een verwachte inkomensver-
meerdering uitgesteld zien. Hierom hebben deze leden bij de eerste fase een 
zekere versterking van het uitgangspunt voor de tweede fase bewerkstelligd. 
De bezwaren overwegende, vragen deze leden zich af of het geen aanbeve-
ling verdient deze maatregel aanmerkelijk te verzachten. 

Op de laatste vraag komen wij terug daar waar nader wordt ingegaan op 
concrete suggesties van deze en van andere leden. De mate waarin gezinnen 
worden «getroffen» door de voorgestelde maatregel in vergelijking met an-
dere maatregelen hangt sterk af van de gezinssituatie. Ter illustratie hiervan 
hebben wij een diagram als bijlage 1 aan deze memorie toegevoegd. Daarin 
is voor verschillende gezinssituaties en voor verschillende studieperiodes 
het effect van de voorgestelde maatregel op het na 1 januari 1979 nog teont-
vangen bedrag aan kinderbijslag vergeleken met een maatregel die bevrie-
zing van alle kinderbijslagen zou inhouden, met handhaving van de in 1981 
beoogde ombuigingen. In de diagram is als uitgangspunt voor de vergelij-
king bevriezing gekomen; een soortgelijke vergelijking krijgt men echter 
ten opzichte van alle maatregelen die een generale aanpassing van de kin-
derbijslag beogen. De diagram geeft twee gezinssituaties, zes studiesitu-
aties en drie inkomenscategorieën weer, dat wil zeggen zesendertig moge-
lijkheden. In feite zijn er waarschijnlijk meer mogelijkheden dan mogelijke 
uitslagen in de voetbaltoto. De diagram kan men op drie manieren lezen: 

a. de onderlinge vergelijking van de kolommen geeft het effect van de 
studieperioden; 

b. een horizontale vergelijking van de grafieken geeft het effect van de 
leeftijd van de kinderen; 

c. een verticale vergelijking van de grafieken geeft het effect van de hoog-
te van de inkomens. 

Met betrekking tot a en b zijn vele varianten denkbaar. Gezinnen waarvan 
de kinderen partieel leerplichtig worden ondervinden geen nadeel van de 
voorgestelde maatregel, terwijl overigens voor gezinnen met jonge kinderen 
die lang (zullen) studeren de voorgestelde maatregel veel «voordeliger» is 
dan bevriezing. Het omgekeerde is het geval voor gezinnen met oudere kin-
deren, die tot bij voorbeeld hun 18de jaar studeren. Duidelijk is wel dat als 
gevolg van de compensaties de lagere inkomens in het algemeen minder 
ongunstig af zijn met de voorgestelde maatregel dan met een generale 
maatregel als bevriezing. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden delen wij mede, 
dat indiende voorgestelde maatregel niet meer zou gelden voor 17-jarigen 
resp. 17'/2-jarigen, het bedrag aan ombuigingen - afgezien van de compen-
saties - met resp. f 355 min. en f 180 min. zou worden verminderd. 

Op de vraag van de leden van de fractie van de V.V.D., waarom wij de 
voorgestelde maatregelen niet differentiëren naar leeftijd, komen wij in de 
paragraaf «Alternatieven en wijzigingen» terug. 

De leden van de fractie van de P.P.R. vinden de motivering van de onder-
havige maatregel onvoldoende. Zij stellen, dat door de behoefte aan grotere 
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zelfstandigheid de onderhoudskosten omstreeks de 16-jarige leeftijd een 
sterke stijging vertonen. Bovendien speelt de leeftijdsgrens van 16 jaar in 
het sociaal verkeer en in wettelijke regelingen duidelijk een eigen rol. 

Ter motivering van de door ons voorgestelde maatregel hebben wij be-
toogd dat er weliswaar sprake is van een geleidelijke stijging van onder-
houdskosten met de leeftijd van het kind, doch dat er geen duidelijke 
«breuk» is bij de 16-jarige leeftijd. Voor wat betreft de grotere behoefte aan 
zelfstandigheid nemen wij aan dat deze leden duiden op een feitelijke en niet 
op een normatieve situatie. Wij menen dat in dit opzicht niet exact een feite-
lijke leeftijd is aan te duiden. In vele gevallen zal die leeftijd boven 16 jaar lig-
gen, maar ook een grotere behoefte aan zelfstandigheid beneden 16 jaar zal 
zeker voorkomen. Voor wat betreft de regelingen in het sociaal verkeer en 
wettelijke regelingen kwamen tot nu toe in dit verband alleen de leerplicht 
en het medeverzekerd zijn voor ziektekostenverzekeringen in discussie. Dit 
was voor ons onvoldoende reden om ons voorstel te herzien. 

Deze leden menen voorts dat het onnozel is te veronderstellen dat de 
voorgestelde maatregel geen invloed op de loonvorming zou hebben. Wij 
hebben ter zake geduid op de min of meer automatische effecten die in Ne-
derland bij de loonvorming optreden en waarbij de reële inkomensmutaties 
van de modale werknemer met twee kinderen een cruciale rol spelen. De be-
rekening van deze mutaties beoogt met een enkel cijfer een beeld te geven 
van de reële inkomensmutaties zoals die worden ervaren door het meren-
deel van de werknemers. De reële inkomensmutaties van een gezin met 16-
en/of 17-jarige kinderen geven niet dat beeld weer, en deze mutaties worden 
ook niet als zodanig gehanteerd. Het automatisme treedt derhalve ook niet op. 

Met betrekking tot de opmerking die het lid van de fractie van het G.P.V. 
maakt over de verzelfstandiging mogen wij verwijzen naar het hiervoor ge-
geven antwoord op vragen van de leden van de fractie van de P.P.R. Zo kin-
deren van 18 jaar en ouder meer eigen inkomsten zouden hebben dan 16-ja-
rigen is dit in dit verband minder relevant. Bij de beoordeling van het recht 
op kinderbijslag wordt immers rekening gehouden met de eigen inkomsten 
van het kind. Overigens hebben wij er met instemming kennis van genomen 
dat dit lid meent, dat er binnen de door ons gekozen methodiek sprake is van 
een evenwichtige opbouw van de maatregelen. 

Wij vermogen niet in te zien - zoals het lid van de fractie van de P.S.P. stelt 
- dat in de memorie van toelichting fragmenten van de discussie omtrent 
het voortbestaan van de kinderbijslag als rookgordijn opduiken. 

Bij de feitelijke loonvorming wordt, dit in antwoord op een vraag van het 
lid van de fractie van DS'70, de mutatie in het reëel beschikbaar komen van 
een modale werknemer, inderdaad centraal gesteld. Met deze feitelijkheid 
dient bij het beleid rekening te worden gehouden. Het middellange-termijn-
beleid is er dan ook op gericht te voorkomen dat via voortgaande stijging 
van de collectieve lasten de lonen extra toenemen. 

Deelname aan het onderwijs 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. menen, dat door het voorstel de on-
derwijskansen van vele kinderen met name uit de lagere inkomensgroepen 
worden geschaad. In dat verband wijzen zij erop dat sommige categorieën 
kinderen van omstreeks de 16-jarige leeftijd voor de keuze staan of te gaan 
werken of te gaan doorstuderen. Bij die beslissing spelen juist voor deze 
groepen de onderwijskansen en de inkomensderving een belangrijke rol. 
Kan de Regering hier nader op ingaan, zo vragen zij en acht zij deze maatre-
gel in overeenstemming met haar drie onderwijsdoelstellingen? Deze leden 
vonden het voorstel voorts merkwaardig, gezien in het licht van het streven 
naar nieuwe onderwijsvoorzieningen voor 16- en 17-jarigen. Staat het wets-
ontwerp niet haaks op dit streven? 

Voor een deel van de gemaakte opmerkingen mogen wij verwijzen naar 
eerdere antwoorden die wij gaven op vragen van de leden van de fractie van 
het C.D.A. Door een compensatieregeling voor te stellen, die met name de 
ouders van 16- en 17-jarigen uit de lagere inkomensgroepen omvat, denken 
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wij te voorkomen dat de onderwijskansen van de kinderen van die ouders 
worden geschaad. Derhalve achten wij deze maatregel niet in strijd met de 
onderwijsdoelstellingen, zoals neergelegd in de regeringsverklaring, noch 
met ons streven om schoolverlaters uit het l.b.o. en het m.a.v.o. in de gele-
genheid te stellen langer volledig dagonderwijs te volgen. 

De hier aan het woord zijnde leden menen, evenals de leden van de fractie 
van de P.P.R., dat meer in het bijzonder de onderwijskansen van meisjes 
worden geschaad. Is dit geen reden te meer het voorstel opnieuw in overwe-
ging te nemen, zo vragen zij. 

Wij zijn van oordeel dat het onderhavige wetsvoorstel te zamen met de 
compensaties de onderwijskansen van meisjes evenmin zal beïnvloeden als 
die van jongens. Dat meisjes minder lang deelnemen aan het onderwijs dan 
jongens vindt veelal niet zijn oorzaak in de financiële condities, doch wordt 
veel meer bepaald door andere, bij voorbeeld sociaal-culturele, factoren. Uit 
dien hoofde menen wij dat er ook om deze reden geen aanleiding is ons 
voorstel opnieuw in overweging te nemen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vinden het curieus dat de Regering 
komt met een maatregel die in strijd is met een op herverdeling van arbeid 
gericht beleid. Zou een onderwijsdeelname bevorderend beleid niet tot ver-
mindering van het arbeidsaanbod leiden? Voorts menen de leden dat het 
voorstel strijdig is met een beleid gericht op beperking van het aantal perso-
nen dat gebruik moet maken van een sociale uitkering. Ook de leden van de 
fractie van de V.V.D. spreken hun zorg uit over de mogelijke effecten van de 
maatregel op de werkloosheid en de sociale uitkeringen. Wij merken hierbij 
op dat het voorstel niet is ingegeven door overwegingen van arbeidsmarkt-
politiek. Wel is de arbeidsmarkt in die zin in de overwegingen betrokken, dat 
de maatregel niet zou mogen leiden tot een vergroting van het arbeidsaan-
bod c.q. meer uitkeringsgerechtigden. Wij menen - mede op grond van de 
compensaties - dat de nadelige effecten niet zullen optreden. In dit verband 
vragen deze leden een aantal gegevens: 

a. kunnen exacte gegevens worden verstrekt over de onderwijsdeelname 
van 16- en 17-jarigen, onderscheiden naar geslacht, schooljaar, schooltype 
en regio? 

De door deze leden gevraagde gegevens zijn opgenomen in bijlage 2a. 
Hieruit blijkt onder meer dat het aantal 17-jarige meisjes dat in het geheel 
geen onderwijs volgt vrij groot is (30%). Regionale gegevens zijn niet be-
schikbaar. 

b. wat zijn de onderwijskosten voor de 16-en 17-jarigen zoals schoolgeld, 
leermiddelen, reiskosten etc, onderscheiden naar geslacht, schooltype en 
regio? 

1. Schoolgeld. Het schoolgeld hangt af van de hoogte van het inkomen 
en varieert, afgezien van een eventuele gezinsreductie, voor het schooljaar 
1978-1979 van f 54 tot f 500 bij een belastbaar inkomen in 1977 van resp. ca. 
f 17 000 en ca. f 55 000. 

2. Leermiddelen. In 1977 is bij de instellingen van voortgezet onderwijs 
(met uitzondering van het h.b.o.) een enquête gehouden naar de studiekos-
ten. In deze enquête werd onderscheid gemaakt tussen de absoluut noodza-
kelijke kosten en de overige kosten. De kosten die tot de eerste groep gere-
kend worden zijn leermiddelen, gereedschappen, materialen, schoolkleding 
en de ouderlijke bijdrage aan de school. Tot de overige kosten worden gere-
kend excursies, werkweek, schoolkamp, verzekeringen, contributies, abon-
nementen en kosten van toelatingsonderzoek. De resultaten van dit onder-
zoek zijn opgenomen in bijlage 2b. Hieruit blijkt dat - afhankelijk van de 
vorm van onderwijs - de absoluut noodzakelijke kosten variëren van ca. 
f 150 tot ruim f 700 per jaar en de totale kosten van ruim f 200 tot f 1100 a 
f 1200 per jaar. 
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3. Reiskosten. De reiskosten zijn verschillend, afhankelijk van de afstand 
van de woonplaats tot de te bezoeken school. Een indicatie zou kunnen zijn 
dat in 1976/1977 van de 237 591 leerlingen die een tegemoetkoming in de 
studiekosten ontvingen er 78 873 leerlingen voor een reiskostenvergoeding 
in aanmerking kwamen tot een gemiddeld bedrag van f 416. 

Aangenomen moet worden, dat bovenstaande gegevens zowel voor jon-
gens als voor meisjes gelden en dat de kosten, uitgezonderd de reiskosten, 
in hetgehele land ongeveer hetzelfde zijn. Wij beschikken niet over regionale 
gegevens betreffende reiskosten. 

c. Kan een inzicht gegeven worden in het aantal werkloze 16-en 17-jari-
gen, onderscheiden naar geslacht, vooropleiding en regio? 

Voor bedoelde gegevens mogen wij deze leden verwijzen naar bijlage 3a 
en 3b. Wij merken hierbij op dat wij niet beschikken over gegevens ten aan-
zien van een uitsplitsing naar vooropleiding. Wel geeft de uitsplitsing naar 
beroepsgroepen enige indicatie van deze vooropleiding. Daarbij valt het op 
dat bij de 17-jarigen de administratieve beroepeneen relatief groter deel uit-
maken in de werkloosheid dan bij 16-jarigen. 

d. Wat is het gemiddeld inkomen van werkende en werkloze 16- en 17-ja-
rigen? 

Het gemiddeld inkomen van werkende 16-jarigen bedroeg in oktober 1977 
op jaarbasis ca. f 9800 en dat van 17-jarigen ca. f 11 200 (bruto, excl. vakan-
tietoeslag en overwerk). Wij beschikken niet over gegevens van gemiddelde 
inkomens van werkloze 16- en 17-jarigen. De AWW-uitkering (schoolverla-
tersuitkering) bedraagt voor 16- en 17-jarigen resp. f 2300 en f 3700 (per jaar 
1978, excl. vakantietoeslag). 

e. Kan een overzicht worden verstrekt van het aantal voortijdige school-
verlaters uit het h.a.v.o. en het v.w.o., onderscheiden naar schooljaar, leeftijd 
en aard van de bestemming? 

De door deze leden gevraagde gegevens zijn opgenomen in bijlage 4. 
Hieruit blijkt onder meer dat naar mate de vroegtijdige schoolverlaters een 
hogere klas in het h.a.v.o./v.w.o. hadden bereikt, het percentage dat geen 
dagonderwijs meer volgt groter is. Wij merken op dat wij niet beschikken 
over een uitsplitsing naar leeftijd van de kinderen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. wijzen op het uitzicht dat bij ouders 
bestaat op eigen inkomsten van het kind na het beëindigen van de dagstu-
die. Dit kan zeker een rol spelen, doch in hoeverre een eventuele onderwijs-
drempel daardoor wordt beïnvloed is naar onze opvatting niet vast te stel-
len. 

Deze leden stellen voorts, mede naar aanleiding van een request dat de 
vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken ontving van de gemeentebestu-
ren van de Friese eilanden, een aantal vragen met betrekking tot de zgn. 
«Waddenregeling». Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. 

Op de Waddeneilanden woonachtige ouders hebben voor hun kinderen 
die voortgezet onderwijs volgen op de vaste wal en die ten gevolge daarvan 
uitwonend moeten zijn, in principe geen hogere kosten dan ouders op de 
vaste wal hebben voor hun uitwonende kinderen. Voor beide groepen geldt 
derhalve de normale regeling Tegemoetkoming Studiekosten. De bijzondere 
positie van de Waddenouders is hierin gelegen dat men veelal uitsluitend is 
aangewezen op onderwijsvoorzieningen op de vaste wal. De sinds 
1974/1975 van kracht zijnde zgn. Waddenregeling haakt hierop in door onge-
acht het aantal kinderen dat ten laste van de ouders komt bij een belastbaar 
gezinsinkomen tot f 33 595 (over 1977) de maximale tegemoetkoming in de 
meerkosten van het uitwonend zijn van de leerling, zijnde f 2530 toe te ken-
nen (schooljaar 1978/1979). Bij hogere inkomens wordt volgens een aflopen-
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de schaal toegekend en wel zodanig dat bij een inkomen boven f 46 045 geen 
tegemoetkoming meer mogelijk is. De hierboven omschreven bijzondere 
positie van de Waddenouders is met betrekking tot de onderhavige maatre-
gel niet relevant. Het bedrag aan kinderbijslag dat zij voor hun, in het alge-
meen uitwonende, kinderen derven verschilt niet van het bedrag dat op de 
vaste wal wonende ouders derven voor hun thuis- en uitwonende kinderen. 
Gelet op het bovenstaande lijkt het ons dan ook niet noodzakelijk de zgn. 
Waddenregeling thans opnieuw te bezien. Of een aantal Waddenouders ook 
bij de huidige regeling hun kinderen niet tijdig adequaat onderwijs aan de 
vaste wal laat volgen is niet bekend. In ieder geval zullen, zoals eerder ver-
meld, de meerkosten voor uitwonend zijn in het algemeen niet meer bedra-
gen dan die voor uitwonende kinderen van ouders op de vaste wal. 

De leden van de fractie van de S.G.P. tillen blijkens hun bijdrage aan het 
voorlopig verslag niet zo zwaar aan de mogelijkheid van een financiële 
drempel tot het volgen van onderwijs. Ook hun standpunt kan niet met har-
de feiten worden weerlegd. Zoals bij tegengestelde standpunten, waaronder 
het onze, is er duidelijk sprake van een subjectieve waardering. Voorts zou-
den wij deze leden erop willen wijzen dat de deelname aan het onderwijs 
voortdurend toeneemt. In de memorie van toelichting hebben wij slechts 
gesteld dat de invoering van de meervoudige kinderbijslag geen versnelling 
van de toeneming tot gevolg had. Wij beschikken niet over de door deze le-
den gevraagde gegevens betreffende de relatie tussen onderwijsdeelname 
en inkomen. Het aangeven van een oorzakelijke relatie tussen inkomen en on-
derwijsdeelname zou een uitgebreide studie vergen. Gezien de vele factoren 
die de onderwijsdeelname beïnvloeden zou het overigens hoogst onzeker 
zijn of door een dergelijke studie de bedoelde relatie zou kunnen worden op-
gespoord. 

De leden van de fractie van de P.P.R. stemmen in met de opvatting van de 
Regering, dat nog vele andere factoren de deelname aan het vervolgonder-
wijs beïnvloeden. In het meest trieste geval staan, aldus deze leden, het vol-
gen van onderwijs en het toetreden tot het leger van jeugdwerklozen tegen-
over eikaar. Zij vragen om een globale aanduiding van de financiële conse-
quenties. 

Voor wat betreft de mogelijke invloed van de maatregel op de jeugdwerk-
loosheid mogen wij verwijzen naar het antwoord dat wij eerder gaven op 
desbetreffende vragen van de leden van de fracties van de P.v.d.A. en van de 
V.V.D. In onderstaande tabel worden de gevraagde gegevens weergegeven 
voor een 16-jarige: 

«Inkomen» voor (de ouders van) een 16-jarige op jaarbasis 1978 in guldens in een gezin 
met twee andere kinderen 

Inkomens ouders Kinderbijslag (incl. opslag) Schoolverlaters-
uitkering 

enkelvoudig tweevoudig (netto, excl. vakantie-
(incl. compensatie) uitkering) 

16-jarige 

Modaal 2441 3770 2521 
Minimum 2023 3770 2521 

Wij zijn van mening - dit in antwoord op een desbetreffende vraag van de-
ze leden - dat een onderwijsdrempel vooral kan gelden voor de laagste inko-
mensgroepen. Derhalve hebben wij voor die groepen compensatie voorge-
steld. 

Compenserende maatregelen 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. menen dat hun bezwaren tegen de 
maatregel geenszins worden ondervangen door de door ons voorgestelde 
compensatieregeling. Zij duiden daarbij onder meer op het bedrag van 
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«slechts 107 min. netto». Wij achten in het kader van het totaal van de om-
buigingen een netto bedrag van f 107 min. zeer substantieel. Op de overwe-
gingen die geleid hebben tot ons voorstel met betrekking tot de compensa-
ties komen wij in deze memorie nog nader terug. 

Deze leden vragen ons oordeel over aanpassing van de leeftijdstoeslagen 
en de inkomensgrenzen aan de loonindex. In dat geval, zo betogen zij, zal 
de volledige toeslag ook in de toekomst worden gegeven tot een inkomen 
gelijk aan het dan geldend minimumloon. Het lid van de fractie van het 
G.P.V. vraagt in dit verband of met prijsindexering wordt vooruitgelopen op 
aanpassing van de kinderbijslagen aan de prijsindex. 

Voor aanpassing van de leeftijdstoeslagen aan de prijsindex is gekozen 
omdat dit conform de huidige TS-regeling is. Wij zien geen reden om de 
aanpassing van de leeftijdstoeslagen anders te doen zijn dan die van de be-
staande uitkeringen ingevolge de TS-regeling. Weliswaar wordt in de SER-
adviesaanvrage betreffende de derde fase (dd. 27 november 1978) voorge-
steld de kinderbijslagen met ingang van 1980 aan te passen aan de prijzen, 
doch van een vooruitlopen op deze prijsindexering is geen sprake geweest. 
Er is ten aanzien van dit voorstel sprake geweest van geheel andere overwe-
gingen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. constateren verschillen in inkomens-
effecten van eerste en tweede fase tussen bijlagen 2 van de memorie van 
toelichting op het onderhavige wetsontwerp en de tabel in bijlage 1 van stuk 
nr. 86 b (Eerste Kamer, zitting 1977-1978,14 184) en vragen aan te geven 
wat de reden daarvan is. In antwoord hierop merken wij op dat deze ver-
schillen worden veroorzaakt doordat in de laatstgenoemde tabel nog geen 
rekening is gehouden met de invloed van het door de Tweede Kamer aan-
vaarde amendement-De Korte/Hermsen. Dit op de eerste fase betrekking 
hebbende amendement werkt ook door in de inkomenseffecten van de 
tweede fase. 

Deze leden vragen voorts of de Regering het redelijk acht om de effecten 
van de eerste en tweede fase samen te stellen. Naar aanleiding hiervan de-
len wij mede, dat wij steeds hebben betoogd, dat er voor wat betreft de inko-
menseffecten tussen de eerste en tweede fase soms een direct verband is, 
soms een (ver) verwijderd verband en soms in het geheel geen verband. 
Voor gevallen waarin een direct verband aanwezig is, dat wil zeggen bij 
voorbeeld voor gezinnen meteen kind dat in 1979 16 jaar wordt, achten wij 
de samentelling geoorloofd. Dit geldt dan zowel voor gezinnen met lagere 
inkomens, die een deel van het negatieve inkomenseffect van de tweede fa-
se zien gecompenseerd door het positieve effect van de eerste fase, als voor 
gezinnen met hogere inkomens waarbij de negatieve inkomenseffecten cu-
muleren. 

Het verheugt ons dat de leden van de fractie van het C.D.A. van mening 
zijn dat de voorgestelde compenserende maatregelen niet te onderschatten 
zijn en dat zij voorts instemmen met de vorm die wij aan deze maatregel wil-
len geven. Inderdaad ligt het in de bedoeling de leeftijdstoeslagen formeel 
onderdeel te laten uitmaken van de huidige TS-regeling. Ook stellen wij het 
op prijs dat deze leden de additionele maatregel ten aanzien van gezinnen 
waarin meer 16-en 17-jarige kinderen aanwezig zijn, positief waarderen. Zij 
betwijfelen evenwel of de voorgestelde maatregel voldoende is. Zoals wij 
reeds eerder in deze memorie opmerkten, zijn wij van mening dat de hoogte 
van de onderwijsdrempel (en daarmee de hoogte van de compensaties) een 
kwestie is van subjectieve waardering. Dit maakt het ons moeilijk het stand-
punt van deze leden te weerleggen. De ter zake door deze leden gevraagde 
gegevens zijn (zeer voorlopig) als bijlage 5 aan deze memorie toegevoegd. 
Nadat deze leden hun bezwaren tegen de hoogte van de compensatierege-
ling meer in detail hebben uitgewerkt, komen zij tot de vraag of de Regering 
de ratio van de te treffen compensatieregeling niet te uitsluitend koppelt 
aan de noodzaak te voorkomen dat een financiële drempel tot het volgen 
van onderwijs wordt opgeworpen. Wij willen duidelijk stellen dat wij de 
compenserende maatregelen hebben voorgesteld uitsluitend om te voorko-
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men dat de maatregel een financiële drempel zou opwerpen tot het volgen 
van onderwijs. Ons inziens is er geen reden om op andere gronden compen-
saties te geven, bij voorbeeld op grond van het enkele feit van het voorge-
stelde uitstel van inkomenstoeneming. 

De hier aan het woord zijnde leden menen dat de mutaties in de inko-
mensverwachtingen voor de laagste en lagere inkomensgroepen zo klein 
mogelijk moeten worden gehouden. Een compensatie welke niet verder 
gaat dan 75% van de te derven kinderbijslag is, zeker voor de laagste inko-
mensgroepen, toch wel hard. Daarnaast menen zij een zeer relevante afwij-
king te moeten signaleren met de uitgangspunten van de bestaande TS-re-
geling. Het inkomen waarbij de maximale uitkering ingevolge de bestaande 
TS-regeling wordt gegeven, ligt, aldus deze leden, aanmerkelijk hoger dan 
het inkomen waarbij de maximumleeftijdstoeslag wordt gegeven. Zij vra-
gen zich af of dit alles geen aanleiding is om de compensatiemaatregel te 
verbeteren ten einde de negatieve effecten voor de laagstbetaalden en eerst 
daarop volgende groepen nog verder af te zwakken. Ten einde hun gedach-
ten daaromtrent nader te kunnen bepalen zouden zij gaarne worden inge-
licht over de budgettaire gevolgen van diverse wensen die daaromtrent bij 
hen leven, zonder daarbij thans een voorkeur uit te spreken. 

De door deze leden gevraagde gegevens zijn samengevat in onderstaande 
tabel. 

Macro-financiële gevolgen van een aantal varianten op de voorgestelde compensatie-
regeling in 1981 (in min. gids., mutaties ten opzichte van het voorstel) 

Bruto 
(budgettair) 

Netto 

Varian ten 

I. Maximum leeftijdstoeslag in % van de 
kinderbijslag (incl. opslag) voor het 
tweede kind met behoud van de 
voorgestelde inkomensgrenzen: 
100% 

95% 
90% 
85% 
80% 

I I . Verhoging inkomensgrens maximum 
leeftijdstoeslag tot inkomensgrens 
maximum uitkering bestaande TS-regeling, 
met behoud van de bestaande bandbreedte 

III. Combinatie van I en I I : 
100% 

95% 
90% 
85% 
80% 

IV. Verhoging maximum inkomensgrens 
van f 34 000 tot f 40 000 

V. Verhoging maximum inkomensgrens 
per «ander kind» van f 870,— tot 
f 1000 

2000 
3000 
4000 
5000 

50 35 
46 28 
35 21 
25 14 
12 7 

150 

93 

89 

255 152 
235 140 
214 127 
192 114 
172 102 

56 

3 2 
27 16 
52 31 
76 45 
99 59 

Wij kunnen ons indenken dat de leden van de fractie van het C.D.A. zich af-
vragen of op enigerlei wijze de compensatieregeling dient te worden ver-
ruimd. Deze gedachte is naar ons gevoel mede ingegeven door hun zorg 
omtrent vermindering van inkomensverwachting. Juist op dit punt hebben 
wij grote aarzeling. Zoals eerder meegedeeld is ons voorstel met betrekking 
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tot de compensaties alleen ingegeven door de vrees dat een financiële 
drempel tot het volgen van onderwijs zou worden opgeworpen. De voorge-
stelde compensaties achten wij voldoende om bij ons die vrees weg te ne-
men, doch wij verhelen niet dat hier ruimte bestaat voor verschillen in taxa-
tie. Zodra met betrekking tot de compensaties vermindering van inkomens-
verwachtingen in het geding wordt gebracht hebben wij daartegen beden-
kingen. Wij menen dat het niet juist is vermindering van inkomensverwach-
tingen te compenseren. Bovendien echter wordt deze vermindering van in-
komensverwachtingen minder reëel naarmate de kinderen thans jonger zijn. 
De compensatieregeling geldt in beginsel echter voor onbepaalde tijd. 

Het verheugt ons dat de leden van de fractie van de V.V.D. instemmen met 
de voorgestelde compensatieregeling en dat zij met betrekking tot de daar-
op door ons aangebrachte correcties spreken van «juist» en «rechtvaardig». 
Zij merken op, dat het kabinet zelf de leeftijdsdifferentiatie feitelijk ten tonele 
voert door de zinsnede «een overweging daarbij is ook geweest dat de kos-
ten per kind toenemen met de leeftijd en dat om die reden de volledige leef-
tijdstoeslag lager zou moeten zijn dan de extra kinderbijslag die nog wordt 
gegeven voor een thuiswonend studerend kind.» Wij geven toe dat in onze 
motivering met betrekking tot het bedoelde punt van de compensatierege-
ling het argument leeftijdsdifferentiatie een rol heeft gespeeld. De compen-
satieregeling is echter geen kinderbijslagregeling doch een leeftijdstoeslag 
opdeTS-regeling. 

Deze leden vragen voorts een opstelling van de inkomenseffecten voor 
het geval de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen op 125% zou worden ge-
bracht en de leeftijdstoeslag op 50% van de kinderbijslag voor het tweede 
kind. Hierbij zou het voor compensatie uitgetrokken bedrag op f 101 min. 
moeten worden gehandhaafd en de inkomensgrens van f 34000 moeten 
worden verhoogd. Wij delen mede dat onder deze veronderstellingen de in-
komensgrenszou kunnen worden verhoogd van f 34 000 tot f 40 000. De ge-
vraagde opstelling van de inkomenseffecten is vermeld in bijlage 6a. In bijla-
ge 6b is de nog door deze leden gevraagde variant opgenomen, waarbij de 
leeftijdstoeslag wordt gehandhaafd op 75%. Uit deze bijlagen blijkt, dat de 
inkomenseffecten minder ongunstig zijn dan die volgens ons voorstel. Wij 
hebben evenwel ernstige bezwaren tegen het voorstel van deze leden omdat 
een zeer groot deel van de ombuigingen verloren gaat. Bovendien echter 
zou het geven van 125% kinderbijslag aan een bepaalde categorie diep in-
grijpen in het huidige systeem van kinderbijslag. 

De leden van de fractie van D'66 zijn van mening dat de voorgestelde com-
pensaties onvoldoende zijn. Voor de toelichting van ons standpunt mogen 
wij deze leden verwijzen naar ons eerder gegeven antwoord. 

De leden van de fractie van de P.P.R. wijzen op een forse inkomensachter-
uitgang per kind, die oploopt van ca. f380 bij een minimuminkomen tot ca. 
f 1520 bijeen inkomen van f 34000. Zij vragen of wij er voldoende bij heb-
ben stilgestaan dat het hier gaat om bedragen die vergelijkbaar zijn met de 
kosten van één of twee jaar schoeisel en een kostuum. Een andere aandui-
ding is dat f 400 overeenkomt met een vierde van een maandinkomen van 
een minimumloner met twee kinderen. Zij verwijzen in dit verband voorts 
naar de reactie van het CNV, dat de compensaties te laag vindt. 

De bedragen door deze leden genoemd hebben naar onze mening betrek-
king op een uitstel van inkomenstoeneming en niet op een inkomensachter-
uitgang. Het lijkt ons niet juist - zoals deze leden doen - om jaarbedragen te 
vergelijken met maandbedragen. Overigens blijkt uit de gestelde vragen dat 
deze leden de zorg van andere fracties omtrent de hoogte van de compensa-
ties delen. Op onze beweegredenen ter zake gingen wij eerder in deze me-
morie in. 

Deze leden meenden voorts dat bij de maximale leeftijdstoeslag rekening 
zou moeten worden gehouden met andere kinderen in het gezin. Ook het lid 
van het G.P.V. doet een suggestie ter verruiming van de compensatierege-
ling in die richting. 

In de compensatieregeling wordt uitgegaan van een compensatie geba-
seerd op de kinderbijslag voor het tweede kind. Het achterwege blijven van 
de inkomensverbetering als gevolg van de tweede fase is evenwel afhanke-
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lijk van het aantal kinderen waarvoor kinderbijslag wordt genoten en neemt 
sprongsgewijze toe naarmate dit aantal kinderen groter is. Het effect van de 
eerste fase bij het minimuminkomen is dat de inkomensverbetering even-
eens afhankelijk is van het aantal kinderen in het gezin. Het positieve effect 
van de eerste fase bij toenemend kindertal compenseert niet geheel het ne-
gatieve effect van de tweede fase bij toenemend kindertal. De percentuele 
achteruitgang bij de minimuminkomens is evenwel ongeacht het kindertal 
in het algemeen lager dan die bij de hogere inkomens. Indien in de compen-
satieregeling de hoogte van de compensatie zou opklimmen bij toenemend 
kindertal, dan heeft dit tot gevolg dat bij de (lagere)middeninkomens tevens 
een lagere percentuele inkomensachteruitgang wordt bewerkstelligd, waar-
door de meeruitgaven niet alleen ten goede zouden komen aan de mini-
muminkomens. 

In antwoord op de vraag van het lid van de fractie van het G.P.V. wat het 
zou kosten de volledige leeftijdstoeslag voor personen met meer kinderen 
zodanig te verhogen dat de percentuele inkomensachteruitgang ongeacht 
het kindertal globaal gelijk blijft, delen wij mede dat het om een bedrag van 
ca. f 11 min. netto in 1981 gaat en f 17 min. bruto. In dit geval zou de toeslag 
f 250 per ander kind (vanaf het derde kind) bedragen. 

Het is de leden van de fractie van de P.P.R. opgevallen, dat afgezien van 
het motief, het feitelijke principe van de inkomensafhankelijke tegemoetko-
ming studiekosten zich in niets onderscheidt van een inkomensafhankelijke 
kinderbijslagregeling. Zij vragen aan te geven waarom de drie door ons naar 
voren gebrachte bezwaren tegen een inkomensafhankelijke kinderbijslagre-
geling niet van toepassing zijn op de onderhavige tegemoetkoming studie-
kosten. Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op: 

a. het inkomensafhankelijk maken van de belastingvrije kinderbijslagen 
betekent de facto dat ook de kinderaftrek naar inkomen wordt gedifferenti-
eerd. Dit betekent naar onze mening dat het aan de belastingwetgeving ten 
grondslag liggende draagkrachtbeginsel wordt aangetast. Hiervan is geen 
sprake bij uitkeringen ingevolge de TS-regeling, die niet belastingvrij zijn. 

b. ten opzichte van het geheel van kinderbijslagregelingen heeft de TS-re-
geling een zeer beperkt karakter. Op zich zelf is de uitvoering van de TS-rege-
ling niet eenvoudig. De moeilijkheden bij de uitvoering van een inkomensaf-
hankelijke kinderbijslagregeling zouden om die reden alleen al een veelvoud 
van die bij de TS-regeling bedragen. Bovendien is het zeer de vraag of de 
huidige methodiek van de TS-regeling waarbij de uit te keren bedragen wor-
den gekoppeld aan het inkomen in het verleden, toepasbaar zou kunnen zijn 
op inkomensafhankelijke kinderbijslagen, die als regel een substantieel deel 
uitmaken van het gezinsinkomen. Indien deze vraag ontkennend zou worden 
beantwoord, ontkomt men niet aan allerlei verrekeningen achteraf. 

c. van een te sterke aantasting van middeninkomens kan bij een uitbrei-
dingvan de TS-regeling geen sprake zijn. 

Op grond van het voorgaande menen wij - dit ook in antwoord op een 
desbetreffende vraag van de leden van de fractie van de S.G.P. - dat er een 
groot verschil is tussen inkomensafhankelijke kinderbijslagen en inkomens-
afhankelijke uitkeringen op grond van de TS-regeling. 

De regeling tegemoetkoming studiekosten berust - zo vervolgen de leden 
van de fractie van de P.P.R. - in tegenstelling tot de kinderbijslag niet op een 
wettelijke regeling. In verband hiermede vroegen deze leden wat dit bete-
kent ten aanzien van de rechtskracht van de betrokkenen en ten aanzien van 
de mogelijkheden voor de Regering wijzigingen aan te brengen. Zij vragen 
voorts of het in het voornemen ligt om bij een eventuele wijziging van de re-
geling de SER advies te vragen. 

Het is onjuist om te stellen dat de Regeling tegemoetkoming studiekosten 
niet berust op eenwettelijke regeling. Immers volgens artikel 121 van de 
Wet op het voortgezet onderwijs worden voorschriften omtrent de TS-rege-
ling vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maat-
regel van bestuur is het Besluit Studietoelagen WVO van 29 april 1974, Stb. 
272. Op grond van deze algemene maatregel van bestuur worden jaarlijks de 
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normen en voorwaarden vastgesteld op grond waarvan toekenningen wor-
den verstrekt. Deze voorwaarden en normen worden jaarlijks voor aanvang 
van het nieuwe studiejaar per brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. 
Het is niet gebruikelijk over wijzigingen van de TS-regeling of de hoogte van 
de bedragen van de tegemoetkoming advies aan de SER te vragen. 

De leden van de fractie van de C.P.N, vragen of de compensatie wordt ge-
geven voor alle vormen van middelbaar en eventueel voortgezet onderwijs. 
Voorts vragen zij of wij bereid zijn de inkomensgrenzen te verhogen tot resp. 
f 30 000 en f 50000. Welke budgettaire consequenties zijn hieraan verbon-
den, zo vragen zij? 

Naar aanleiding hiervan delen wij mede dat de voorgestelde compensatie 
zal gelden voor leerlingen van openbare dan wel uit de algemene middelen 
bekostigde of krachtens artikel 56 van de Wet op het voortgezet onderwijs 
aangewezen bijzondere dagscholen waarop deze wet van toepassing is. Bo-
vendien worden ook leerlingen van onderwijsinstellingen waarvoor over het 
algemeen geen recht bestaat op een uitkering ingevolge de TS-regeling 
doch waarvoor wel een aanspraak op kinderbijslag bestaat, in de compensa-
tieregeling betrokken. Uiteraard zijn hierbij de partieel leerplichtige kinderen 
uitgezonderd, omdat ook thans voor deze kinderen geen recht op tweevou-
dige kinderbijslag kan bestaan. 

De meeruitgaven van een verhoging van het zgn. draaipunt tot bruto 
f 30 000 en een verhoging van de inkomensgrens tot waar de toeslag tot nul 
is gedaald tot bruto f 50 000 worden voor 1981 geraamd op f 165 min. netto 
en f 295 min. bruto. Gelet op de budgettaire consequenties van deze verho-
ging van de inkomensgrenzen zijn wij niet bereid tot een dergelijke verrui-
ming van de compensatieregeling over te gaan. 

Het lid van de fractie van het G.P.V. heeft gelijk indien hij stelt dat de kos-
ten van onderwijs afhankelijk zijn van de vorm van onderwijs. De TS-rege-
ling kent dan ook vier verschillende categorieën. Wij hebben niet overwogen 
ook de leeftijdstoeslagen te laten variëren met de vorm van onderwijs. Het 
gaat immers om het gedeeltelijk compenseren van de nadelige effecten van 
de maatregel die niet samenhangt met de vorm van onderwijs. 

In antwoord op de vraag van het lid van de fractie van de P.S.P. of wij bij 
de compensaties rekening houden met niet-gehonoreerde inkomensver-
wachtingen, delen wij mede dat dit niet het geval is. 

Op de vraag van het lid van de DS'70-fractie welke bewindslieden de mi-
nisteriële verantwoordelijkheid dragen voor het besluit van de Regering 
compensaties voor te stellen merken wij op dat in beginsel alle bewindslie-
den de verantwoordelijkheid voor dit besluit dragen. Het voorstel is in het 
kader van de tweede fase van de herstructurering van de kinderbijslag en 
kinderaftrek gedaan aan het parlement. 

Het lid van de fractie van DS'70 vraagt voorts of wij erkennen dat door al-
lerlei inkomensafhankelijke subsidies en heffingen een zeer hoge marginale 
druk ontstaat juist bij zeer lage inkomens. Dit lid vraagt om een overzicht van 
de «geïntegreerde marginale tarieven» en vraagt vervolgens in welke geval-
len een marginale druk ontstaat van meer dan 70%. 

Zoals bekend is het complexe probleem waarop dit lid duidt thans onder-
werp van studie. Over de voortgang van die studie is mededeling gedaan 
ondervraag 21 over de Miljoenennota 1979 (Tweede Kamer, zitting 
1978-1979,15 300, nr. 2). In die studie komt onder andere de vraag aan de 
orde in hoeverre en onder welke voorwaarden een berekening van «geïnte-
greerde marginale tarieven» realiteitswaarde heeft. Reeds thans kan gezegd 
worden dat het zonder meer optellen van de verschillende marginale druk-
percentages van allerlei regelingen slechts een beperkt deel van de proble-
matiek belicht. Tegen die achtergrond zouden wij op dit moment niet met 
uitvoerige berekeningen ter zake willen komen. Wat betreft de voorgestelde 
leeftijdstoelsag merken wij overigens nog op dat hierbij het probleem van 
de marginale druk op inkomenstoeneming maar een zeer beperkte rol 
speelt. De regeling geldt immers voor een periode van twee jaar zodat ou-
ders slechts eenmaal (namelijk in het tweede jaar) geconfronteerd zullen 
kunnen worden met een daling van de (in het eerste jaar) toegekende subsi-
die. 
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f 21 750 
500 

f 21 250 
945 
871 

1 000 

f 20 176 
2 421 

Wat was de ervaring in de jaren zestig, zo vraagt dit lid, toen de AKW bij de 
invoering inkomensafhankelijk was, onder meer inzake aanpassing van be-
dragen bij wijzigingen van inkomen van de ouders. Naar aanleiding hiervan 
merken wij op, dat de AKW slechts gedurende zeer korte tijd inkomensaf-
hankelijk is geweest. Aanpassing van bedragen bij wijziging van het inko-
men van de ouders heeft nimmer plaatsgevonden. 

In antwoord op de vraag van dit lid of het voorstel inzake de leeftijdstoe-
slagen niet in strijd is met de beschouwing op blz. 15, vierde alinea van de 
memorie van toelichting mogen wij verwijzen naar het antwoord dat wij op 
een soortgelijke vraag hebben gegeven aan de leden van de fractie van de 
PPR. 

De door dit lid gevraagde toelichting op de mededeling op blz. 11 dat een 
belastbaar inkomen van f 17 900 correspondeert met het minimumloon van 
f 21 750, wordt voor een werknemer beneden 65 jaar verstrekt in het volgen-
de schema. Daaruit blijkt, dat het belastbaar inkomen dat correspondeert 
met het minimumloon, iets lager is dan het bedrag dat in de memorie van 
toelichting staat vermeld. 

Bruto minimumloon 
7. pensioenpremie 

't. premie ZW/WW/WAO 
+ werkgeversdeel premie ZFW 
't. reiskosten, verwervingskosten 

7 . premie AOW/AWW 

Belastbaar inkomen f 17 755 

Voor boven 65-jarigen is de relatie tussen bruto en belastbaar inkomen 
een andere dan voor werknemers. De bruto AOW-uitkering van f 15 312 voor 
gehuwden correspondeert, bij afwezigheid van inkomsten uit anderen 
hoofde, meteen belastbaar inkomen van f 15162. 

Met de aanvankelijk voorgestelde compenserende maatregelen is — dit in 
antwoord op een andere vraag van het lid van de DS'70 fractie - een bedrag 
van f 167 min. (1981) gemoeid. Dit bedrag komt overeen met f 101 min. op 
netto basis, welk laatste bedrag is vermeld om een vergelijking met het ver-
lies aan onbelaste kinderbijslagen mogelijk te maken. In de meerjarenaf-
spraken is onder de begrotingshoofdstukken van Onderwijs en Wetenschap-
pen en van Landbouw en Visserij uiteraard met de bruto kosten rekening ge-
houden. 

Op de vragen met betrekking tot de belasting- en premieheffing komen wij 
in het vervolg van deze memorie terug. 

Invalide kinderen 

De leden van de fracties van de P.v.d.A., het C.D.A. en de V.V.D. en de 
P.P.R. spreken hun zorg uit over de omstandigheid dat wij geen compense-
rende maatregel hebben voorgesteld voor thuiswonende invalide kinderen 
van 16 en 17 jaar. 

Houden ouders met uitwonende invalide kinderen, zo vragen de leden van 
de fractie van de P.v.d.A. wel hun aanspraak op kinderbijslag? Hoe kan de 
Regering het verschil motiveren? Kan cijfermatig worden onderbouwd hoe 
de extra kosten voor deze kinderen uit andere voorzieningen gedekt kunnen 
worden en hoe deze voorzieningen de inkomensachteruitgang goed maken. 

In antwoord op deze vragen delen wij het volgende mede. Voor uitwonen-
de invalide kinderen van Otot 18 jaar bestaat thans een mogelijkheid van 
tweevoudige kinderbijslag. Het voorliggende wetsontwerp brengt hierin 
geen wijziging. Met ons voorstel wordt een situatie bereikt dat voor beneden 
18-jarige kinderen, ongeacht of zij studerend dan wel invalide zijn enkelvou-
dige kinderbijslag geldt als zij thuiswonend zijn en dubbele kinderbijslag 
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als zij uitwonend zijn. De cijfermatige onderbouwing waarom deze leden 
vragen lijkt ons niet goed mogelijk, omdat de bedragen die ingevolge deze 
voorzieningen worden vergoed afhankelijk zijn van feitelijk gemaakte kosten 
die van individu tot individu verschillen. Bedoelde voorzieningen maken 
overigens de «inkomensachteruitgang» niet goed. Deze voorzieningen gel-
den namelijk thans reeds en zijn niet afhankelijk van de kinderbijslag. Deze 
voorzieningen zijn door ons in het geding gebracht omdat werd gewezen op 
extra kosten die compensaties voor thuiswonende invalide kinderen zouden 
rechtvaardigen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. menen dat de ouders van invalide 
kinderen de afwezigheid van compensaties extra hard zullen ervaren. Welis-
waar worden duidelijk aanwijsbare extra kosten vergoed ingevolge de AAW, 
doch er zijn daarnaast imponderabilia waarmee - aldus deze leden - stellig 
rekening moet worden gehouden. Zij wijzen op de belemmering die de ou-
ders ondervinden om aan het normale maatschappelijke verkeer deel te ne-
men. Dit geldt, tenzij men zich aanmerkelijk hogere kosten kan veroorloven, 
hetzij door betaling van extra hulp, hetzij door het betreffende kind ook op 
vakantie mee te nemen, stellig ook de vakantieperioden, aldus deze leden. 
Zij menen dat het toegezegde onderzoek nog geruime tijd zal vergen en no-
digt de Regering uit tot het treffen van een regeling eventueel met een tijde-
!ijk karakter. 

Ondanks het feit, dat de leden van de fractie van het C.D.A. moeten vol-
staan met het signaleren van imponderabilia hebben wij begrip voor hun be-
toog. Ook ons gaat de positie van de ouders van thuiswonende invalide kin-
deren ter harte. Het lijkt ons niet uitgesloten dat - zoals deze leden stellen -
ouders van die kinderen belemmeringen ondervinden in het normale maat-
schappelijk verkeer. Deze belemmeringen gelden in dat geval naar onze me-
ning overigens niet in het algemeen doch zijn (mede) afhankelijk van de aard 
van de handicap van het kind. Ook is het duidelijk, dat het onderzoek van de 
Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebeleid niet op een zodanig tijd-
stip is afgerond, dat hiermee rekening kan worden gehouden met betrekking 
tot de thans voorgestelde maatregel. Niettemin betwijfelen wij of dit alles 
i/oldoende is om een compensatieregeling te treffen van algemene aard. 

De leden van de fractie van de V.V.D. menen dat leeftijdsdifferentiatie van 
de kinderbijslag een verlichting zou geven voor ouders van thuiswonende 
kinderen. 

Uiteraard zou leeftijdsdifferentiatie van de kinderbijslag verlichting geven, 
ook voor ouders van 16-en 17-jarige thuiswonende invalide kinderen. Onze 
fundamentele bezwaren tegen leeftijdsdifferentiatie van de kinderbijslag op 
korte termijn zullen wij nog nader (in de paragraaf «Alternatieven») uiteen-
zetten. 

De leden van de fractie van de P.P.R. verwijzen naar hun opvatting over de 
rol van de leeftijdsgrens en stellen, dat voor invalide thuiswonende kinderen 
de financiële consequenties bepaald niet geringer zullen zijn. 

Naar aanleiding hiervan merken wij op dat wij eerder hebben toegelicht 
waarom wij hun opvatting over de leeftijdsgrens niet delen. Dit betekent te-
vens dat wij hun redenering met betrekking tot de thuiswonende invalide 
kinderen, die stoelt op die opvatting, niet delen. 

De zogenaamde huishoudkinderen 

In tegenstelling tot de leden van de fractie van het C.D.A. menen wij dat er 
geen redenen zijn voor compensaties voor zogenaamde huishoudkinderen. 
Het feit dat een leeftijdstoeslag zou worden toegekend indien de kinderen 
zouden studeren lijkt ons geen juist argument daarvoor. De leeftijdstoeslag is 
immers bedoeld om een financiële drempel tot het volgen van onderwijs te 
slechten, hetgeen voor zogenaamde huishoudkinderen niet relevant is. 

De belasting* en premieheffing over tegemoetkomingen studiekosten 

Leden van verschillende fracties hebben opmerkingen gemaakt c.q. vra-
gen gesteld over de belasting- en premieheffing over de tegemoetkoming 
studiekosten. 
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De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of meer uitgebreid kan worden in-
gegaan op de aard van dit voorheffingsregime en of bij de berekening van 
de effecten van de leeftijdstoeslag voor 16- en 17-jarigen in alle gevallen re-
kening is gehouden met de over het inkomen (inclusief toeslag) verschuldig-
de belasting. 

Het voorheffingsregime voor de aan ouders toe te kennen tegemoetko-
mingen in de studiekosten is gericht op een inhouding van loonbelasting die 
zo goed mogelijk is afgestemd op de inkomstenbelasting die over de tege-
moetkoming verschuldigd zou zijn. Deze afstemming op de inkomstenbelas-
ting maakt het mogelijk een regeling te treffen waarbij een uitkering inge-
volgde de TS-regeling niet wordt gezien als een reden om een aanslag in-
komstenbelasting op te leggen. De loonbelasting kan daardoor meestal 
eindheffing blijven. Moet toch een aanslag inkomstenbelasting worden op-
gelegd dan is over de tegemoetkoming in de studiekosten verschuldigde in-
komstenbelasting reeds ingehouden. 

Bij de berekening van de effecten van de leeftijdstoeslag is rekening ge-
houden met de nettobedragen aan leeftijdstoeslag, dat wil zeggen na aftrek 
van de op het gehele inkomen (inclusief toeslag) afgestemde loonbelasting 
die van de leeftijdstoeslag zal worden ingehouden. 

Wij zijn erkentelijk voor de waardering en steun van de leden van de 
C.D.A.- en V.V.D.-fractie inzake het voornemen de aan ouders toe te kennen 
tegemoetkomingen in de studiekosten onder een voorheffingsremise te 
brengen. 

Het antwoord op de vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie geeft tevens 
aan - dit in antwoord op vragen van deleden van de fractie van deS.G.P.-
dat de leeftijdstoeslag geen belastingvrij inkomen vormt voor de ouders. 
Tegenover de kosten van de leeftijdstoeslag voor de 16- en 17-jarigen ad to-
taalf 167 min. staat een opbrengst aan belasting en premie van f 66 min. In 
totaal nemen de kosten van de TS-regeling inclusief opslag inderdaad met 
f 230 min. toe. Dit bedrag dient nader te worden gesteld op f 240 min. in ver-
band met de uitbreiding die aan de compenserende maatregelen is gegeven 
ten behoeve van die gezinnen waarin tegelijkertijd twee (of meer) studeren-
de kinderen van 16 en/of 17 jaar zijn. 

De leden van de S.G.P.-fractie vragen voorts een opstelling als onder het 
hoofd vrijkomende middelen van de memorie van toelichting maar dan in-
clusief de compensaties en de herziening van de TS-regeling. Deze opstel-
ling luidt voor wat betreft de compensaties en de verhoging van de thans be-
staande uitkeringen: 

1979 1981 

Leeftijdstoeslag 48 177 
Verhoging uitkeringen 
TS-regeling 43 63 

Het lid van de fractie van DS'70 vraagt of de handelwijze, zoals beschreven 
in de eerste alinea op blz. 14 van de memorie van toelichting, kan worden 
omschreven als «afwenteling». 

Afwenteling veronderstelt naar onze mening enigerlei actie van de kant 
van degene op wie de belasting- en premieschuld rust. In dit geval neemt de 
overheid belasting- en premieschuld voor eigen rekening waarbij de actie 
van de wetgever uitgaat zodat moeilijk kan worden gesproken van afwente-
ling. De overige gevallen waarin een vereenvoudigd loonbelastingtarief 
wordt toegepast op netto-uitkeringen betreffen bijstandsuitkeringen, loon-
suppletie- en WW-uitkeringen en uitkeringen uit een stakingskas. 

Alternatieven en wijzigingen 

Leden van verschillende fracties stellen alternatieven voor met betrekking 
tot de voorgestelde maatregel of ter dekking van meerdere kosten als gevolg 
van eventuele verruiming van de compensatieregeling. 
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De leden van de fractie van de P.v.d.A. informeren naar de budgettaire ge-
volgen en de inkomenseffecten van het onder de inkomstenbelasting bren-
gen van alle kinderbijslagen (inclusief opslagen) op een zodanige wijze dat 
het inkomenseffect 0 is bij een minimuminkomen respectievelijk bij een mo-
daal inkomen. Wij delen mee dat dit een bedrag aan ombuigingen zou ople-
veren van respectievelijk f 1600 min. enf 1100 min. in 1981. De inkomensef-
fecten van een dergelijke maatregel zijn opgenomen in bijlage 7. Wij merken 
op dat wij grote bezwaren hebben tegen de hier gesuggereerde maatregel. 
In onze opvatting is het belastbaar doen zijn van de kinderbijslagen onver-
brekelijk verbonden met herstel van de kinderaftrek. Zoals blijkt uit bijlage 7, 
zijn de inkomenseffecten aanzienlijk, niet alleen voor de hogere-inkomens-
trekkers maar ook voor lagere-inkomenstrekkers met grote gezinnen. 

Deze leden vragen voorts naar de budgettaire consequenties en de inko-
menseffecten van een verhoging van de leeftijdstoeslag tot 100% van de 
kinderbijslag voor het tweede kind tot het modale inkomen respectievelijk 
tot een inkomen van f 40 000 en dalend tot nihil bij ca. f 50 000 respectievelijk 
tweemaal het modale inkomen. 

Indien in de compensatieregeling het draaipunt zou worden verhoogd tot 
het modale inkomen en het zogenaamde nulpunt tot f 50000 (bruto, 1978) 
dan bedragen de nettomeeruitgaven in 1981 bij een maximale leeftijds-
toeslag van 100% van de kinderbijslag (inclusief opslag) voor het tweede kind 
ongeveer f 265 min. netto of f 465 min. bruto. De inkomenseffecten van een 
dergelijke wijziging zijn weergegeven in bijlage 8a. Zou het draaipunt wor-
den verhoogd tot f 40000 (bruto, 1978) en zou het zogenaamde nulpunt twee 
keer het modale inkomen bedragen, dan worden de hettomeeruitgaven in 
1981 bij een maximale leeftijdstoeslag van 100% van de kinderbijslag voor 
het tweede kind geraamd op f 385 min. netto of f 650 min. bruto. Voor de 
inkomenseffecten van deze wijziging mogen wij verwijzen naar bijlage 8b. 

Ten slotte vragen deze leden naar de budgettaire gevolgen en de inko-
menseffecten van een verhoging van de leeftijdstoeslag tot een zodanig peil, 
dat het totale inkomenseffect (inclusief de eerste fase) voor het modale inko-
men Ois. 

Ten einde te bereiken dat voor het modale inkomen het effect van de twee-
de en de eerste fase van de herstructurering te zamen nul is, zou het draai-
punt in de compensatieregeling dienen te worden verhoogd tot het modale 
inkomen en de toeslag moeten worden gesteld opf 1515,zijnde 100% van de 
kinderbijslag voor het tweede kind minus het inkomensvoordeel dat een 
modale werknemer met twee kinderen heeft van de eerste fase (f 45). Het 
punt waarbij geen toeslag meer wordt verleend is dan ca. f 43300 bruto. De 
meeruitgaven van een zodanige wijziging van de compensatieregeling wor-
den voor 1981 geraamd op f 195 min. netto en f 340 min. bruto. Voor wat de 
inkomenseffecten betreft mogen wij verwijzen naar bijlage 8c. Bij de bereke-
ningen is ervan uitgegaan dat de toeslag nimmer meer bedraagt dan f 1515. 

Wij zijn erkentelijk, dat de leden van de fracties van het C.D.A. en de V.V.D. 
met onze afwijzing van alternatieven die betrekking hebben op bevriezing 
van kinderbijslag instemmen. Wij hebben er voorts kennis van genomen dat 
de leden van de fractie van het C.D.A. menen, dat op grond van onze bezwa-
ren tegen de bij de behandeling van de eerste fase van de herstructurering 
genoemde alternatieven, weinig andere mogelijkheden resteren. 

Deze leden zijn van mening dat wel overwogen kan worden voor pas gebo-
ren kinderen de eerste aanspraak op kinderbijslag naar een later tijdstip te 
verschuiven. Deze leden vragen naar de budgettaire effecten van een derge-
lijke maatregel indien het zou gaan om een uitstel van respectievelijk één, 
twee en drie kwartalen. Voorts vragen zij wat de zienswijze van de Regering 
is op deze maatregel. Ook de leden van de fractie van de V.V.D. stellen vra-
gen in die richting. 

Deze zogenaamde «wachtkamerregeling» zou een bedrag aan ombuigin-
gen opleveren van ca. f 50 min. op jaarbasis per kwartaal uitstel. Met de le-
den van de fractie van het C.D.A. zijn wij van mening dat hier niet de bezwa-
ren gelden die tegen andere alternatieven werden aangevoerd. Toch me-
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nen wij dat ook aan deze maatregel nadelen kleven. Het moge zo zijn dat de 
kosten met de leeftijd van het kind toenemen, juist rond de geboorte van een 
kind zullen er extra, aanwijsbare kosten zijn. 

Het is ons bekend dat de leden van de fractie van de V.V.D. voorstanders 
zijn van een kinderbijslagsysteem gedifferentieerd naar leeftijd. Ook in dit 
voorlopig verslag getuigen zij van dit standpunt. Wij zijn op voorhand zeker 
geen tegenstanders van een differentiatie naar leeftijd, doch wij wensen ons 
oordeel daaromtrent op te schorten totdat een grondige studie omtrent de 
grondslagen van het kinderbijslagsysteem heeft plaatsgevonden. 

Wij hebben in dit stadium dan ook bezwaren tegen voorstellen die impli-
ciet of expliciet bedoeld zijn als aanzetten tot een systeem van leeftijdsgedif-
ferentieerde kinderbijslagen. Wij doelen hier met name op de suggestie van 
deze leden om de door ons voorgestelde maatregel naar leeftijd te differen-
tiëren en om korting toe te passen op de kinderbijslag voor jonge kinderen. 
Wij menen in dit verband voorts, dat onze stelling dat in zijn algemeenheid 
de kosten per kind geleidelijk met de leeftijd stijgen, niet tot consequentie 
heeft dat de maatregel zou moeten worden gedifferentieerd naar leeftijd. Dit 
zou namelijk betekenen dat als grondslag voor de kinderbijslag de zoge-
naamde gezinswelvaartstheorie partieel zou worden ingeruild voor de kosten-
theorie. De invoering van de meervoudige kinderbijslag in 1963 beschou-
wen wij niet als een erkenning van de noodzaak tot differentiatie naar leef-
tijd. Voor zover ons bekend heeft een dergelijke overweging destijds ook 
niet gegolden. 

Deze leden dachten aan een bijslag voor kinderen van 0 ,1 , 2 en 3 jaar 
(voor alleen nieuwe gevallen) op een niveau van 50% a 75% van de huidige 
door de rangorde bepaalde enkelvoudige kinderbijslag en voor 16- en 17-ja-
rigen (eveneens alleen voor nieuwe gevallen) op 125 a 150%. In antwoord 
hierop delen wij mede dat de beperking van de kinderbijslag voor de bedoel-
de jonge kinderen tot 75% een bedrag van f 113 min. in 1981 aan ombuigin-
gen zou opleveren; bij een beperking tot 50% zou dit bedrag f 265 min. zijn. 
Een beperking van de kinderbijslag tot 125% voor 16-en 17-jarigen levertin 
1981 een bedrag aan ombuigingen op van f 205 min. Bij een beperking tot 
150% zou het bedrag aan ombuigingen f 410 min. bedragen. Overigens mo-
gen wij met betrekking tot deze berekeningen, met name waar het gaat om 
het verkrijgen van het volledige effect van een dergelijke maatregel in de ja-
ren gelegen na 1981, verwijzen naar hetgeen wij verder in deze memorie 
antwoorden op vragen van de leden van de fractie van D'66. 

De leden van de fractie van D'66 vragen ons informatie omtrent een alter-
natief dat beoogt, de kinderbijslag voor jonge kinderen te halveren. Zij over-
wegen hierbij dat de kosten van de opvoeding van de kinderen toenemen 
met de leeftijd. 

Bij een beperking van de kinderbijslag tot 50% voor kinderen geboren na 1 
januari 1979 zou een bedrag aan ombuigingen worden gerealiseerd van 
f 265 min. in 1981 indien de maatregel zou worden beperkt tot kinderen van 
0,1 en 2 jaar. Het volledige effect te weten f 355 min. wordt bereikt in 1982. 
Uitbreiding van de leeftijdsgroep vermeerdert niet het ombuigingsbedrag in 
1981 omdat kinderen geboren na 1 januari 1979 in 1981 nog niet de leeftijd 
van 3 jaar hebben bereikt. Een ombuigingsbedrag van f 700 min. wordt be-
reikt indien de maatregel zou gelden voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar 
doch eerst in 1985. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vragen of met behoud van het totale 
bedrag aan ombuigingen ad f 1 mld. het niet mogelijk en wellicht verstandig 
zou zijn, de datum van 1 januari 1963 met een halfjaar of één jaar op te 
schuiven. Zij vragen hoe een en ander uitwerkt in het ombuigingsplaatje. 
Naar aanleiding hiervan merken wij op dat wij niet goed de ratio zien van 
een dergelijk uitstel. Voorts zou het voor de betrokken gezinnen een mate 
van onzekerheid scheppen, die naar onze mening moet worden vermeden. 
Voor het ombuigingsplaatje zou een dergelijk uitstel betekenen, dat de be-
oogde bedragen resp. een halfjaar of een jaar later worden gerealiseerd. Af-
gezien van effecten op de compensaties levert een halfjaar uitstel voor de 
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ombuigingen een verlies op van f 100 min. in 1979 en f 90 min. in 1981; bij 
een jaar uitstel luiden deze bedragen f 120 min. en f 180 min. Voor 1379 zou 
uitstel met één jaar een verloren jaar voor de ombuigingen met betrekking 
tot de kinderbijslag betekenen. 

De suggestie van deze leden om de kinderbijslagen te verwerken in de lo-
nen is naar onze opvatting weinig realistisch. Wij nemen aan dat deze leden 
niet doelen op naar kindertal gedifferentieerde lonen. Welk bedrag aan kin-
derbijslag (één, twee, etc. kinderen?) dient dan in de lonen te worden ver-
werkt? Dient dit ook voor ongehuwden te geschieden? Van een dergelijke 
maatregel zouden - bij neutrale financiering - in het bijzonder de grote ge-
zinnen de dupe worden. 

De leden van de fractie van de P.P.R. vragen wat het effect zou zijn als de 
beoogde ombuiging zou worden gerealiseerd door een evenredige en alge-
mene verlaging van het niveau van de kinderbijslag. In antwoord op deze 
vraag delen wij mede dat in dat geval alle kinderbijslagen ten opzichte van 
het ongewijzigd beleid in 1981 ruim 10% lager zouden moeten zijn. Een der-
gelijk effect wordt ook bereikt indien alle kinderbijslagen voor de periode 
van ongeveer 31/2 jaar zouden worden bevroren. Voor een vergelijking met 
de door ons voorgestelde maatregel mogen wij verwijzen naar eerderge-
noemde bijlage 1 en een eerder in deze memorie daarop gegeven toelich-
ting. 

Het lid van de fractie van het G.P.V. vraagt of nog overwogen is de kinder-
bijslag voor kinderen van 0,1,2, 3,16 en 17 jaar op 75% te brengen van de 
huidige kinderbijslagbedragen. Voorts vraagt hij naar de budgettaire conse-
quenties van een dergelijke maatregel. 

Hierbij merken wij op, dat wij in het voorgaande hebben aangegeven 
waarom wij geen voorstander zijn van het op dit moment invoeren van een 
(partiële) differentiatie naar leeftijd. Voor wat betreft de budgettaire gevol-
gen mogen wij verwijzen naar ons antwoord op nagenoeg dezelfde vragen 
van heden van de fracties van V.V.D. en D'66. 

Overige opmerkingen en vragen 

Naar aanleiding van een vraag van de leden van de fractie van het CD.A. 
met betrekking tot de onderhouds- en onderwijseis voor het recht op kinder-
bijslag voor 16-en 17-jarige kinderen delen wij mede dat deze eisen thans 
niet kunnen vervallen, omdat nog geen inzicht bestaat in de financiële gevol-
gen daarvan. Ook in de SER-adviesaanvrage waarin voorstellen voor de der-
de fase zijn geformuleerd is geen voorstel ter zake opgenomen. Hiermee is 
tevens gezegd, dat thans nog geen antwoord kan worden gegeven op de 
vraag van de leden van de fractie van de P.v.d.A. naar de gevolgen van het 
eventueel doen vervallen van de onderhouds-en onderwijseis voor 16-en 
17-jarigen. Ook al zou de onderhoudseis en de onderwijseis voor 16- en 
17-jarigen intact blijven, dan achten wij het argument vereenvoudiging niet 
onjuist, maar wel van betrekkelijk gering gewicht. 

Naar aanleiding van de vraag van het lid van de fractie van het G.P.V. om 
een nadere toelichting dat het zinvol is om de vraag in studie te nemen de 
onderhoudseis en de onderwijseis te laten vervallen delen wij mede, dat de 
veronderstelling daarbij was dat er vrijwel geen 16-en 17-jarige kinderen 
zijn voor wie geen aanspraak op kinderbijslag kan worden gemaakt. Zou de-
ze veronderstelling juist zijn dan zou een dergelijke maatregel weliswaar lei-
den tot iets grotere uitgaven doch daartegenover zou dan een aanzienlijke 
administratieve vereenvoudiging staan. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van het lid van de fractie van 
DS'70 delen wij mede dat wij alleen het afschaffen van de onderhoudseis en 
onderwijseis op het oog hadden voor thuiswonende 16-en 17-jarigen, die qua 
aantal het leeuwedeel van het totaal aan 16-en 17-jarige kinderen uitmaken. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. informeren naar de effecten van de 
eerste fase op het punt van de loonbelastingtabellen voor bijzondere belo-
ningen en vragen of daarmee rekening is gehouden bij de berekening van de 
effecten van de eerste fase. 
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De inkomenseffecten van de eerste fase zijn berekend op jaarbasis waarbij 
geen verdeling is aangegeven tussen het effect dat optreedt bij de periodie-
ke beloning en het effect dat optreedt bij de bijzondere beloningen. Dit kan 
ook moeilijk omdat de bijzondere beloningen qua omvang en verdeling over 
het jaar van geval tot geval verschillen. Een onevenredig groot nadeel door 
de toepassing van de nieuwe loonbelastingtabellen kan voorts niet optreden 
omdat door middel van een aanslag op verzoek technische onvolkomenhe-
den van de loonbelasting kunnen worden hersteld. Deze leden vragen 
voorts het oordeel van de Regering over het verschijnsel dat over zoge-
naamde periode-inkomens, waarbij de periode loopt van bij voorbeeld 1 
september 1978 t/m 8 oktober 1978 toch geheel de nieuwe loonbelastingta-
bel wordt toegepast. Dit verschijnsel is naar onze mening een niet te vermij-
den gevolg van de systematiek van de loonbelasting waarbij alleen wordt re-
kening gehouden met het belastingregime op het inhoudingstijdstip. Tegen-
overde nadelige effecten per 1 oktober 1978 als gevolg van het wegvallen 
van de kinderaftrek staan bij voorbeeld voordelige effecten bij de jaarwisse-
ling als van een periode-inkomen dat gedeeltelijk op 1978 betrekking heeft, 
eerst in januari 1979 — naar een lager tarief - loonbelasting wordt ingehou-
den. Overigens kan ook bij deze periode-inkomens een duidelijk te hoge in-
houding van loonbelasting worden hersteld door middel van een aanslag in-
komstenbelasting. 

Met betrekking tot de opmerking van de leden van de fractie van de V.V.D. 
inzake het ontbreken van beleidsuitgangspunten voor een nieuw stelsel van 
studiefinanciering wordt opgemerkt dat er geen direct verband bestaat tus-
sen de beperking van de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen en een nieuw 
stelsel van studiefinanciering. De beleidsuitgangspunten voor dit stelsel zul-
len in de loop van het jaar 1979 worden kenbaar gemaakt. 

Bij het lid van de fractie van DS'70 blijkt een misverstand post te hebben 
gevat met betrekking tot de combinatie van een aantal passages betreffende 
dubbele kinderbijslag voor 16-en 17-jarigen. Na invoering van de door ons 
voorgestelde maatregel zal er voor alle thuiswonende kinderen tot 18 jaar in 
beginsel een recht op enkelvoudige en voor uitwonende kinderen in begin-
sel een recht op tweevoudige kinderbijslag bestaan. Vanaf 18 jaar bestaat in 
beginsel een recht op tweevoudige, dan wel drievoudige kinderbijslag voor 
resp. thuiswonende en uitwonende kinderen. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van het lid van de fractie 
van DS'70 merken wij op dat wij kinderaftrek niet beschouwen als aanvul-
lend inkomen. 

Artikelen 

De vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie of het juist is dat ongehuwd 
samenwonenden met een tot hun huishouden behorend kind, beiden inge-
deeld in tariefgroep 3, ieder met betrekking tot hetzelfde kind, dat inkomens-
aftrekken van artikel 53, vierde lid, letters c en d van de Wet op de inkom-
stenbelasting 1964 genieten, kan bevestigend worden beantwoord voor die ge-
vallen waarin ieder van de samenwonenden voldoet aan de voorwaarden van 
de kinderaftrekregeling en aan de overige voorwaarden van artikel 53, vierde 
lid, letter d. Is het kind voor één van de ongehuwd samenwonenden geen ei-
gen kind of pleegkind dan worden de inkomensaftrekken door die belasting-
plichtige niet genoten. Naar ons oordeel is de mogelijkheid van dubbele af-
trek voor één kind niet juist en dienen de loon- en inkomstenbelasting op dit 
punt te worden aangepast. Het ligt in onze bedoeling deze aanpassing voor 
te bereiden in het kader van de derde fase van de herstructurering van de 
kinderbijslag en kinderaftrek. Bij een algemeen recht op kinderbijslag kan in 
de genoemde wettelijke bepalingen de voorwaarde worden gesteld dat de 
belastingplichtige in plaats van kinderaftrek kinderbijslag - die slechts één 
keer per kind wordt verstrekt - geniet. De budgettaire gevolgen van deze 
aanpassing vormen een p.m.-post. 
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De tekst van artikel 53, vierde lid, letter d, komt ons niet onduidelijk voor. Is 
het beslissende tijdstip voor de kinderaftrek van de inkomstenbelasting 31 
december van het jaar waarin het kind 16 jaar wordt, dan wordt de aftrek niet 
verleend. Zoals bij alle onderdelen van de belastingvrije som kunnen ver-
schillen optreden tussen loonbelasting en inkomstenbelasting als gevolg 
van verschillen in peildata. Deze verschillen kunnen in het nadeel maar ook 
in het voordeel uitvallen voor de werknemer die in de inkomstenbelasting 
wordt betrokken. Het komt ons niet juist voor om het gesignaleerde nadeel 
te wijzigen in een voordeel voor degenen die in de inkomstenbelasting wor-
den betrokken. Overigens komt de onderhavige peildatumproblematiek aan 
de orde in het kader van de derde fase van de herstructurering van de kin-
derbijslag en kinderaftrek omdat bij volledig wegvallen van de kinderaftrek 
ook de daarbij behorende peildata geen toepassing meer kunnen vinden. 

De leden behorend tot de P.v.d.A.-fractie vragen voorts aandacht voor de 
kinderaftrek in de vermogensbelasting. 

Wij wijzen er dienaangaande op dat bij de voorbereiding van nieuwe voor-
stellen inzake de vermogensbelasting de belastingvrije sommen een her-
ijking zullen dienen te ondergaan. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W.AIbeda 

De Ministervan Financien, 
F. H. J. J. Andriessen 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financien, 
P. Nooteboom 
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