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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 1 december 1978 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken1 heeft in een op 26 oktober 1978 
in de Staatscourant geplaatste oproep belangstellenden uitgenodigd schrif-
telijk commentaar bij haar in te zenden. Een lijst van de daarop binnengeko-
men reacties is als bijlage bij dit verslag afgedrukt. 

De commissie hecht eraan haar erkentelijkheid uit te spreken jegens hen 
die haar van een commentaar op het wetsontwerp hebben voorzien. 

Zij heeft de eer over haar voorlopige bevindingen aangaande het wets-
ontwerp als volgt verslag uit te brengen. 

Algemeen 

De leden behorend tot de P.v.d.A.-fractie hadden met verontwaardiging 
kennis genomen van dit wetsontwerp. Al eerder hadden zij - met name bij 
de behandeling van de eerste fase van de kinderbijslag/kinderaftrekoperatie 
(zie het eindverslag bij wetsontwerp 14 184d.d. 30 mei 1978, alsmede de 
motie-Dolman c.s., 14184, nr. 19) - van hun grote misnoegen kennis ge-
geven. Zij achtten het veelzeggend voor het beleid van dit kabinet dat de Re-
gering, ondanks de vele en zware kritiek van maatschappelijke organisaties, 
alsmede van de SER, toch haar plannen doorzet. 

Deze leden waren van mening dat deze maatregel typerend is voor het be-
leid van de Regering, waarmee gebroken wordt met een op spreiding van 
kennis, inkomen en macht gericht beleid. Het vorige kabinet, dat de herstruc-
turering van de kinderbijslagregelingen en de fiscale kinderaftrek op gang 
bracht, wenste de herstructurering te laten leiden tot een eenvoudig en flexi-
bel systeem, dat paste in het voorgestane inkomensbeleid en dat mogelijk-
heden biedt tot een differentiatie naar inkomen, kindertal en leeftijd van kin-
deren. Van die wens laat dit kabinet niet blijken. 

Thans wordt met de aan de orde zijnde maatregelen het recht op tweevoudi 
ge kinderbijslag voor studerende en invalide thuiswonende kinderen afge-
broken. De leden van de P.v.d.A.-fractie moesten hier zwaarwegende bezwa-
ren tegenin brengen. Zij waren van mening dat het voorstel de lagere en 
laagste inkomens onevenredig zwaar treft. Kan de Regering dat beamen? De 
inkomenspolitieke consequenties achtten deze leden ongewenst en onver-
dedigbaar. Hoe zijn deze consequenties te rijmen met de herhaalde uitspra-
ken van de Regering dat koopkrachthandhaving voor de minimuminkomens 
gegarandeerd is? Deze inkomens ondergaan thans toch een wezenlijke aan-
tasting? 
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De Regering plaatst terecht, zo merkten de leden van de C.D.A.-fractie aller-
eerst op, de in dit wetsontwerp voorgestelde maatregelen met betrekking tot 
de kinderregelingen in het kader van de ombuigingen die noodzakelijk zijn 
terwille van de bestrijding van de werkloosheid en het veilig stellen van de 
sociale voorzieningen in de toekomst. Te zamen met de maatregelen die in-
middels reeds bij de eerste fase van de herstructurering der kinderbijslagre-
gelingen zijn getroffen beogen de thans voorgestelde wijzigingen de om-
vangrijke bijdrage te realiseren welke voor het bereiken van die ombuigings-
operatie noodzakelijk geacht wordt van ouders en verzorg(st)ers van een of 
meer kinderen. 

Deze leden hadden bij verschillende gelegenheden reeds duidelijk doen blij-
ken dat ook naar hun overtuiging het slagen van deze veelomvattende, een 
veel breder terrein bestrijkende operatie, ook een aantal maatregelen onont-
koombaar maakt die er op gericht zijn de stijging van de uitgaven voor de 
sociale voorzieningen belangrijk te verminderen. Na zorgvuldige afweging 
daarvan tegen andere mogelijkheden op het terrein van de sociale voorzie-
ningen en deze maatregelen plaatsend naast de overige beleidsvoornemens 
van de Regering met betrekking tot de ombuigingsoperatie, hadden zij ten 
slotte geaccepteerd dat in de sfeer van de kinderregelingen tot een bedrag 
van in totaal circa 1 mld. gulden zou dienen te worden omgebogen. 

Men kan echter, zo betoogden zij, deze herstructureringsmaatregelen van de 
kinderregelingen die toch diep insnijden in het reëel besteedbaar inkomen 
van velen, ook al bestrijken zij een breed draagvlak, niet in de tijd losmaken 
van andere zeer belangrijke noodzakelijk geachte ombuigingsmaatregelen. 
Tezamen met die wijzigingen die reeds met ingang van 1 oktober j l . van 
kracht geworden zijn wordt immers, indien het voorliggende wetsontwerp 
wordt aanvaard, in de sfeer van de kinderregelingen circa 10% van het be-
oogde totaal der ombuigingen en niet minder dan 1M van het aandeel daarin 
dat binnen de sociale voorzieningen moet worden gevonden, als het ware op 
tafel gelegd. Het zou door de ouders en verzorg(st)ers van de kinderen als 
bijzonder onevenwichtig worden ervaren en voor hen zeer moeilijk te verte-
ren zijn als niet op korte termijn ook een aantal andere beoogde ombui-
gingsmaatregelen hun doorwerking krijgen. Wil de Regering ook in dit kader 
nog eens aangeven welke concrete maatregelen, min of meer in de tijd gelijk 
oplopend met die welke in het voorliggende wetsontwerp worden voorge-
steld, zij in 1979 en 1980 denkt gerealiseerd te zien? 

Dat ten behoeve van ouders met een of meer kinderen in de inkomens-
sfeer speciale maatregelen noodzakelijk zijn is sedert tientallen jaren een 
vrijwel algemeen aanvaarde rechtsopvatting, zo betoogden deze leden. Ook 
in ons omringende landen met een hoogwaardig stelsel van sociale zeker-
heid, gericht op een zo rechtvaardig mogelijke inkomensverdeling, wordt 
deze rechtsopvatting gehuldigd en is men uiterst omzichtig in het aanbren-
gen van besnoeiingen op dit terrein. Met instemming hadden zij dan ook 
kennis genomen van de opvatting van de Regering weergegeven in de 
memorie van toelichting (blz. 8), dat de kinderbijslag niet kan worden aange-
merkt als een overbodig geworden deel van de sociale zekerheid waarop 
naar behoefte kan worden bezuinigd. 

Stellig is het ontstaan van de eerste kinderbijslagregelingen oorspronke-
lijk mede beïnvloed door behoeftige omstandigheden bij vele gezinnen met 
kinderen, maar al spoedig zijn deze regelingen ook geaccepteerd als een 
noodzakelijke component voor een rechtvaardige loon- en inkomensvor-
ming. Reeds in het voorontwerp van wet houdende regelen inzake kinderbij-
slagverzekering, in 1937 door de toenmalige Minister van Sociale Zaken bij de 
Hoge Raad van Arbeid aanhangig gemaakt, werd gesteld dat langs deze weg 
een rechtvaardige verdeling van de totale loonsom diende te worden bevor-
derd. Vanuit die gedachte heeft zich de huidige rechtsgrond ontwikkeld dat 
bij een rechtvaardige inkomensvorming ook ernstig rekening moet worden 
gehouden met het in gezinsverband of daarbuiten hebben van een of meer 
kinderen en het recht op gelijke levens- en ontplooiingskansen voor elke op 
weg naar zelfstandigheid zijnde jeugdige mens. Hiermede bij de inkomens-
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vorming, ongeacht inkomenshoogte, rekening houden middels een in de 
vorm van een als het ware oneigenlijke sociale verzekering opgebouwd 
systeem van kinderbijslagen, doet geenszins tekort aan de zware persoonlij-
ke verantwoordelijkheid van de ouders een bewuste keuze te doen bij de be-
paling van de omvang van hun kindertal. Bovendien dient men niet uit het 
oog te verliezen dat thans, nu de eerste fase van de herstructurering der kin-
derregelingen inmiddels is geregeld, in de kinderbijslagregelingen ook met 
het fiscale draagkrachtbeginsel rekening wordt gehouden, althans materi-
eel. 

De in dit wetsontwerp voorgestelde tweede fase van de herstructurering 
der kinderbijslagen toetsend aan de voormelde beginselen, constateerden 
deze leden dan ook dat de inhoud daarvan niet - zoals in een vroeger stadi-
um wel het geval was - daarmee in strijd geacht kan worden. Dat neemt ech-
ter niet weg dat het voorliggende wetsontwerp ook bij deze leden nog wel 
de nodige vragen en bedenkingen opriep, welke zij verder in dit verslag nog 
naar voren zouden brengen. 

Met de Regering plaatsen de leden van de V.V.D.-fractie de onderhavige 
maatregel ter beperking van het recht op meervoudige kinderbijslag in het 
totaal van de ombuigingen in het kader van Bestek '81. Gezien de noodzaak 
van deze ombuigingen vanuit de fundamentele sociale doelstelling om de 
groei van het aantal tot inactiviteit gedwongen Nederlanders terug te drin-
gen, zal ook de kinderbijslagvoorziening daarin een substantieel aandeel 
moeten leveren. Deze leden stonden daarom geheel achter het streven van 
het kabinet om middels deze tweede fase van de kinderbijslag/kinderaftrek-
operatie een netto-ombuigingsbedrag van f 700 min. in 1981 te bereiken. 
Zou dit bedrag niet gehaald worden, dat zou daarmee een gat zijn geslagen 
in het totale ombuigingsbedrag van f 10 mld. dat naar hun mening slechts 
door alternatieve ombuigingen met wellicht nog pijnlijker sociale gevolgen 
zou kunnen worden gedicht. 

Momenteel liggen volgens deze leden vooral twee uitgangspunten aan 
ons kinderbijslagstelsel ten grondslag. Aan de ene kant is de kinderbijslag 
geen volledige vergoeding van de kosten van een kind opdat de eigen ver-
antwoordelijkheid van de ouders ook tot uitdrukking komt in hun financiële 
situatie. Aan de andere kant is het wel een bijdrage in de kosten van het kind 
opdat aan ieder bij de start zo gelijk mogelijke levens- en ontplooiingskan-
sen geboden worden. Deze leden waren daarom met zorg vervuld over de 
invloed van de maatregel in zijn huidige vorm op de onderwijskansen van 
kinderen uit de hogere en middengroepen. Later in dit verslag zouden zij 
daarop terugkomen. 

De leden van de fractie van D'66 behouden hun - bij de eerste fase van de 
reorganisatie van het stelsel van gezinssubsidies in juni j l . aangegeven -
overwegende bezwaren tegen de doelstelling van het wetsontwerp om de 
meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek voor 16- en 17-jarige kinderen te 
beperken. Zij zagen dit als een te grote inkomensvermindering voor gezin-
nen met kinderen in die leeftijdsklassen. 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden enige bewondering voor de 
moed van de bewindslieden vast te houden aan hun reeds bij de eerste fase 
van de kinderbijslag/kinderaftrek-operatie in het kader van het ombuigings-
plan gestelde voornemen om de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen te be-
perken. Dit vooral gezien de vele en soms ook fundamentele kritiek die zij 
van schier alle kanten, ook zelfs van het hoogste adviesorgaan, de SER, had-
den moeten incasseren. 

Deze leden hadden overigens ook wel enige moeite met de voorstellen. 
Nochtans hadden zij er begrip voor dat in het kader van èn de plannen van 
het vorige kabinet èn die van Bestek '81 ombuigingen moesten plaatsvin-
den. Dat daarbij de sector van de sociale voorzieningen - er mag met nadruk 
op worden gewezen dat de stijging van de collectieve sector sedert 1973 zich 
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met name geconcentreerd heeft in de sector van de overdrachtsuitgaven, 
waarvan de kosten van de sociale voorzieningen toch het overgrote deel 
vormen - het belangrijkste deel moest leveren vonden ook zij voor de hand 
liggen. Ook dat in die sector met de nodige behoedzaamheid en geleidelijk-
heid matiging moet worden aangebracht konden deze leden begrijpen. Dat 
voorts de sector van de kinderbijslagen een substantiële bijdrage zou kun-
nen leveren, ook daar konden deze leden de bewindslieden volgen. Zij wil-
den echter niet verhelen dat hun van meet af aan een andere oplossing voor 
ogen had gestaan, die wellicht beter het doel zou hebben bereikt, nl. het on-
gedaan maken van de defiscalisering van de kinderbijslag bij de invoering 
van het schijventarief in 1973. Zij zouden daarop later nog terugkomen. 

De leden van de P.P.R.-fractie merkten op dat de bewindslieden eens te 
meer het misverstand versterken als zou het een soort natuurverschijnsel 
zijn dat verhoging van de collectieve lasten als gevolg van inkomensover-
drachten resulteert in toenemende werkloosheid en aantasting van de soci-
ale voorzieningen. Deze leden stelden daar tegenover dat, wanneer het wen-
selijk wordt geacht meer ruimte te scheppen voor investeringen in de markt-
sector, niet te ontkomen valt aan een beperking van de uitgaven voor parti-
culiere consumptie die blijkens de MEVin 1979 gemiddeld altijd nog f 12 500 
per hoofd van de bevolking zullen bedragen. Het is een politieke keuze om 
beperking van de bestedingen te bereiken door ombuiging van de besteed-
bare inkomens voor zover zij berusten op sociale voorzieningen. Een derge-
lijke politieke keuze betekent in feite het aantasten van solidariteit tussen ac-
tieven en niet-actieven en het eenzijdig afwentelen van de problemen op de 
schouders van mensen voor zover zij afhankelijk zijn van sociale voorzienin-
gen. 

Deze leden achtten deze keuze van de Regering verwerpelijk. In die zin be-
streden zij dan ook de beperking van sociale voorzieningen als onderdeel 
van de collectieve lasten, in plaats van een keuze die in het kader van een al-
gemene inkomenspolitiek de beoogde bestedingsbeperking van de particu-
liere consumptie te weeg brengt. Om die reden hadden zij wel kunnen in-
stemmen met de voorstellen van het kabinet-Den Uyl ter zake, die immers 
duidelijk uit een inkomensbeleid gericht op eerlijk delen van bestedingsmo-
gelijkheden voortvloeiden. 

Nu als gevolg van het regeringsbeleid de niet-actieven toch al meer ge-
pakt worden, achtten deze leden het motief van de brede verdeling van las-
ten over actieven en niet-actieven door een substantieel deel van de ombui-
ging te zoeken bij de kinderbijslag wel bijzonder sinister van aard. In de ogen 
van deze leden zou er tegen die achtergrond eerder aanleiding moeten zijn 
om de ombuiging te concentreren, althans in de gedachtengang van de Re-
gering waarin een algemene inkomensafhankelijke kinderbijslag verworpen 
wordt, bij de actieven. 

De afschaffing van de dubbele en drievoudige kinderbijslag voor stude-
rendeen invalide thuiswonende kinderen vanaf 16 jaar is, constateerden de 
leden van de C.P.N.-fractie, van veel kanten en door veel maatschappelijke 
organisaties bestreden en afgekeurd met een reeks van argumenten. Naar 
hun mening zijn deze argumenten in de memorie van toelichting niet weer-
legd. Reeds bij de behandeling van wetsontwerp 14 184 is de weerstand te-
gen de onderhavige operatie naar voren gebracht, ook door de fractie van de 
C.P.N. De mening van deze leden, dat afschaffing van de dubbele en drie-
voudige kinderbijslag onvermijdelijk de lagere inkomens gaat treffen en dat 
door de onderhavige maatregel extra financiële drempels voor het onder-
wijs worden opgeworpen, die niet worden weggenomen door de compen-
serende maatregelen, is door de argumentatie van de bewindslieden in de 
memorie van toelichting niet gewijzigd. 

Het lid van de G.P.V.-fractie achtte de inhoud van het onderhavige wets-
ontwerp niet sympathiek omdat het de indruk wekt van een ongelijkmatige 
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spreiding van de verlaging van uitkeringen. Dit lid vroeg of dit effect thans 
moet worden gezien als een onontkoombaar gevolg van de aanneming van 
wetsontwerp 14 184, zodat een meer gespreide bezuiniging, voortkomend 
uit handhaving van de kinderaftrek met fiscalisering van de bijslagen, niet 
kan worden verkregen. 

De bewindslieden motiveren hun keus vooreen regeling waarbij kinder-
bijslag en kinderaftrek voor een substantieel aandeel in de ombuigingen 
moeten zorgen door te wijzen op het brede draagvlak (actieven en niet-actie-
ven) en het inkomensaanvullend karakter van deze regelingen. Maar is dat 
draagvlak niet beperkter dan wordt voorgesteld? Immers, ongehuwden en 
(echt)paren zonder kinderen dragen niet bij in de matiging. 

Het lid van de fractie van de P.S.P. zei met verbazing kennis genomen te 
hebben van de arrogante wijze waarop het onderhavige wetsontwerp en de 
daarin vervatte maatregelen worden gepresenteerd. Naar zijn oordeel ge-
tuigt het zonder meer van minachting van de mening van een deel van de 
bevolking én het parlement wanneer de tegenstand tegen de ombuigings-
operatie wordt getypeerd met «vrijwel geen bestrijding». De vanzelfspre-
kendheid waarmee het beleid wordt gebaseerd op argumenten die in een 
eerdere fase door vrijwel iedereen als invalide terzijde werden geschoven is 
stuitend, evenals de kunstgrepen die er nu nog aan worden toegevoegd, zo 
zei hij. 

Wanneer de bewindslieden menen de kinderbijslag te moeten betitelen 
als aanvullend inkomen, gaan zij voorbij aan de realiteit waarin mensen met 
lagere inkomens leven. Moge het wellicht zo zijn dat hogere inkomensgroe-
pen deze bijslag beschouwen als aanvulling, voor de meesten in onze sa-
menleving is het slechts een op andere wijze verkregen, maar even noodza-
kelijk onderdeel van het inkomen. 

Motivering van de maatregel 

De leden behorend tot de C.D.A. fractie onderschreven de stellingname 
van de Regering dat bij een zo forse ombuiging in de uitgaven op het terrein 
van de kinderregelingen zorgvuldig moet worden getracht onbillijkheden te 
vermijden en dat de billijkheid van het kinderbijslagsysteem moet worden 
bevorderd. Kennisname van dit deel der memorie van toelichting waarin de 
Regering de thans voorgestelde maatregel vanuit deze optiek motiveert, riep 
bij hen echter toch nog wel enige vraagtekens op. 

Aan de verdubbeling van de kinderbijslag lag destijds in concreto zeker 
ten grondslag dat de onderhoudskosten van kinderen als gevolg van de kos-
ten van studie aanwijsbaar hoger zijn dan van kinderen in het algemeen, 
maar daarmee was, zo meenden deze leden, niet alles gezegd. Immers, ge-
heel los van de kosten van het toetreden tot een andere vorm van onderwijs 
en van de kosten van het volgen daarvan stijgen ook tal van andere kosten 
van het kind in belangrijke mate naarmate het zich lichamelijk en geestelijk 
verder ontwikkelt. Het zijn ook de kosten van voeding, kleding, zakgeld, huis-
vestingskosten, vakantiekosten etc. die naast de onderwijskosten verder 
omhoog gaan. Het waren dan ook naar hun mening destijds niet alleen de 
onderwijskosten die aanleiding waren de kinderbijslagen te verdubbelen, al 
speelden die daarbij wel een belangrijke rol. Men kan daarom de voorgestel-
de maatregel niet zonder meer motiveren vanuit de gedachte dat daarmee 
meer aansluiting wordt gevonden bij de leeftijd waarop die onderwijskosten 
duidelijk in het oog springen. Veeleer is, zo meenden deze leden, de leeftijd 
waarop de verdubbeling van de kinderbijslagen ingaat destijds gekozen zo-
wel vanwege de totale gemiddelde kostenstijging van het kind in deze leef-
tijdsfase als vanwege ook toen geldende budgettaire overwegingen. Ook 
budgettaire overwegingen verhinderden toen een verdubbeling ingaande 
op een lagere leeftijd. Men zal ook vanuit déze optiek dienen af te wegen of 
binnen de kinderbijslagregelingen de voorgestelde maatregel de meest juis-
te is en of er geen aanleiding is daarin ook een of meer andere onderdelen 
van die regelingen te betrekken. Dit ten einde hetzij de maatregel te verzach-
ten, hetzij mogelijkheden te scheppen tot versterking van de voorgestelde 
compensatiemaatregelen. 
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Wat hier overigens ook van zij, lang niet voor allen die voortgezet onder-
wijs volgen ontstaan de extra-onderwijskosten uitsluitend op gemiddeld 
12-jarige en 18-jarige leeftijd. In hun voorlopige beoordeling van de beleids-
voornemens van de Regering ter zake van deze tweede fase hadden deze le-
den reeds in het eindverslag bij wetsontwerp 14 184, regelende de eerste fa-
se, erop gewezen, dat rondom de 16-jarige leeftijd een grote groep leerlin-
gen uit het lager beroepsonderwijs en het m.a.v.o. voor de keuze wordt ge-
plaatst van een verdere dagstudie, met alle intredekosten en de kosten van 
het volgen daarvan, dan wel het zich richten op plaatsen op de arbeidsmarkt. 
Ook daarom - de Regering ziet in de memorie van toelichting aan deze 
groep voorbi j -d iende het loslaten van de 16-jarige leeftijd als moment voor 
de verdubbeling van de kinderbijslagen toch wel zorgvuldig te worden over-
wogen. 

Ook al blijft een groot deel van de studerenden in de 16- en 17-jarige leef-
tijd nog kosteloos medeverzekerd in de verplichte ziekenfondsverzekering, 
zulks geldt niet voor degenen wier ouders niet verplicht verzekerd zijn, zo 
merkten deze leden vervolgens op. Hoe groot is deze groep? Betreft het hier 
niet veelal ouders met inkomens in de toch al van andere tegemoetkomin-
gen juist verstoken middengroepen? Is het niet ook deze groep die relatief 
een belangrijk deel van de schoolgelden opbrengt, ook al vangt de school-
geldplicht dan pas op plm. 17-jarige leeftijd aan? 

Daarbij direct aantekenend dat met name de groep ouders die onmiddel-
lijk dan wel vrij spoedig na het in werking treden van de voorgestelde maat-
regel geen verdubbeling van kinderbijslag voor hun kinderen ontvangt toch 
wel hard in het reëel besteedbaar inkomen getroffen wordt, erkenden deze 
leden overigens dat de beoogde maatregel op termijn gezien alle gezinnen 
treft met kinderen beneden de 16-jarige leeftijd. Bij het afwegen van mogelij-
ke alternatieven dient hiermee wel rekening te worden gehouden. Naarmate 
het grotere gezinnen betreft zal men echter meerdere malen een tot nu toe 
verwachte inkomensvermeerdering uitgesteld zien. Het was ook vanuit die 
optiek dat deze leden bij de behandeling van de eerste fase van de herstruc-
turering een althans lichte versterking van het uitgangspunt voor de tweede 
fase ten behoeve van deze gezinnen hadden bewerkt. 

De bezwaren die tegen de thans voorgestelde maatregel worden inge-
bracht nog eens overwegend, vroegen deze leden zich toch af of het geen 
aanbeveling verdient daaraan ten dele tegemoet te komen door daarin een 
aanmerkelijke verzachting aan te brengen. Zij zouden gaarne van de Rege-
ring vernemen wat de budgettaire gevolgen zouden zijn, indien de beper-
king van het recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek alleen zou 
gelden ten aanzien van 16-jarigen, dan wel zou worden opgeheven bij het 
bereiken van de leeftijd van 17 jaar en zes maanden. Zij erkenden daarbij de 
noodzaak in dat geval, met inachtname van de eerste fase en rekening hou-
dend met bezwaren die ook tegen andere ingrepen in de kinderregelingen 
kunnen worden aangevoerd, in verband met de budgettaire gevolgen van 
zulk een verzachting, elders binnen de kinderregelingen de aanspraken op-
nieuw te bezien. Aan het slot van hun bijdrage voor dit verslag zouden zij nier-
op terugkomen. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich af waarom de bewindslieden 
de voorgestelde maatregel niet differentiëren naar leeftijd. Zou dit niet con-
sequent zijn met de door hen op blz. 9 van de memorie van toelichting ge-
maakte analyse: «in hun algemeenheid stijgen de kosten per kind geleidelijk 
met de leeftijd»? Was de invoering per 1 januari 1963 van de mogelijkheid 
van meervoudige kinderbijslag vanaf 16 jaar niet reeds tóén een erkenning 
van de noodzaak tot differentiatie? Wanneer het kabinet derhalve erkent dat 
de kosten per kind geleidelijk met de leeftijd stijgen, hoe kan dan de opmer-
king in de memorie van toelichting verderop op blz. 9 waargemaakt worden: 
«de thans voorgestelde maatregel heeft geen vermindering van inkomen tot 
gevolg, doch uitstel van inkomenstoeneming gedurende twee jaar»? 
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Deze leden wezen in dit verband ook nog op de vanaf het vijfde leerjaar na 
het basisonderwijs aanvangende schoolgeldplicht en de beëindiging bij 
16-jarige leeftijd van de gratis medeverzekering in het kader van de vrijwilli-
ge ziekenfondsverzekering. Zij vroegen aan de bewindslieden om nadere ge-
gevens met betrekking tot de inkomenseffecten van deze twee elementen in 
absolute bedragen en in procenten per de in bijlage 2 van de memorie van 
toelichting gehanteerde inkomensgroepen. Op hoeveel 16-jarigen is het ele-
ment van de beëindiging van de gratis medeverzekering van toepassing? 
Welk bedrag (1981) zou met de afschaffing van de schoolgeldplicht tot 18 
jaar gemoeid zijn? 

Over de relatie tussen de kinderbijslag als element in de gezinsvorming 
en de groeiende behoefte aan zelfstandigheid van opgroeiende kinderen 
verwezen de leden van de P.P.R.-fractie naar de opmerkingen die zij daar-
over tijdens de openbare behandeling van wetsontwerp 14 184 hadden ge-
maakt. De behoefte aan grotere zelfstandigheid, zo meenden zij, is mede een 
gevolg van de deelname aan allerlei vormen van sociaal contact die zich aan 
het einde van de puberteit begint te ontwikkelen. Juist dit aspect brengt met 
zich mee dat extra uitgaven nodig zijn omdat in die levensfase kinderen zich 
verder los maken van het sociale gedragspatroon van het gezin waartoe zij 
behoren. Naar het oordeel van deze leden geldt nog steeds dat onderhouds-
kosten, bij het ontbreken van een eigen inkomen, voor kinderen omstreeks 
de leeftijd van 16 jaar een sterke stijging vertonen. Bovendien is er door an-
deren ook al op gewezen dat de leeftijdsgrens van 16 jaar in regelingen in 
het sociaal verkeer en in wettelijke regelingen een duidelijk eigen rol speelt. 
Op grond van dit alles vonden deze leden de motivering van de Regering 
voor het opschuiven van de leeftijdsgrens van dubbele kinderbijslag voor 
kinderen zondereigen inkomen van 16 naar 18 jaar onvoldoende. 

Deze leden meenden voorts dat de bewindslieden er beter aan hadden ge-
daan een inkomensverlies ook een inkomensverlies te noemen, te meer daar 
de bewindslieden toch zelf ook wel opmerken dat de periode waarover kin-
derbijslag wordt genoten met twee jaar wordt ingekort, hetgeen gemiddeld 
neerkomt op een inkomensderving van f 3400 per kind. 

Overigens meenden de leden van de P.P.R.-fractie dat het tamelijk onnozel 
was van de bewindslieden om te veronderstellen dat de door hen voorgeno-
men ombuiging van de kinderbijslag geen effecten op de loonvorming 
zou hebben, in tegenstelling tot anderssoortige maatregelen. Waarop base-
ren de bewindslieden hun opvatting dat de vakbeweging, juist nu deze zo in-
tensief bij de beoordeling van dit voorstel betrokken is geweest, niet op de 
gedachte zal komen dat alle werknemers met kinderen geboren na 1 januari 
1963 met deze inkomenskorting geconfronteerd zullen worden en dat der-
halve overwogen kan worden deze zaak in het arbeidsvoorwaardenoverleg 
in te brengen? De Regering heeft de vakbeweging wel nodig om de stellig-
heid van haar opvatting ter zake waar te maken. 

Het lid van de G.P.V.-f ractie was van mening dat binnen de thans door de 
Regering gekozen methodiek sprake is van een evenwichtige opbouwvan de 
maatregelen. De vraag of een studerend kind op de leeftijd van 16 jaar plot-
seling meer gaat kosten zal waarschijnlijk nooit met enige stelligheid te be-
antwoorden zijn. Juist is het om de thans voorgestelde maatregel niet te la-
ten gelden voor die kinderen die vóór 1 januari 1963 zijn geboren. Dan zou 
pas sprake zijn van een onverwacht en onevenredig inkomensoffer van de 
ouders van die kinderen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie was van mening dat een nadeel van de thans 
voorgestelde maatregel is, dat die mensen worden getroffen, die in een peri-
ode zitten met de zwaarste lasten. Jongere kinderen van onderde 10 jaar 
zullen in het algemeen minder kosten, terwijl wat oudere kinderen (ouder 
dan 18 bij voorbeeld) zelf vaak een gedeeltelijk eigen inkomen verdienen. Bij 
kinderen van 16 jaar zal dit veelal niet of in ieder geval veel minder het geval 
zijn, terwijl op die leeftijd niettemin een proces van een grotere verzelfstan-
diging zich zal gaan inzetten. 
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Het lid van de P.S.P.-fractie erkende dat een hernieuwde discussie omtrent 
het al dan niet voortbestaan van de kinderbijslag niet uit de weg zou moeten 
worden gegaan. Voorwaarde is dan echter wel dat het niet mag leiden tot 
een daarbij tevoren vaststaande inkomensachteruitgang, die dan bovendien 
nog samenhangt met de gezinssamenstelling en in het algemeen dus een 
degressief karakter zal hebben. De fragmenten van zo'n discussie, die nu als 
rookgordijn in de memorie van toelichting van het onderhavige wetsvoor-
stel opduiken hebben dan ook slechts de waarde van een historische notitie. 
Natuurlijk kan men zich de vraag stellen of de grens van 16 jaar nog juist is of 
wellicht zou moeten worden vervangen door een meer in overeenstemming 
met de werkelijke kostenontwikkeling zijnde glijdende bijslag. 

Onbegrijpelijk achtte dit lid het dat wanneer een geleidelijke stijging van 
kosten van levensonderhoud van het opgroeiende kind ook door deze Rege-
ring wordt aanvaard, er toch bij dit «uitstel van een verwacht aanvullend in-
komen» van een gelijkblijvende koopkracht wordt uitgegaan. De hele theorie 
van het uitgestelde inkomen moet overigens naar zijn wijze van zien, als 
misleiding worden aangemerkt. Wie een maatregel wil invoeren, vindt wel 
een argument dat er op slaat, aldus dit lid. 

Het lid van de DS'70-fractie vestigde de aandacht op de tweede alinea van 
blz. 10 van de memorie van toelichting. Daarin wordt opgemerkt: «De loon-
vorming in Nederland wordt in belangrijke mate beïnvloed door de mutatie 
van het reëel vrij beschikbaar inkomen van een modale werknemer met 
twee kinderen». In hoeverre steunt het kabinet het centraal stellen van dit cij-
fer - met onder meer de afwenteling die dat mee kan brengen inzake 
gemeentelijke en rijksbelastingen - bij voorbeeld door van kabinetszijde be-
paalde doelstellingen inzake koopkracht centraal te stellen, door van over-
heidswege dit cijfer accent te geven in economische publikaties, door bij zijn 
beleid als werkgever de uitslag van onderhandelingen elders (met dit cijfer 
als basis) tot richtsnoer te kiezen voor beleid binnen de overheidssector? 

Deelname aan het onderwijs 

De leden van de P.v.d.A.-fractie brachten naar voren dat door het voorstel 
de onderwijskansen van vele kinderen, met name uit de lagere inkomens-
groepen, geschaad worden. Zeer vele kinderen uit juist deze groepen staan 
immers - met name op dit tijdstip, op deze leeftijd (einde van de volledige 
leerplicht, einde van het l.b.o. en het m.a.v.o.)-voor de keuze óf te gaan 
werken óf te gaan doorstuderen en bij die beslissing spelen juist voor deze 
groepen de onderwijskosten en de inkomensderving een belangrijke rol. 
Kan de Regering hier nader op ingaan en acht zij deze maatregel in overeen-
stemming met haar drie onderwijsdoelstellingen zoals neergelegd in de 
Regeringsverklaring? 

Deze leden vonden het voorstel voorts merkwaardig, gezien in het licht van 
het streven van de Regering zelf om door nieuwe onderwijsvoorzieningen 
voor 16-tot 18-jarigen een groot deel van de schoolverlaters uit l.b.o. en 
m.a.v.o. gelegenheid te geven langer volledig dagonderwijs te volgen en 
meer toegespitste beroepsopleiding te verkrijgen. Meent de Regering niet 
dat dit wetsontwerp haaks staat op dit eigen streven? 

Meer in het bijzonder, zo meenden deze leden, schaadt het voorstel de on-
derwijskansen van meisjes, omdat juist meisjes - zoals gebleken is - nog 
steeds veelal minder lang aan onderwijs deelnemen dan jongens. Is juist dit 
geen reden te meer het voorstel in heroverweging te nemen? 

Vervolgens sneden deze leden een ander aspect aan. Zij vonden het cu-
rieus dat de Regering - juist nu er een belangrijke maatschappelijke discus-
sie plaatsvindt met betrekking tot herverdeling van de arbeid -thans komt 
met een maatregel die in strijd is met een daarop gericht beleid. Zou een op 
bevordering van de onderwijsdeelname gericht beleid niet tot vermindering 
van het arbeidsaanbod leiden? 
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De aan het woord zijnde leden meenden voorts dat het voorstel strijdig is 
met een beleid gericht op een beperking van het aantal personen dat gebruik 
moet maken van een sociale uitkering. 

Deze leden kwamen ten slotte tot het formuleren van de volgende vragen: 
a. Kunnen exacte gegevens worden verstrekt over de onderwijsdeelname 

van 16- en 17-jarigen, onderscheiden naar geslacht, schooljaar, schooltype 
en regio? 

b. Wat zijn de onderwijskosten voor de 16- en 17-jarigen (zoals school-
geld, leermiddelen, reiskosten etc.) onderscheiden naar geslacht, schoolty-
peen regio? 

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

d. Wat is het gemiddeld inkomen van werkende én werkloze 16-en 
17-jarigen? 

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, leef-
tijd en aard van de bestemming? 

De leden van de C.D.A.-fractie herinnerden er aan dat zij reeds in het eind-
verslag bij wetsontwerp 14 184 indringend hadden betoogd dat de thans 
voorgestelde maatregel het gevaar oproept dat de zo gewenste deelname 
aan het voortgezet onderwijs, ook voor 16- en 17-jarigen, daardoor duidelijk 
negatief wordt beïnvloed. Het verheugde hen dat de Regering ook zelf thans 
niet de minste onduidelijkheid wenst te laten bestaan dat ten aanzien van 
een mogelijke aantasting van onderwijskansen ten gevolge van deze maat-
regel de grootste zorgvuldigheid geboden is. Bepaald niet alleen bij de laag-
ste inkomensgroepen wordt in vele gezinnen uitgezien naar het moment 
waarop de materiële zorgen voor de opgroeiende kinderen enigermate ver-
licht worden omdat een kind de dagstudie afsluit en als resultante van een 
bescheiden inkomen of uitkering, minus het wegvallen van de dubbele kin-
derbijslag, een eigen bijdrage tot de gezinslasten kan leveren. Dat geldt in 
het bijzonder de grotere gezinnen in zowel de laagste als daarop volgende 
inkomensgroepen. 

In dit verband vestigden deze leden nog speciaal de aandacht op de grote 
bezorgdheid die wordt uitgesproken voor de gevolgen van deze maatregel 
in een rekest dat de vaste Commissie voor Sociale Zaken recent bereikte 
van de gemeentebesturen van de Friese eilanden. Zagen deze leden het 
goed dat de zgn. «Waddenregeling», welke een extra tegemoetkoming aan 
ouders toekent in de gevallen waarin men voor vervolgonderwijs is aange-
wezen op het vasteland, de daaraan verbonden extra-kosten toch slechts ge-
deeltelijk dekt? Is het juist dat ook bij de huidige regeling nog een aantal ou-
ders met kinderen woonachtig op deze eilanden niet tijdig hun kinderen vol-
ledig adequaat onderwijs op het vasteland laat volgen, omdat men in ver-
houding tot de kosten en het bedrag der mogelijke toelage de lasten daarvan 
toch te zwaar vindt en dan maar volstaat met de op de eilanden nog wel aan-
wezige, meer beperkte onderwijsmogelijkheden? Komt dan in deze gevallen 
de voorgestelde maatregel niet bijzonder hard aan, zelfs al is thans ten aan-
zien van de belastingheffing over deze tegemoetkomingen een betere rege-
ling getroffen? Kan de Regering toezeggen dat zij bereid is om bij aanvaar-
ding van het onderhavige wetsontwerp de betreffende regeling nog eens op 
zijn merites te bezien en daarover in overleg te treden met de betrokken ge-
meentebesturen? 

De leden van de V.V.D.-fractie waren, zoals zij reeds eerder naar voren 
hadden gebracht, met zorg vervuld over de invloed van de maatregel in zijn 
huidige vorm op de onderwijskansen van kinderen van ouders uit de lagere 
en middengroepen. Het betreft hier ouders, die in hun bereidheid hun kinde-
ren tot 18 jaar volledig dat onderwijs te laten volgen zonder meer kwetsbaar 
zijn. Zouden hun kinderen van 16 en 17 jaar door deze maatregel zich eer-

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15344, nr. 5 9 



der voor de arbeidsmarkt beschikbaar stellen, dan zou dat gezien de reeds 
bestaande zeer hoge jeugdwerkloosheid bijzonder te betreuren zijn. Naast 
de algemeen erkende schadelijke effecten die met werkloosheid samengaan 
zou dit bovendien tot extra uitkeringen ingevolge de Algemene Bijstandswet 
en tot een gedeeltelijk weer verloren gaan van de beoogde ombuigingen lei-
den. 

De leden van de fractie van de S.G.P. waren met de indieners van oordeel 
dat het financiële argument, op zich belangrijk, toch slechts een van de vele 
overwegingen is, die de ouders doen besluiten hun kinderen vervolgonder-
wijs te geven. Deze leden hadden in de memorie van toelichting gelezen dat 
de onderwijsstatistieken aanduiden dat de deelname aan de verschillende 
vormenvan onderwijs na de invoering van de tweevoudige bijslag in 1963 
niet is toegenomen. Zou daaruit dan niet de conclusie kunnen worden ge-
trokken dat het financiële punt maar van ondergeschikte betekenis kan zijn? 
Het gaat immers over in de toekomst te derven inkomen. 

Deze leden zouden het wel op prijs stellen wanneer meer specifieke gege-
vens ter zake zouden worden verstrekt over de periode 1960 t/m 1978. Met 
name vroegen zij of de geponeerde stelling ook opgaat voor kinderen af-
komstig uit de verschillende inkomenscategorieën (minimum, modaal, 2 x 
modaal, 4 x modaal). Wat is het verband tussen inkomensniveaus en de 
aard van het gevolgde onderwijs? Deze leden vroegen ook of de kans groot 
is dat veel jongeren van 15 jaar, die thans een bepaalde opleiding volgen de-
ze als gevolg van het vervallen van de dubbele bijslag op 16-jarige leeftijd 
abrupt zullen afbreken. Naar hun oordeel zou dit in het overgrote deel der 
gevallen zeker niet gebeuren. Wat voor invloed moet dan worden gehecht 
aan het argument van de vermindering van onderwijskansen voor de lage-
re-inkomensgroepen? 

De leden van de P.P.R.-fractie zeiden in te stemmen met de opvatting van 
de Regering dat naast financiële overwegingen nog vele andere factoren het 
antwoord op de vraag van het wel of niet volgen van vervolgonderwijs beïn-
vloeden. Terecht meent de Regering echter dat de grootste zorgvuldigheid 
geboden is. In het meest trieste geva! staan in financieel opzicht tegenover 
elkaar het volgen van onderwijs en het toetreden tot het leger van de jeugd-
werklozen met een werkloosheidsuitkering op basis van het minimumjeugd-
loon. Deze leden vroegen de bewindslieden voor die situatie een globale 
aanduiding te geven van de financiële consequenties als het gaat om een 
kind waarvan de gezinsverzorger een minimuminkomen respectievelijk een 
modaal inkomen heeft. 

Met inachtneming van de motieven die de bewindslieden noemen voor 
het al dan niet volgen van onderwijs op 16-en 17-jarige leeftijd vroegen deze 
leden of de financiële drempel, zo die er is, niet vooral de onderwijskansen 
zal beperken van kinderen uit gezinnen met de lagere inkomens. Zal ook niet 
vaak bij deze groepen een cumulatie van ongunstige omstandigheden op-
treden? 

Delen de bewindslieden voorts de mening van deze leden dat over het al-
gemeen de financiële drempel ook nu nog hoger zal zijn voor meisjes dan 
voor jongens? 

Compenserende maatregelen 

De leden behorend tot de P.v.d.A.-fractie, waren van mening dat de ernsti-
ge en zwaar wegende bezwaren die zij eerder in dit verslag tegen het rege-
ringsvoorstel hadden aangevoerd geenszins ondervangen worden door de 
aangekondigde compensatie via de regeling Tegemoetkoming Studiekos-
ten. Die compensatie bedraagt immers in totaal slechtst 101 min. netto en 
geeft zelfs voor gezinnen tot een minimuminkomen slechts compensatie 
voor 75% van de gederfde kinderbijslag, aflopend tot 0% bij een bruto-inko-
men van 34000 gulden. Volgens berekeningen van de Regering zelf leidt dit 
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tot een aanzienlijke inkomstenderving van gezinnen met een minimum of 
modaal inkomen. 

Nu het karakter van de regeling Tegemoetkoming Studiekosten, door het 
inzetten ervan ter compensatie van het wegvallen van kinderbijslag, gewij-
zigd is, rees bij deze leden de vraag of daarin niet een automatisme ten aan-
zien van de inkomensgrenzen dient te worden ingebouwd, in die zin dat de 
volledige toeslag altijd wordt gegeven tot een inkomen gelijk aan het gel-
dend minimumloon. Wat is het oordeel van de Regering over een aanpas-
sing van inkomensgrenzen en leeftijdstoeslagen aan de loonindex? 

Kan voorts aangegeven worden wat de reden is van de verschillen in inko-
menseffecten van eerste en tweede fase zoals weergegeven in bijlage 2 van 
het onderhavige wetsontwerpen in bijlage 1 van stuknr. 86 B (14 184, Eerste 
Kamer, zitting 1977-1978)? 

Acht de Regering het overigens redelijk om de algemene effecten van de 
eerste fase, die voor alle groepen gelden, nu in de berekening van de effec-
ten van de tweede fase - geldend voor een beperkte groep - bij te tellen? 

Op zich zelf bezien wilden de leden van de C.D.A.-fractie de omvang en de 
betekenis van de compenserende maatregelen die de Regering bij aanvaar-
ding van het onderhavige wetsvoorstel denkt te nemen bepaald niet onder-
schatten. Dat daarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht is bij de bestaande 
regeling Tegemoetkoming Studiekosten had hun instemming. Ook de huidi-
ge TS-regeling houdt bij de bepaling van de aanspraken op tegemoetko-
ming rekening met het aanwezig zijn van een of meer «andere» kinderen ten 
laste van ouders of verzorg(st)ers. Dat bij het uitwerken van de, naar zij aan-
nemen formeel in de TS-regeling op te nemen, toe te kennen leeftijdstoela-
gen extra rekening is gehouden met de mogelijkheid dat in een niet onbe-
langrijk aantal gevallen tegelijkertijd twee, incidenteel zelfs drie studerende 
kinderen van 16 en 17 jaar aanwezig kunnen zijn, waardeerden zij positief. 

Nadere bestudering van de voorgestelde maatregel en vergelijking met de 
bestaande TS-regeling deed hen echter toch wel sterk betwijfelen of de 
voorgestelde maatregel voldoende tegemoet zal komen aan het gestelde 
doel de laagste inkomensgroepen in zo weinig mogelijke mate te treffen, de 
daarboven gelegen groepen zoveel als mogelijk is te ontzien, zonder het be-
oogde effect van dit deel van de ombuigingsoperatie al te zeer in gevaar te 
brengen. Voor een zo volledig mogelijk inzicht in de effecten van de voorge-
stelde compensatiemaatregel zouden zij het op prijs stellen indien de Rege-
ring de memorie van antwoord vergezeld zou kunnen doen gaan van de ver-
moedelijk voor het schooljaar 1979/1980 geldende tabellarische gegevens 
als vermeld in de jaarlijks ten behoeve van belanghebbenden door de Cen-
trale Directie Studiefinanciering uitgegeven folder «Toekenningsnormen Te-
gemoetkoming Studiekosten» met dan als kolom IV daaraan tabellarisch 
toegevoegd de aanspraken op de inkomenstoeslag voor 16- en 17-jarigen. 

In afwachting daarvan merkten zij reeds thans op dat ook de in bijlage 2 
van de memorie van toelichting gegeven becijferingen duidelijk aangeven dat, 
ondanks de voorgestelde compensatieregeling, de inkomenseffecten van de 
beide eerste fasen van de herstructurering te zamen genomen, voor de laag-
ste inkomensgroepen bepaald niet gering zijn, snel in betekenis toenemen 
naarmate het modale inkomen wordt benaderd en reeds bij een bruto-inko-
men van f 40 000 bepaald zwaar moeten drukken. Zeker op hen die in 1979 
en 1980 kinderen hebben die de leeftijd van 16 jaar bereiken.Te meer omdat 
reeds bij een bruto-inkomen van f 34 000 gulden, indien geen ander kind 
aanwezig is, geen inkomenstoeslag meer mogelijk is en die grens slechts 
verschuift met plm. f 1000 voor elk aanwezig ander kind. 

Deze leden vroegen zich voorts af of de Regering de ratio van de te treffen 
compensatiemaatregel niet te uitsluitend koppelt aan de noodzaak te voor-
komen dat een financiële drempel tot het volgen van onderwijs wordt opge-
worpen. Zij konden voor wat betreft de laagste en lagere inkomensgroepen 
de tengevolge van deze maatregel toch optredende inkomensmutaties, hoe-
zeer zulke mutaties in het kader van de ombuigingsoperatie ook in het alge-
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meen noodzakelijk zijn, niet los zien van het ernstig streven dit soort muta-
ties in deze inkomensgroepen zo klein mogelijk te doen zijn. Reeds eerder in 
dit voorlopig verslag hadden zij, zo merkten zij in dit verband op, er op gewe-
zen dat de verdubbeling van de kinderbijslag, zoals die tot nu toe op 16-jari-
ge leeftijd plaatsvindt, niet uitsluitend een zaak is van op of omstreeks die 
leeftijd concreet aanwijsbare onderwijskosten maar ook verband houdt met 
een dan stellig reeds enige jaren optredende aanwijsbare stijging van de to-
taleonderhoudsuitgaven. Hierin komt - op zichzelf terecht - die verdubbeling 
op 16-jarige leeftijd maar zeer ten dele tegemoet. Maar ook uit dien hoofde is 
er, zo betoogden zij, alleszins reden de aantasting van de inkomensverwach-
tingen inzonderheid voor de laagste en lagere inkomensgroepen zo beperkt 
mogelijk te houden. 

Houdt men ook rekening met het gegeven dat de verdubbeling van de kin-
derbijslag op 16-jarige leeftijd wel degelijk wordt ervaren als een tegemoet-
koming in de inmiddels al enige leeftijdsjaren daarvoor aanwijsbare stijging 
van de totale kosten van zulk een kind, dan is een compensatieregeling wel-
ke niet verder gaat dan 75% van de te derven verdubbeling van de kinder-
bijslag, zeker voor de laagste inkomensgroepen toch wel hard. Het gaat hier-
bij om gezinnen met minimuminkomens die blijkens de tabel van bijlage 2 
bij de memorie van toelichting op blz. 20 er per saldo, al naargelang er geen 
dan wel meerdere «andere kinderen» aanwezig zijn f 301, tot f 487 reëel ach-
teruitgaan in hun inkomensverwachting als zij in 1979 een kind hebben dat 
16 jaar wordt. Waarbij dan al rekening is gehouden met het voor hen positie-
ve resultaat van de eerste fase der herstructurering. 

Daarnaast meenden deze leden reeds thans een in dit verband toch wel 
zeer relevante afwijking te moeten signaleren met de uitgangspunten van de 
bestaande TS-regeling. Immers, voor het studiejaar 1978/1979 heeft men 
daarin nog maximale aanspraken op een tegemoetkoming in de directe stu-
diekosten, de reiskosten en de eventuele meerkosten van uitwonende kinde-
ren bij een belastbaar inkomen over 1977 van f 21 340. Dit is terecht ge-
schied, zo stelden zij omdat bij dit inkomen al aannemelijk is dat de betref-
fende ouders deze studiekosten niet dan met groot bezwaar zelf kunnen dra-
gen. Waarom wordt dan thans in feite bij het bepalen van de inkomensgrens 
waarbij nog de maximumtoelage mogelijk is een belangrijk lagere inko-
mensgrens gekozen? 

Zij vroegen zich af, dit alles overwegend, of er geen aanleiding is om de 
voorgestelde compensatiemaatregel te verbeteren, om de nadelige effecten 
die bij aanvaarding van het voorliggende wetsontwerp zullen optreden in de 
inkomens van de laagstbetaalden en eerst daarop volgende groepen nog 
verder af te zwakken. Ten einde hun gedachten daaromtrent nader te kun-
nen bepalen zouden zij gaarne worden ingelicht over de budgettaire gevol-
gen van diverse wensen die daaromtrent bij hen leven, zonder daarbij reeds 
thans een voorkeur uit te spreken. 

Wat zouden die gevolgen zijn indien, met behoud van de voorgestelde in-
komensgrenzen waarbij de maximum leeftijdstoelage, respectievelijk geen 
toelage meer wordt verstrekt, die toelage wordt bepaald op 100, dan wel 95, 
90, 85 of 80% van de kinderbijslag (incl. opslag) voor het tweede kind? 
Wat zouden de meerkosten zijn als de laagste inkomensgrens waarbij nog 
een maximum leeftijdstoelage wordt gegeven, overigens met behoud van 
de bestaande bandbreedte voor de gedachte regeling, zou gaan correspon-
deren met de in de bestaande TS-regeling opgenomen, voor het studiejaar 
1978/1979 intussen nog aan te passen inkomensgrens waarbij de reeds be-
staande maximale faciliteiten van deze regeling nog worden verkregen? 

Kunnen deze meerkosten ook bij benadering worden gegeven indien ge-
tracht wordt zowel van de eerste als van de tweede hierboven aangegeven 
mogelijkheid tot verbetering van de voorgestelde compensatieregeling 
gebruik te maken? 

Wat zou het effect zijn als de bandbreedte, gelegen tussen het thans voor-
gestelde grensinkomen van belastbaar f 17 900 en de maximumgrens waar-
bij nog een gedeeltelijke toelage wordt verstrekt, zou worden verlengd tot 
een belastbaar inkomen corresponderend met ongeveer f 40 000 bruto per 
jaar op jaarcijfers 1978? 
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Wat zullen de gevolgen zijn indien het bedrag waarmee de verhoging van 
het draaipunt per z.g. «ander kind» plaatsvindt, op basis van de cijfers van 
1978 wordt verhoogd tot 1000 dan wel 2000, 3000, 4000 of 5000 gulden? 

Omdat ten aanzien van een mogelijke aantasting van onderwijskansen de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid is geboden stemden de leden van de 
V.V.D.-fractie in met de strekking van de door het kabinet nader ingevulde 
compenserende maatregelen voor de laagste inkomensgroepen. Zij vonden 
het ook zeer juist, dat het kabinetsvoorstel nu rekening houdt met de gezins-
grootte door het zgn. draaipunt, waarbij nog een maximale tegemoetko-
ming kan worden verkregen, te verhogen met een bedrag per «ander» van 
de ouders afhankelijk kind. Verder vonden zij het een rechtvaardige correctie 
dat nu rekening gehouden wordt met de 7 % van de gezinnen waarin sprake 
is van twee of meer dan twee leerlingen van 16 of 17 jaar. 

Deze leden merkten voorts op dat het kabinet zelf op bladzijde 12 van de me 
morie van toelichting de leeftijdsdifferentiatie feitelijk ten tonele voert. Het 
kabinet motiveert immers de 75 % (in plaats van de 100 %) compenserende 
toeslag voorde laagste inkomenscategorieën met de zin: «een overweging 
daarbij is ook geweest dat de kosten per kind toenemen met de leeftijd en 
dat om die reden de volledige leeftijdstoeslag lager zou moeten zijn dan de 
extra kinderbijslag die nog wordt gegeven voor een thuiswonend stude-
rend kind van 18 jaar». 

Bij bestudering van de saldo-inkomenseffecten van de tweede-fasemaat-
regel en de leeftijdstoeslag «Tegemoetkoming Studiekosten» (bijlage 2) was 
het deze leden opgevallen dat de middengroepen tussen f 29 900 (modaal 
inkomen) en f 50 000 procentueel het sterkst getroffen worden. Dit klemt te 
meer omdat deze groepen vanaf f 40 000 ook al een negatief inkomenseffect 
ondervinden van de eerste-fasemaatregel tot integratie van kinderbijslag en 
kinderaftrek voor loontrekkenden. In verband met de mogelijke schadelijke 
effecten daarvan op de onderwijskansen voor de kinderen uit de lagere mid-
dengroepen vroegen deze leden zich af of er nog enige ruimte voor tege-
moetkoming gevonden kan worden voor deze groepen met 16- en 17-jarige 
kinderen door toepassing van het differentiatie-element op de tweede-fase-
maatregel. Ze vroegen daarom naar een inkomenseffectenopstelling, zoals 
gegeven in bijlage 2, voor het geval de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen 
op 125 % zou worden gebracht en van de 75 %-leeftijdstoeslag een 
50 %-leeftijdstoeslag (op basis van het tweede kind) zou worden gemaakt, 
terwijl het voor deze toeslag bedoelde netto bedrag van f 101 min. (1981) ge-
handhaafd blijft. Tot welk inkomen (voorbij de huidige f 34 000) zou de leef-
tijdstoeslag dan kunnen reiken? 

Voorts vroegen deze leden een inkomenseffectenopstelling te maken voor 
het geval de kinderbijslag voor 16-en 17-jarigen op 125 % wordt gebracht 
en de 75 %-leeftijdstoeslag als zodanig gehandhaafd blijft. 

De leden van de D'66-fractie achtten de door de Regering voorgestelde 
compensatie in de sfeer van de studiekosten onvoldoende voor de meeste 
gezinnen, met name ook bij de middengroepen. 

De leden van de P.P.R.-fractie merkten op dat, gegeven de voorgenomen 
compenserende maatregelen, de inkomensachteruitgang per kind voor de 
betrokken jaren oploopt van minimaal f 380 per jaar (1/3 van f 1138) bij het 
minimuminkomen tot f 1520 (4/3 van f 1138) bij een inkomen van f 34 000 en 
hoger. Deze leden vroegen zich af of de bewindslieden er wel voldoende bij 
hadden stilgestaan dat het hier gaat om bedragen die vergelijkbaar zijn met 
de kosten van een of twee jaar schoeisel en een kostuum waarvoor in gezin-
nen met deze inkomenshoogte maandenlang gespaard pleegt te worden 
dan wel niet zelden de vakantietoeslag bestemd wordt. Een andere aandui-
ding is dat f 400 overeenkomt met 1/4 van het maandinkomen van een mini-
mumloner met twee kinderen. De reactie van het CNV dat de compensatie te 
gering was, konden deze leden dan ook goed begrijpen. 
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Deze leden vroegen vervolgens of er geen redenen zijn om bij de maxima-
le tegemoetkoming rekening te houden met het aantal (andere) kinderen in 
het gezin. 

Het was deze leden opgevallen dat, afgezien van het motief, het feitelijke 
principe van de inkomensafhankelijke tegemoetkoming studiekosten zich in 
niets onderscheidt van een inkomensafhankelijke kinderbijslagregeling. Zij 
vroegen dan ook aan de bewindslieden om aan te geven waarom het 'drie-
voudig bezwaar' nog eens genoemd op blz. 15 van de memorie van toelich-
ting, dat zij tegen een dergelijke regeling aanvoerden, niet van toepassing 
zou zijn op de onderhavige tegemoetkoming studiekosten. 

Overigens merkten deze leden nog op dat de tegemoetkoming studiekos-
ten niet berust op een wettelijke regeling; dit in tegenstelling tot de kinder-
bijslag. Daarom vroegen zij wat dit betekent voor de rechtszekerheid van 
hen die op de regeling aanspraken kunnen doen gelden en voor de mogelijk-
heden van de Regering daarin wijzigingen aan te brengen. Heeft de Rege-
ring bij voorbeeld het voornemen om bij een eventuele wijziging van de re-
geling, of de hoogte van de bedragen, een advies aan de SER te vragen? 

Kunnen, vroegen de leden van de C.P.N.-fractie, de bewindslieden een 
schatting geven van de bedragen die voor compenserende maatregelen zul-
len worden uitgetrokken? 

Indien de compensatie via de regeling Tegemoetkoming Studiekosten 
wordt gegeven, geldt dit dan voor alle vormen van middelbaar en eventueel 
voortgezet onderwijs? 

Zijn de bewindslieden bereid de inkomensgrenzen voor een volledige 
toeslag en die waar de toeslag tot nul is gedaald, te verhogen tot respectie-
velijkf 30 000 en f 50 000? Welke zullen de budgettaire consequenties nier-
van zijn? 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg waarop de inkomensgrens van f 34 000 
is gebaseerd, bij welk inkomen de inkomensafhankelijke leeftijdstoeslag in 
het kader van de huidige regeling Tegemoetkoming Studiekosten nihil zal 
zijn. Is het niet aan te bevelen deze grens hoger te stellen, aangezien het 
draaipunt uit de eerste fase ook hoger ligt? 

Waarom zullen de inkomensgrenzen en de leeftijdstoeslagen aan de prijs-
index worden aangepast? Loopt dit vooruit op een eventuele vervanging 
van de loonindex door de prijsindex bij de aanpassing van de kinderbijslag-
bedragen? 

Is het nog een punt van overweging geweest om de tegemoetkoming in 
de studiekosten te laten variëren met de vorm van onderwijs die wordt ge-
volgd? Niet iedere onderwijsvorm brengt evenveel kosten met zich mee. 
Wordt in het voorgestelde systeem de tegemoetkoming in de studiekosten 
verleend voor alle soorten onderwijs? 

Uit het overzicht in bijlage 2 bij de memorie van toelichting blijkt dat be-
halve bij de modale inkomens en bij inkomens van rond f 40 000 alle andere 
inkomenscategorieën er procentueel meer op achteruitgaan naarmate het 
gezin groter is. Met name bij het minimuminkomen was dit opvallend. Zou 
het daarom geen aanbeveling verdienen bij het minimuminkomen de toe-
slag te laten toenemen met de toename van het kindertal, en wel zo, dat de 
procentuele inkomensachteruitgang globaal gelijk blijft? Hoeveel extra zou 
dit kosten? 

Het lid van de fractie van de P.S.P. noemde de argumentatie in de memo-
rie van toelichting voor de compenserende maatregelen volstrekt onlogisch. 
Nadat eerst is betoogd dat een verband tussen kinderbijslag en deelname 
aan het onderwijs niet kan worden aangetoond, wordt vervolgens voorge-
steld een bijdrage in de studiekosten te geven ter compensatie van de weg-
gevallen kinderbijslag. Of wordt er nu ineens toch wel rekening gehouden 
met die niet gehonoreerde verwachte inkomenstoeneming? Om alle ondui-
delijkheid te vermijden: Dit lid is voorstander van de invoering van een inte-
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grale studiefinanciering, onder meer ter vervanging van de huidige krikke-
mikkige en ondoorzichtige regeling, maar wijst tot de invoering daarvan ie-
dere aantasting van kinderbijslag van studerenden af. 

Even onlogisch was het voor dit lid dat inkomensafhankelijke leeftijdstoe-
slagen in het kader van de huidige regeling Tegemoetkoming Studiekosten 
worden voorgesteld ter compensatie van een niet gehonoreerde verwachte 
inkomenstoeneming ingevolge de kinderbijslagregelingen. Welke normale 
Nederlander vermag hier nog wijs uit te worden? Of is het de bedoeling 
van de bewindslieden ook op dit gebied een werkterrein te scheppen voor 
particuliere adviesbureaus? Dit lid zei niet mee te willen werken aan dergelijk 
«voer voor subsidiologen». 

Het lid van de DS'70-fractie stelde vast dat in de memorie van toelichting 
wordt meegedeeld dat de Regering heeft besloten compenserende maatre-
gelen voor te stellen in de vorm van inkomensafhankelijke leeftijdstoelagen. 
Kan worden medegedeeld welke bewindslieden de ministeriële verantwoor-
delijkheid dragen voor deze beslissing van «de Regering»? Kan ook worden 
medegedeeld aan wie dit voorstel wordt gedaan, aan de Tweede Kamer of 
aan andere instanties? 

Erkennen, vroeg dit lid verder, de indieners van het wetsontwerp de be-
zwaren tegen het geven van allerlei inkomensafhankelijke subsidies (zoals 
studietoelagen, individuele huursubsidies en dergelijke) naast inkomensaf-
hankelijke heffingen (zoals inkomstenbelasting, sociale premies), zoals de 
zeer hoge marginale druk die met name bij vrij lage inkomens ontstaat bij in-
komensmutaties (bij voorbeeld door overwerk, bevordering, verhuur van ka-
mers en dergelijke)? Willen de bewindslieden een overzicht geven van de 
«geïntegreerde marginale tarieven» van hun voorstellen, dit in aansluiting 
op het artikel over inkomensafhankelijke subsidies en heffingen van drs. 
C. H. I. M. Walenkamp in Economisch-Statistische Berichten van 12 januari 
1977? In welke gevallen ontstaat een marginale druk (van heffingen en sub-
sidies te zamen) van meer dan 70 %? 

Wat was, ging dit lid verder, de ervaring in de jaren zestig, toen in het ka-
der van de Algemene Kinderbijslagwet aanvankelijk ook een inkomensaf-
hankelijke kinderbijslag werd ingevoerd, onder meer inzake aanpassing van 
bedragen bij (zich nu eenmaal frequent voordoende) wijziging van inkomen 
van de ouders? 

Is het voorstel tot het verstrekken van inkomensafhankelijke toelagen ook 
niet in strijd met de in de vierde alinea van blz. 15 van de memorie van toe-
lichting door de Regering nogmaals ontvouwde bezwaren tegen een 
systeem van inkomensafhankelijke kinderbijslagen? 

Op blz. 11 van de memorie van toelichting wordt, vervolgde dit lid, ge-
sproken over «een belastbaar inkomen tot maximaal f17 900, hetgeen cor-
respondeert met het minimumloon van f21 750». Kan dit worden toegelicht, 
zowel voor mensen beneden 65 jaar als voor mensen die ouder zijn? 

Op blz. 14 bovenaan van de memorie van toelichting staat dat op netto-
basis voor de aanvankelijk voorgestelde maatregelen een bedrag van 
f 101 min. (1981) is uitgetrokken. Wat wordt in dit verband bedoeld met «uit-
getrokken»; is dit bedrag opgenomen ineen meerjarenbegrotingenzoja in 
welke? Voorts wordt medegedeeld «Doordat tegemoetkomingen in studie-
kosten voor de inkomstenbelasting en de premieheffing tot het inkomen 

worden gerekend, zullen de netto-leeftijdstoeslagen worden verhoogd 
zodanig dat na belasting- en premieheffing de beoogde netto-uitkerin-

gen worden gerealiseerd. Met deze z.g. brutering is een bedrag van f 66 min. 
gemoeid». 

Kan deze handelwijze worden omschreven als «afwenteling» (nl. hetvast-
stellen van bruto bedragen op zodanige wijze dat een beoogd netto-inko-
men wordt verkregen)? Kan worden medegedeeld bij welke andere over-
heidsuitgaven (het voorbeeld individuele huursubsidies wordt op dezelfde 
bladzijde al genoemd) het kabinet afwentelingstechnieken volgt om de in-
vloed van belastingen en premies op inkomen te neutraliseren? 
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Invalide kinderen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie gingen in op de problematiek van de thuis-
wonende invalide kinderen. Het had hen verbaasd dat de Regering geen 
compensatie voorstelt voor de toch al onder druk staande gezinnen met de-
ze kinderen. 

Behouden ouders met uitwonende invalide kinderen wel hun aanspraak 
op kinderbijslag? Zo ja, kan de Regering het verschil dat dan ontstaat nader 
motiveren? 

Kan de Regering voorts nader cijfermatig onderbouwen hoe de extra kos-
ten voor deze kinderen uit de andere voorzieningen gedekt kunnen worden en 
hoe deze voorzieningen de inkomensachteruitgang goedmaken? 

De leden van de C.D.A.-fractie betreurden het bijzonder dat de Regering 
geen redelijke grond aanwezig acht voor het verlenen van een compensatie 
aan deoudersvanthuiswonendeinvalide kinderen van 16en 17jaar. Hetbe-
treft hier als regel zwaar lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte kinderen 
die niet in staat zijn voortgezet onderwijs te volgen. Zouden zij niet of in lich-
tere mate gehandicapt zijn dan zouden zij als regel nog studerend zijn en 
zouden de betreffende ouders binnen bepaalde inkomensgrenzen een inko-
menstoeslag ontvangen. Terwijl de betreffende ouders zich thans verplicht 
gevoelen deze kinderen veelal met grote liefde en zorg zo goed mogelijk in 
hun gezin verder te begeleiden, verkrijgen zij deze aanspraak op een com-
penserende uitkering, die het wegvallen van de verwachte kinderbijslagver-
dubbeling ook nog maar ten dele opheft, in het geheel niet. Zij zullen dit ex-
tra hard ervaren. 

Weliswaar worden duidelijk aanwijsbare extra-kosten, gelijk de Regering 
in de memorie van toelichting omstandig aangeeft, als regel voorkomen 
door verstrekkingen ingevolge de AAW. Maar daarnaast zijn er stellig meer-
dere imponderabilia waarmee, zo meenden deze leden, toch ook rekening 
dient te worden gehouden. Veelal vergt de aanwezigheid van zulk een kind 
in het gezin de voortdurende aandacht en zorg en zijn de ouders duidelijk be-
lemmerd in het normale maatschappelijke verkeer omdat tenminste één 
hunner thuis dient te blijven. Dit geldt, tenzij men zich aanmerkelijk hogere 
kosten kan veroorloven hetzij voor betaling van extra-hulp, hetzij door het 
betreffende kind ook op vakantie mee te nemen, stellig ook de vakantieperi-
oden. 

Deze leden waardeerden het uiteraard dat de Regering zich zal beraden 
over een studie waarbij de positie van ouders met een thuiswonend gehan-
dicapt kind zal worden vergeleken met die van ouders met een in een erken-
de AWBZ-inrichting opgenomen gehandicapte jeugdige. Maar hoe voortva-
rend de betreffende stuurgroep ook zal werken, het zal stellig toch nog gerui-
me tijd vergen voor de resultaten van dat onderzoek in een of meer rappor-
ten zullen zijn verwerkt en de eventuele daarin voorkomende aanbevelingen 
in een of meer regelingen zullen zijn ondergebracht en kunnen gaan effectu-
eren. 

Zelfs al zou de Regering ook in het vorenstaande nog onvoldoende aanlei-
ding kunnen vinden, analoog aan de voorgestelde compensatiemaatregel 
welke wordt ingebouwd in de TS-regeling, een overeenkomstige maatregel 
te treffen voor deze groep ouders, dan nog zouden deze leden met een be-
roep op het gezegde, dat soms het grootste recht als het grootste onrecht 
kan worden gevoeld, de Regering tot het treffen van zulk een regeling willen 
uitnodigen, eventueel met een tijdelijk karakter tot het tijdstip waarop in vol-
doende mate rekening zal kunnen zijn gehouden met de te verwachten aan-
bevelingen van de voormelde stuurgroep. 

Wat betreft de moeilijke situatie van ouders van 16- en 17-jarige (dus in 
onderhoud dure) invalide kinderen behielden de leden van de V.V.D.-fractie 
hun zorgen, ondanks de toelichting van de bewindslieden dat de extra kos-
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ten voor invalide thuiswonende kinderen ingevolge AAW, AWBZ en/of 
ZFW worden vergoed. Ook voor deze categorie van ouders zou de invoering 
van de door deze leden voorgestane leeftijdsdifferentiatie van de bijslag een 
verlichting geven. Wat is het oordeel van de Regering daarover? 

Ten aanzien van invalide thuiswonende kinderen stelden de leden van de 
P.P.R.-fractie, met name tegen de achtergrond van hun opvatting over de rol 
van de leeftijdsgrens, dat er voor deze kinderen wellicht reden te meer is om 
tegemoet te komen aan wensen voor de ontwikkeling van het sociaal ge-
drag, terwijl de financiële consequenties daarbij bepaald niet geringer zullen 
zijn. 

Voor dit soort kosten, merkten deze leden op, zal niet gemakkelijk in het 
kader van AWBZ of AAW een tegemoetkoming kunnen worden gevonden. 
Zij vroegen de Regering dan ook haar opvatting ter zake in heroverweging te 
nemen. 

De z.g. huishoudkinderen 

Aansluitend op hun beschouwing in de vorige paragraaf van dit verslag 
vroegen de leden van de C.D.A.-fractie zich af of er voor wat betreft de gevol-
gen van het voorliggende wetsontwerp geen bijzondere aandacht dient te 
worden geschonken aan de positie van de z.g. huishoudkinderen. Is het niet 
veelal zo, dat deze kinderen, met name in gezinnen uit de lagere inkomens-
groepen, zeer dikwijls in verband met ziekte of overlijden van de moeder, 
thuis werkzaamheden verrichten en om die reden verder niet studerend zijn? 
Zouden deze kinderen normaal kunnen studeren dan zouden de ouders in 
vele gevallen in plaats van de thans vervallende aanspraak op dubbele kin-
derbijslag en kinderaftrek, een kindertoelage gaan ontvangen. Wil de Rege-
ring - zij werd daar, bij de behandeling van wetsontwerp 14 184 reeds op ge-
attendeerd in de Eerste Kamer - ook hierover thans haar zienswijze kenbaar 
maken? 

De belasting- en premieheffing over tegemoetkomingen in de studiekosten 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen de bewindslieden uitgebreider in 
te gaan op de aard van het voorheffingsregime. Is bij de berekening van de 
effecten van de leeftijdstoelagen in het kader van de regeling Tegemoetko-
ming Studiekosten in alle gevallen rekening gehouden met de over het inko-
men (inclusief toelagen) verschuldigde belasting? 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met waardering kennis genomen 
van de wijze waarop de Regering, bij monde van de Staatssecretaris van Fi-
nanciën, inmiddels is tegemoetgekomen aan de door steeds grotere aantal-
len ouders de laatste jaren ondervonden problematiek van de heffing van in-
komstenbelasting en premie volksverzekeringen over de hun soms reeds ge-
ruime tijd geleden toegekende tegemoetkomingen krachtens de bestaande 
TS-regeling. De hiervoor genomen maatregel zal, zo constateerden zij tot 
hun voldoening, nu ook voorkomen dat dit probleem zich in versterkte mate 
zal kunnen voordoen als bij aanvaarding van het voorliggende wetsontwerp 
de voorgestelde leeftijdstoelage zal worden ingevoerd. 

De leden van de V.V.D.-fractie steunden het regeringsvoornemen om alle 
aan de ouders toe te kennen tegemoetkomingen in de studiekosten te bren-
gen onder een voorheffingsregime, zoals we dat op het ogenblik reeds ken-
nen bij individuele huursubsidies. Dit ter voorkoming van knelpunten bij de 
belasting- en premieheffing wanneer door de leeftijdstoelage de loonbelas-
ting niet meer eindheffing zal zijn. 

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen of het voorstel van de Regering 
met betrekking tot de leeftijdstoelagen betekent dat dit deel van de toelage 
belastingvrij inkomen vormt voor de ouders of verzorgers van de betrokken 
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kinderen. Of wordt het netto bedrag verhoogd met verschuldigde geforfai-
teerde inkomsten- en premieheffing? Zij zouden dit gaarne nader uitgewerkt 
willen zien. Of is het de bedoeling dat alle studietoelagen voor het vervolg, 
via het zg. voorheffingsmechanisme belastingvrij worden gemaakt? Bete-
kent dit dat naast de kosten van de specifieke regelingen voor de 16- en 
17-jarigen van totaal f 167 min. nog eens f 63 min. extra aan middelender-
ving ontstaat? In totaal dus f 230 min? Deze leden zouden in ieder geval een 
zelfde opstelling willen hebben als onder het hoofd vrijkomende middelen 
van de memorie van toelichting is gegeven, maar dan inclusief de compen-
saties en de herziening van de TS-regeling. Willen de bewindslieden die op-
gave verstrekken? 

Alternatieven en wijzigingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie meenden aanleiding te zien voor alterna-
tieven voor de door de Regering voorgestelde tweede fase van de herstruc-
turering van de kinderregelingen. Kunnen, zo vroegen zij, de inkomenseffec-
ten en de budgettaire gevolgen gegeven worden van: 

a. het onder de inkomstenbelasting brengen van alle kinderbijslagen 
(incl. toeslagen) op een zodanige wijze dat het inkomenseffect daarvan 0 is 
bij een minimuminkomen, respectievelijk een modaal inkomen? 

b. het verhogen van de leeftijdstoeslag tot 100% van de kinderbijslag, ge-
geven tot het modale inkomen resp. een inkomen van 40 000 gulden, en da-
lend tot nihil bijeen inkomen van circa 50 000 gulden resp. ca. 2 x modaal? 

c. het verhogen van de leeftijdstoeslag tot een zodanig peil dat het totale 
inkomenseffect (incl. de eerste fase) voor het modale inkomen 0 is? 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden, daar waar zij in dit voorlopig ver-
slag de wenselijkheid bespraken het onderhavige voorstel te mitigeren res-
pectievelijk de daarmee verband houdende compenserende maatregelen te 
verbeteren, bepaald niet voorbijgezien aan de noodzaak in de sfeer van de 
kinderregelingen een totale ombuiging tot stand te brengen in de orde van 
grootte van plm. 1 mld. gulden voor 1981. Zij realiseerden zich dat aanvaar-
ding van een of meer der door hen in overweging gegeven wijzigingen met 
zich meebrengt dat aanvullende maatregelen elders in de kinderregelingen 
dan noodzakelijk zullen zijn om het beoogde bedrag van de ombuiging te be-
reiken. 

Bij de voorbereiding van de behandeling van de eerste fase van de her-
structurering hadden zij overwogen of als een alternatief voor de op de voor-
gestelde wijze te verkrijgen noodzakelijke besparingen niet de voorkeur zou 
dienen te worden gegeven een een verdergaande bevriezing van de kinder-
bijslag, hetzij die van het tweede kind, hetzij door tijdelijk de halfjaarlijkse uit 
de indexering volgende aanpassingen te passeren zonder een latere inhaal-
manoeuvre. Ook in het SER-advies over het onderhavige wetsontwerp wordt 
hierop door een aantal leden van dat orgaan aangedrongen. In de argumen-
tatie welke de Regering tegen een dergelijk alternatief aanvoert konden deze 
leden zich echter bij nader inzien wel vinden. Rekening houdend met de be-
zwaren die eveneens bij de behandeling van de eerste fase zijn aangevoerd 
tegen andere toen reeds genoemde alternatieven, resteren echter thans wei-
nig andere mogelijkheden. 

Uitgaan van een geheel andere structuur van de kinderbijslagen, gelijk 
o.a. reeds in de Eerste Kamer van een bepaalde zijde werd bepleit, vergt een 
gedegen bezinning. Het thans bestaande systeem is de vrucht van een lang-
jarige wisselwerking tussen dikwijls diepgaande studie en stap voor stap op-
gebouwde wetgevende arbeid, waarbij de belangen van zowel kleinere als 
grotere gezinnen, met kinderen in diverse leeftijdsfasen, zorgvuldig werden 
afgewogen. Nu de Staatssecretaris van Sociale Zaken bij die gelegenheid in 
de Eerste Kamer heeft toegezegd daarover binnen afzienbare tijd een afzon-
derlijk SER-advies te vragen, dienen de resultaten daarvan te worden afge-
wacht. Daarop kan thans moeilijk worden vooruitgelopen. 
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Daarvan uitgaande vroegen zij zich ten slotte af, of dan niet kan worden 
overwogen de datum waarop voor nieuw geboren kinderen voor de eerste 
maal aanspraak kan worden gemaakt op kinderbijslag naar een later tijdstip 
te verschuiven, bij voorbeeld een kwartaal later. Wat zou daarvan het bud-
gettair effect zijn? Kan daarbij ook worden aangegeven wat eventueel dat ef-
fect is indien het zou gaan om 2 of 3 kwartalen later? Zulk een maatregel zou 
naar hun mening het bestaande systeem niet aantasten, zou niet vooruitlo-
pen op mogelijk in de toekomst te overwegen ingrijpende systeemverande-
ringen en zou, zo meenden zij te mogen veronderstellen, geen, althans be-
duidend minder, loonpolitieke bezwaren oproepen. 

Zij onderkenden dat er ook tegen deze maatregel wel bezwaren zijn aan te 
voeren, maar zij wilden toch de mogelijkheid hebben die af te wegen tegen 
de grote bezwaren die tegen de thans voorgestelde maatregel van verschil-
iende zijden zijn ingebracht. Zij meenden vooralsnog dat er aanleiding is te 
veronderstellen dat daarmee de offers die voor het doen slagen van dit deel 
der ombuigingsoperatie van de huidige en toekomstige kinderbijslagge-
rechtigden worden gevraagd, wellicht wat evenwichtiger kunnen worden 
verdeeld dan thans het geval lijkt te zijn. Gaarne vernamen zij over deze mo-
gelijkheid de zienswijze van de Regering. 

De leden van de V.V.D.-fractie waren het eens met het uitgangspunt van 
de Regering dat gegeven de noodzaak tot ombuigingen tot een fors bedrag 
op het terrein van de kinderbijslag en de kinderaftrek gezocht diende te wor-
den naar een maatregel waarbij onbillijkheden zoveel mogelijk worden ver-
meden, c.q. de billijkheid van het kinderbijslagsysteem wordt bevor-
derd (blz. 8/9 van de memorie van toelichting). Vormt dit uitgangspunt niet 
mede aanleiding om de maatregel via de differentiatie van de bijslag naar 
leeftijd te spreiden over een groter aantal gezinnen? 

Deze leden dachten daarbij aan een bijslag voor kinderen van 0 ,1 , 2 en 3 jaar 
(alleen nieuwe gevallen) op het niveau van 50 è 75% van de huidige door de 
rangorde bepaalde enkelvoudige bijslag en voor 16- en 17-jarigen (eveneens 
alleen voor nieuwe gevallen) op 125 è 150%. 

Tevens dachten zij aan de mogelijkheid van een «wachtkamerregeling», 
waarbij baby's pas na één of twee kwartalen voor bijslag in aanmerking ko-
men. 

Zij vroegen het kabinet nog eens de macro-financiële effecten van al deze 
mogelijke differentiatiemaatregelen zodanig separaat op een rij te plaatsen 
dat er een ombuigingsbedrag van f 700 min. uit blijft resulteren onder aan-
name dat het macro-bedrag van de compensatieregeling niet gewijzigd 
wordt. 

Dergelijke differentiatiemogelijkheden zouden volgens deze leden behal-
ve een verzachting van de «ombuigingspijn» voor gezinnen met de in onder-
houd duurste kinderen en een vermindering van de kans op schade wat be-
treft het onderwijs voor 16- en 17-jarigen, alvast een aanzet kunnen zijn tot 
een geheel nieuw kinderbijslagsysteem voor de nieuwgeborenen dat geba-
seerd wordt op de zgn. kostentheorie per kind. Deze leden toonden zich 
daar, evenals hun collega's van de Eerste-Kamerfractie van de VVD, duidelij-
ke voorstanders van. 

Deze leden waren het eens met de stellingname van het kabinet op blz. 10 
van de memorie van toelichting: «bij ombuigingen met betrekking tot de 
kinderbijslag dient rekening te worden gehouden met mogelijke effecten op 
de loonvorming». De hier werkzame automatismen maken een voor alle 
leeftijdscategorieën bestemde bevriezingsmaatregel op dit moment van 
loonmatiging zeker onaantrekkelijk. 

De leden van de D'66-fractie zeiden bereid te zijn mee te werken aan maat-
regelen die uiteindelijk globaal een zelfde bedrag zullen opleveren als de Re-
gering voor ogen staat. Zij stelden als alternatief voor om het wetsont-
werp zo te wijzigen dat de kinderbijslag voor kinderen, geboren na 31 de-
cember 1978, in de lagere leeftijdsklassen, bij voorbeeld tot vier jaar, wordt 
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gehalveerd. Dit geschiedt op grond van de overweging dat - zoals de memo-
rie van toelichting op verschillende plaatsen opmerkt - de kosten van opvoe-
ding van de kinderen toenemen met de leeftijd. Deze leden gingen er vanuit 
dat een halvering der kinderbijslag vereist zal zijn voor kinderen tot en met 
het derde jaar om globaal netto dezelfde besparing te verkrijgen als bij de re-
geringsplannen (ermee rekening houdende dat dan ook geen compenseren-
de maatregelen in de studiekostensfeer vereist zijn). Is dit juist, en zo neen, 
tot welke leeftijd zal dit dan moeten geschieden om dezelfde uitgavenbeper-
king te verkrijgen? 

De leden van de S.G.P.-fractie herinnerden op deze plaats aan hun eerder 
gemaakte opmerking dat hun een andere oplossing voor ogen had gestaan, 
namelijk het ongedaan maken van de defiscalisering van de kinderbijslag. 
Zij waren van oordeel dat, met het behoud van de volledige kinderaftrek in de 
belastingsfeer en het compenseren van nadelen tot bij voorbeeld hetzelfde 
draaipunt als thans voorgesteld voor de leeftijdstoelagen, het draagkracht-
principe zou hebben kunnen leiden tot de gewenste verbetering in de kos-
tenstructuur der bedrijven. Nu deze weg niet is gevolgd en de aandacht ge-
concentreerd is op de kinderbijslagregelingen, vonden deze leden het ove-
rigens allesbehalve fraai dat het loslaten van het principe van inkomensaf-
hankelijke bijslagen - dat is principieel wat anders dan het draagkrachtprin-
cipe! - is gevolgd door het geven van inkomensafhankelijke leeftijdstoela-
gentot rond f 34 000. What is in a name, zo vroegen zij zich af. 

Deze leden zouden vervolgens willen vragen of het niet mogelijk en wei-
licht verstandig zou zijn, met behoud van het totale bedrag aan ombuiging 
voor deze regelingen ad f 1 mld., de datum van 1 januari 1963 met een half-
jaar of één jaar te verlengen, dus de voorstellen te laten gelden voor dege-
nen die op 1 juli 1979 respectievelijk 1 januari 1980 de 16-jarige leeftijd zullen 
bereiken. Zij zouden van de bewindslieden willen horen hoe een en ander in 
het ombuigingsplaatje zou uitwerken. Gaarne zagen zij ter zake gekwantifi-
ceerde gegevens tegemoet; ook met betrekking tot het begrotingstekort 
voor 1979. Uiteraard speelt in deze mogelijkheid het geven van compense-
rende toelagen in de onderwijssfeer geen rol, te meer nu niet het «verwach-
te» inkomensvoordeel geruime tijd later ontstaat. 

Deze leden hadden hiermede - en feitelijk ook met hun pleidooi voor te-
rugkeer van de oude regeling als door hen hierboven uiteengezet - gepoogd 
een bijdrage te leveren om de gevolgen zoveel mogelijk te mitigeren. Ove-
rigens hadden zij er wel begrip voor dat de grens van 16 jaar betrekkelijk wil-
lekeurig was getrokken. Daarbij wilden zij echter toch niet voorbijzien aan 
het ervaringsgegeven dat jongeren van die leeftijd toch meer kosten met 
zich brengen dan hun jongere tijdgenoten. 

Deze leden zouden ook, uitgaande van de naar hun mening juiste gedach-
te, dat het loon of het inkomen van in ieder geval de actieve bevolking in 
staat zou moeten stellen om zonder kinderbijslagen in het onderhoud van de 
man en zijn gezin te voorzien, kunnen pleiten voor het vervallen van de kin-
derbijslag en de verwerking daarvan in de lonen, uiteraard met wederinvoe-
ring van het draagkrachtprincipe naar de grootte van de gezinshuishouding 
in de fiscale sfeer. Dat zou ook recht doen aan bij hen levende bezwaren 
tegen het verplichtende karakter van de kinderbijslagverzekeringen. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen wat het effect zou zijn als de beoog-
de ombuiging gerealiseerd zou worden door een evenredige en algehele 
verlaging van het niveau van de kinderbijslag. 

Het lid van de G.P.V.-fractie herinnerde aan zijn eerdere opmerking dat de 
door de Regering voorgestelde maatregel het nadeel heeft dat die mensen 
worden getroffen die geconfronteerd worden met de zwaarste lasten. Hij 
vroeg daarom of in dit stadium uit praktische motieven nog overwogen is de 
kinderbijslag voor kinderen van 0 ,1 , 2, 3,16 en 17 jaar op 75% te brengen 
van de huidige kinderbijslagbedragen. Zou dit budgettair nog belangrijk ver-
schillen van het thans ingediende wetsvoorstel? 
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Overige opmerkingen en vragen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zeiden graag meer te vernemen over de 
studie inzake het eventueel laten vervallen van de onderwijs- en onder-
houdseis (blz. 10 memorie van toelichting). Wat zijn de gevolgen van het la-
ten vervallen van deze eisen? Blijft de constatering van de SER, dat het argu-
ment van vereenvoudiging onjuist is, niet geldig nu thans de resultaten van 
die studie niet te voorzien zijn? 

De nadere toelichting van de Regering dat de voorgestelde maatregel een 
zekere aanzet tot vereenvoudiging van de regelingen geeft, bracht de leden 
van de C.D.A.-fractie nog tot de vraag waarom niet reeds thans, indien de 
voorgestelde maatregel wordt aanvaard, de onderhouds- en onderwijseis 
ten aanzien van het recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen kan verval-
len. 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg eveneens om een nadere toelichting bij 
destelling op blz. 10 van de memorie van toelichting dat het zinvol is om de 
vraag in studie te nemen of voor het rechtop kinderbijslag voor 16-en 17-ja-
rige thuis wonende kinderen de onderhouds- en onderwijseis bij realisering 
van de derde fase kan vervallen. 

Het lid van de DS'70-fractie merkte op dat in de memorie van toelichting 
wordt gesteld dat bedoelde studie naar het mogelijk laten vervallen van de 
onderhoud" en onderwijseis niet zinvol zou zijn bij handhaving van de twee-
voudige kinderbijslagen voor deze categorie. In feite wordt toch echter in het 
voorstel van de regeling voor een aantal 16- en 17-jarigen, i.c. de uitwonen-
den, wel degelijk de mogelijkheid van dubbele kinderbijslag gehandhaafd. 

Voorts wilden de leden van de P.v.d.A.-fractie bij deze gelegenheid nog in-
formeren naar de effecten van de eerste fase van de herstructurering van de 
kinderregelingen, is het juist dat in bepaalde gevallen door toepassing van 
de nieuwe loonbelastingtabel bijzondere beloningen op tantième, waarmee 
geen rekening is gehouden bij de berekening vakantiegeld e.d., een oneven-
redig groot nadeel kan ontstaan, van de effecten van de eerste fase? 

Wat is voorts het oordeel van de Regering over het verschijnsel dat over 
zogenaamde periode-inkomens, waarbij de periode loopt van bijvoorbeeld 1 
september 1978 t/m 8 oktober 1978, toch geheel de nieuwe loonbelastingta-
bel wordt toegepast? Overweegt de Regering de nadelige effecten hiervan 
voor werknemers op enigerlei wijze te wijzigen? 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten nog op dat er een duidelijke sa-
menhang bestaat tussen het onderhavige voorstel betreffende de beperking 
van kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen en een nieuw stelsel van studiefi-
nanciering dat in beginsel naast 18-jarigen en ouder in het secundair en terti-
air onderwijs toch ook 16-en 17-jarigen in dat onderwijs zou moeten om-
vatten. Zij misten node dat de Regering niet op enigerlei wijze haar beleids-
uitgangspunten voor een nieuw studiefinancieringssysteem kan kenbaar 
maken. 

Het lid van de DS '70-fractie constateerde nog dat de bewindslieden op 
blz. 7 van de memorie van toelichting de kinderbijslag aanmerken als aan-
vullend inkomen. In de derde noot op blz. 8 van dezelfde memorie van toe-
lichting wordt echter gesteld «indien in deze toelichting wordt gesproken 
over kinderbijslag, wordt daarmede ook gedoeld op kinderaftrek». 
Men kan echter, zo zei dit lid, de kinderaftrek toch niet bestempelen tot een 
«aanvullend inkomen»? Dit geldt naar zijn mening zowel voor de kinderaf-
trek voor zelfstandigen als voor het element van kinderaftrek dat thans ver-
werkt is in de daarom hoger vastgestelde kinderbijslagbedragen. 
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Artikelen 

Nu in het onderhavige wetsontwerp ook wijzigingen in de inkomsten- en 
loonbelasting worden voorgesteld, namen de leden van de P.v.d.A.-fractie 
de vrijheid twee kwesties met betrekking tot thans nog bestaande inkomens-
aftrekken aan de orde te stellen. 

Is het juist, vroegen zij, dat ongehuwd samenwonenden met een tot hun 
huishouden behorend kind, beiden ingedeeld in tariefgroep 3, ieder met be-
trekking tot hetzelfde kind, de inkomensaftrek van artikel 53, vierde lid onder 
c en d van de Wet op de inkomstenbelasting genieten? Zo ja, wat is het oor-
deel van de Regering hierover en wat zijn de budgettaire gevolgen van een 
wijziging in die zin dat slechts aan één der samenwonenden de genoemde 
aftrekken worden toegekend? 

De tweede kwestie betreft de tekst van artikel 53, vierde lid onder d van de 
Wet op de inkomstenbelasting. Is de tekst niet onduidelijk ingeval het betref-
fende kind in de loop van het jaar 16 wordt en studerend is? Kunnen in diesi-
tuatie geen onbillijke verschillen optreden in de loonbelasting- en inkom-
stenbelastingheffing? Is het niet juister de aftrek altijd toe te passen voor het 
jaar waarin het kind 16 wordt? 

Ten slotte vroegen de leden behorend tot de P.v.d.A.-fractie nog aandacht 
voor het volgende. Ook de Wet op de vermogenbelasting wordt gewijzigd. 
Kan de Regering nader ingaan op de band tussen de kinderbijslagregeling 
en de kinderaftrek in de vermogensbelasting? Heeft de kinderaftrek in de 
vermogensbelasting wel een bestaansreden? 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie. 
Eikerbout 
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