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Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

In de memorie van antwoord met betrekking tot het wetsontwerp Vervan-
ging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging 
van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de 
Algemene Kinderbijslagwet voor het vierde kalenderkwartaal van het jaar 
1978 en voor het kalenderjaar 1979 (gedrukte stukken, 14184, nr. 7), werden 
de plannen van de Regering ontvouwd met betrekking tot de herstructure-
ring in drie fasen van de kinderbijslag en de kinderaftrek. Het voorliggende 
wetsontwerp strekt tot realisering van de tweede fase. Behalve aan dit wets-
ontwerp zal in deze memorie aandacht worden geschonken aan het desbe-
treffende advies van de Sociaal-Economische Raad1, dat als bijlage 1 bij de-
ze memorie is gevoegd. 

Alvorens in te gaan op de maatregel als zodanig lijkt het ons nuttig maat-
regelen op het gebied van de kinderbijslag te plaatsen in het totaal van de 
noodzakelijke ombuigingen. De opvatting, dat ter wille van de bestrijding 
van de werkloosheid en het veiligstellen van de sociale voorzieningen in de 
toekomst een beperking van de ontwikkeling van de collectieve lasten moet 
plaatsvinden, vindt vrijwel geen bestrijding. Hiertoe is een omvangrijke 
ombuigingsoperatie met betrekking tot de overdrachtsuitgaven en over-
heidsbestedingen noodzakelijk. De kinderbijslag en kinderaftrek zullen een 
substantieel aandeel moeten leveren in die ombuigingen. De Nota over het 
te voeren beleid ter zake van de collectieve voorzieningen en de werkgele-
genheid (gedrukte stukken, nr. 13951) stelde «dat in 1980 in de sfeer van de 
kinderbijslag en de kinderaftrek een besparing van ca f 1 mld. moet worden 
bereikt». In eerdergenoemde memorie van antwoord werd gesteld: «(er) is ge-
rekend meteen voorlopig streefbedrag van f 1 mld. in 1981». Ook in Bestek 
'81 is dit streefbedrag aangehouden. 

Ombuigingen op het terrein van de kinderbijslag en de kinderaftrek heb-
ben betrekking op een brede laag van de bevolking, namelijk zowel op de ac-
tieven, als op de niet-actieven. Bovendien gaat het bij de kinderbijslag 
steeds om aanvullend inkomen. Andere sociale verzekeringen hebben vrij-
wel alleen betrekking op niet-actieven en zijn voor deze niet-actieven 
meestal vrijwel de enige bron van inkomen. In beginsel wordt bij de ombui-
gingen overigens geen der sociale verzekeringen buiten beschouwing gela-
ten. Naar onze mening ligt het evenwel voor de hand dat de kinderbijslag en 
kinderaftrek én vanwege het brede draagvlak (actieven en niet-actieven, 
doch voornamelijk actieven) én vanwege het karakter van de kinderbijslag 
(aanvullende bron van inkomen) in het kader van de ombuigingen een sub-
stantieel aandeel moeten leveren. In dit opzicht verschillen wij dan ook van 
mening met een deel van de Sociaal-Economische Raad (SER-advies blz. 
14/15). 
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' Advies dd. 15 september 1978 met betrek-
king tot de tweede fase van de herstructurering 
van de kinderbijslag en kinderaftrek, 1978, 
nr. 12, nedergelegd op de bibliotheek ter inza-
ge van de leden. 



1 Tweede Kamer, zitting 1957-1958, 4953 nr. 3. 
3 Indien in deze toelichting wordt gesproken 
over kinderbijslag, wordt daarmede behalve 
op de kinderbijslag zelf (AKW, KWL, KKZ en 
KTO) ook gedoeld op de opslagen op de kin-
derbijslag en de in 1979 nog niet vervangen 
kinderaftrek voor zelfstandigen, gemoedsbe-
zwaarden en anderen. 

4 Memorie van toelichting op het op 26 okto-
ber 1957 ingediende wetsontwerp AKW blz. 29. 

Aan het ontstaan van de kinderbijslag - en dat geldt zeker voor de eerste 
kinderbijslagregeling aan het einde der dertiger jaren - lagen behoeftige 
omstandigheden in brede lagen van de bevolking met kinderen ten grond-
slag. Van die behoeftige omstandigheden is in het algemeen thans geen spra-
ke meer. Niet alleen voltrok zich een aanzienlijke welvaartstoeneming in de 
sfeer van de primaire inkomens, ook de kinderbijslag groeide sterk, zowel in 
de breedte (door nieuwe wetgeving) als in de hoogte (onder meer door de 
koppeling aan de primaire inkomens, via de index van de regelingslonen). 

Het voorgaande wil niet zeggen dat de kinderbijslag kan worden aange-
merkt als een overbodig geworden deel van de sociale zekerheid waarop 
naar behoefte kan worden bezuinigd. Het wil wel zeggen, dat gegeven de 
noodzaak tot ombuigingen, aan beperking van kinderbijslag niet zou moeten 
worden voorbijgegaan. Het naar behoefte bezuinigen op de kinderbijslag 
zou alleen al onjuist zijn omdat daarmee de in de loop der jaren ontwikkelde 
opvattingen omtrent de rechtsgrond van de kinderbijslag zouden worden 
genegeerd. In de memorie van toelichting (1957)2 op het ontwerp van de al-
gemene Kinderbijslagwet bij voorbeeld werd de rechtsgrond voor de kin-
derbijslagverzekering niet alleen gezien in het streven om de inkomensvor-
ming geen werkelijk ernstige belemmering voor de gezinsvorming te doen 
zijn, maar bovendien in het streven naar meer gelijkheid van levens- en ont-
plooiingskansen voor de jeugdige mens. 

Voor studerende en invalide thuiswonende kinderen en zgn. huishoudkin-
deren, die na 1 januari 1979 16 jaar worden, wordt thans voorgesteld het 
eventuele recht op tweevoudige kinderbijslag3 niet te doen ingaan bij het be-
reiken van de leeftijd van 16 jaar, maar bij het bereiken van de leeftijd van 18 
jaar. Dit impliceert dat voor dezelfde categorie, doch uitwonend, de moge-
lijkheid van tweevoudige kinderbijslag bestaat vanaf de 16-jarige leeftijd, 
doch dat het eventuele recht op drievoudige kinderbijslag eerst ingaat bij het 
bereiken van de 18-jarige leeftijd. 

De historie van de meervoudige kinderbijslag voor 16- en 17-jarige kinderen. 

De huidige opzet van de kinderbijslag voor studerende kinderen is als 
volgt: 

- voor niet-thuiswonende studerende kinderen, bestaat, ongeacht de 
leeftijd, mits uiteraard beneden 27 jaar, een mogelijkheid van kinderbijslag 
voor één kind extra; 

— voor thuiswonende studerende kinderen vanaf 16 jaar bestaat een mo-
gelijkheid van kinderbijslag voor één kind extra. 

Deze extra-bijslagen kunnen cumuleren zodat voor niet-thuiswonende 
studerende kinderen vanaf 16 jaar een mogelijkheid bestaat van drievoudige 
kinderbijslag. 

Tot 1 januari 1963 bestond alleen de mogelijkheid van enkelvoudige kin-
derbijslag voor kinderen van werknemers en kleine zelfstandigen; meervou-
dige kinderbijslagen bestonden niet. Met ingang van 1 januari 1963 werd de 
mogelijkheid van tweevoudige kinderbijslag geopend voor studerende kin-
deren van 16 tot 27 jaar. Voor uitwonende studerende kinderen beneden de 
16 jaar is met ingang van 1 juli 1965 het recht op tweevoudige kinderbijslag 
ingevoerd en op 1 januari 1966 de mogelijkheid van drievoudige kinderbij-
slag voor studerende kinderen van 16 tot 27 jaar. De motivering van de leef-
tijdsgrens van 16 jaar voor tweevoudige kinderbijslag werd gevonden in de 
omstandigheid dat «onderhoudskosten als direct gevolg van studie aanwijs-
baar hoger zijn dan de onderhoudskosten van kinderen in het algemeen».4 

Motivering van de maatregel 

Gegeven de noodzaak tot ombuigingen tot een fors bedrag op het terrein 
van de kinderbijslag en de kinderaftrek, hebben wij gezocht naar een maat-
regel waarbij onbillijkheden zoveel mogelijk worden vermeden, c.q. de bil-
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lijkheid van het kinderbijslagsysteem wordt bevorderd. Uit de vorige para-
graaf blijkt, dat de motivering voorde leeftijdsgrens van 16 jaar voor twee-
voudige kinderbijslag destijds werd gevonden in de omstandigheid dat «on-
derhoudskosten, als direct gevolg van studie aanwijsbaar hoger zijn dan van 
kinderen in het algemeen». Wij menen eveneens dat dubbele kinderbijslag 
gerechtvaardigd is, daar waar de onderhoudskosten van kinderen als direct 
gevolg van studie aanwijsbaar hoger zijn dan van kinderen in het algemeen. 
Deze motivering past, naar ons oordeel, evenwel in het algemeen niet bij de 
leeftijd van 16 jaar. In zijn algemeenheid stijgen de kosten per kind geleide-
lijk met de leeftijd. Plotselinge (extra) kosten ontstaan bij het toetreden tot 
een andere vorm van onderwijs. Dit is bij de 16-jarige leeftijd niet het geval, 
omdat deze midden in de periode van het secundaire onderwijs valt. De als 
zodanig aan te merken extra onderhoudskosten beginnen óf bij de aanvang 
van het secundaire onderwijs (12 jaar ) óf bij de aanvang van het tertiair on-
derwijs(18jaar)1. Een verlaging van de hier bedoelde leeftijdsgrens van 16 
jaar is indertijd door de Regering om budgettaire redenen (verhoging collec-
tieve lasten) afgewezen; als bijkomend motief is erop gewezen dat de 
schoolgeldplicht bij 16 jaar begint. Het verschuiven van de leeftijdsgrens 
voor tweevoudige kinderbijslag van 16 naar 18 jaar is nimmer aan de orde 
geweest. Wij menen, dat het verschil in behandeling tussen enerzijds kinde-
ren van 12 t/m 15 jaar en anderzijds kinderen van 16 en 17 jaar ten aanzien 
van de tweevoudige kinderbijslag niet behoeft te worden gehandhaafd. De-
ze ongelijke behandeling kan op twee manieren worden opgeheven, name-
lijk door voor de eerste groep ook tweevoudige kinderbijslag te geven of 
door voor de laatste groep geen tweevoudige kinderbijslag meer te geven. 
In het kader van de beperking van de groei van de collectieve lasten ligt de 
tweede keuze voor de hand. 

Door de Sociaal-Economische Raad wordt ter verdediging van een leef-
tijdsgrens van 16 jaar erop gewezen dat ook de schoolgeldplicht aanvangt 
bij de 16-jarige leeftijd, en voorts dat de gratis medeverzekering in het kader 
van de vrijwillige ziekenfondsverzekering op deze leeftijd wordt beëindigd 
(SER-advies blz. 11 en 13). Het laatste argument achten wij van gering ge-
wicht, omdat dit niet geldt voor verreweg het grootste deel van de 16-jari-
gen. Het geldt met name niet voor diegenen waarvan de ouders verplicht 
verzekerd zijn. Het eerste argument is niet meer juist. De schoolgeldplicht 
vangt thans aan met het vijfde leerjaar na het basisonderwijs, in welk leer-
jaar het kind als regel 17 jaar of ouder is. 

Op zich zelf kan een gerechtvaardigde maatregel leiden tot niet gewenste 
inkomensmutaties op korte termijn. Dit zou naar ons oordeel het geval zijn, 
indien de voorgestelde maatregel betrekking zou hebben op alle 16-en 
17-jarigen, d.w.z. ook degenen, die op of vóór 1 januari 1963 zijn geboren. In 
dat geval zouden de ouders van de op of vóór 1 januari 1963 geboren 16-en 
17-jarigen kinderen een ernstig inkomensverlies lijden. De thans voorgestel-
de maatregel heeft geen vermindering van inkomen tot gevolg, doch uitstel 
van inkomenstoeneming gedurende twee jaar. Men kan ook stellen dat een 
verwachte inkomenstoeneming niet op het verwachte tijdstip wordt geho-
noreerd. Dit laat overigens onverlet dat de periode waarover meervoudige 
kinderbijslag wordt genoten met twee jaar wordt ingekort. De verwachtin-
gen zijn echter minder sterk naarmate het tijdstip verder in de toekomst ligt. 
Dat een verwachte inkomenstoeneming niet wordt gehonoreerd, geldt zeker 
voor een groot deel van degenen die nu kinderen hebben van bij voorbeeld 
15 jaar. Voor degenen die nu kinderen hebben van bijvoorbeeld 10 jaar is die 
verwachte inkomenstoeneming veel minder reëel. Zij dragen op den duur 
echter wel bij aan de ombuigingen waardoor de voorgestelde maatregel 
een breed draagvlak krijgt. Het is een misvatting te menen dat de maatregel 
een betrekkelijk kleine groep treft, namelijk de ouders die thans kinderen 
hebben van 16 en 17 jaar. Het voorstel heeft betrekking op alle gezinnen, die 
kinderen hebben welke geboren zijn na 1 januari 1963. Te eniger tijd gaan 

» Deze leeftijden zijn enigszins arbitrair, zij d e z e k i n d e r e n b e h o r en tot de groep 16- en 17-jarigen. Zou dit niet het geval 
kunnen als representatief worden beschouwd .. , 7 _ _ „ . . . . . • -
maar gelden uiteraard niet voor alle individu. z ' j n d a n zouden met de maatregel in 1981 ook niet de beoogde ombuigingen 
eie kinderen. kunnen worden gerealiseerd. 
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Het is dan ook niet juist dat, zoals een deel van de Sociaal-Economische 
Raad stelt, de lasten van een relatief sterke ombuiging uitsluitend worden 
gelegd bij ouders van 375 000 kinderen (SER-advies blz. 15). De maatregel 
treft ouders van een groep van 375 000 kinderen, vervolgens weer andere 
ouders van een nieuwe groep van 375 000 kinderen etc. etc. Op den duur ko-
men zoals aangegeven, alle ouders met kinderen geboren na 1 januari 1963 
aan de beurt. Dit dient ons inziens ook in overweging te worden genomen, 
indien men de maatregel vergelijkt met mogelijke alternatieven, zoals bij 
voorbeeld bevriezing van kinderbijslag. Hierbij zou het uitstel van inkomens-
toeneming gedurende twee jaar redelijkerwijs moeten worden vergeleken 
met de inkomenseffecten van bevriezing over een veel langere periode. 

Bij ombuigingen met betrekking tot de kinderbijslag dient rekening te wor-
den gehouden met mogelijke effecten op de loonvorming. De loonvorming 
in Nederland wordt in belangrijke mate beïnvloed door de mutatie van het 
reëel vrij beschikbaar inkomen van een modale werknemer met twee kinde-
ren (een werknemer met een inkomen van f 29 900 in 1978). 

De berekening daarvan beoogt door middel van een enkel cijfer een beeld 
te geven van de reële inkomensmutaties zoals die worden ervaren door het 
merendeel van de werknemers. Bij de berekening van dit reëel vrij beschik-
baar inkomen wordt de kinderbijslag voor het eerste en tweede kind betrok-
ken. Mutaties in deze kinderbijslag beïnvloeden daarom als het ware auto-
matisch de loonvorming. Dit «automatisme» treedt niet op bij de thans voor-
gestelde maatregel. Dit is op zich zelf logisch omdat de beperking van de 
meervoudige kinderbijslag voor 16-en 17-jarigen niet van invloed is op de 
reële inkomensstijging zoals deze wordt ervaren door het merendeel van de 
werknemers in een bepaald jaar. 

De maatregel leidt tot een zekere (aanzet tot) vereenvoudiging, omdat 
voor kinderen tot 18 jaar dezelfde rechten gaan ontstaan. Wel blijven de onder-
houdseis en de onderwijseis voor het recht op kinderbijslag voor 16- en 
17-jarigen bestaan. De maatregel maakt het evenwel zinvol om de vraag in 
studie te nemen of voor het recht op kinderbijslag voor 16-en 17-jarige 
thuiswonende kinderen de onderhouds- en onderwijseis bij realisering van 
de derde fase kunnen vervallen. Het doen vervallen van deze eis zou een 
aanmerkelijke vereenvoudiging betekenen. Bij handhaving van de tweevou-
dige kinderbijslagen voor deze categorie zou een dergelijke studie bij voor-
baat niet zinvol zijn. Aangezien wij niet eerder deze motivering gaven, ach-
ten wij het begrijpelijk dat de Sociaal-Economische Raad (SER-advies 
blz. 11) het argument van vereenvoudiging onjuist vond. 

Bij het uitstel van inkomenstoeneming gaat het voor de betrokken ouders 
om een bedrag inclusief opslag van gemiddeld f 1700 (in cijfers 1978 en re-
kening houdend met de verhoging van de kinderbijslagen als gevolg van de 
eerste fase) per jaar per kind gedurende twee jaren. Het feitelijke bedrag is 
afhankelijk van de rangorde van de kinderen. De kinderbijslag waarop het 
recht wordt uitgesteld kan immers, afhankelijk van de gezinssituatie, betrek-
king hebben op een tweede of een volgend kind. De feitelijke bedragen zijn 
(op jaarbasis, in cijfers 1978) opgenomen in het volgende staatje. 
2e kind f1560 
3e kind f1570 
4e en 5e kind f1885 
6e en 7e kind f2075 
8e en volgende kinderen f 2285 

Deelname aan het onderwijs 

Wij zijn van mening, dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat de 
voorgestelde maatregel leidt tot een beperking van onderwijskansen. 

Het is niet eenvoudig te beoordelen in hoeverre de door ons voorgestelde 
maatregel een financiële drempel opwerpt tot het volgen van onderwijs. Fi-
nanciële overwegingen vormen namelijk, zoals wij in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag, (Tweede Kamer, zitting 1977-1978,14 184, nr. 11) 
al hebben betoogd, niet de enige factor die de deelname aan het onderwijs 
beïnvloedt. 
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In de afgelopen decennia is de deelname aan het secundaire onderwijs bij-
zonder sterk toegenomen als gevolg van een aantal factoren. De beschik-
baarheid van scholen bevorderde uiteraard de deelname aan het onderwijs. 
Belangrijk is de houding van de ouders tegenover onderwijs van hun kinde-
ren, een houding die op zijn beurt weer wordt bepaald door de eigen ontwik-
keling, of juist door de eigen gemiste kansen. Aannemelijk is voorts dat gro-
te deelname aan het onderwijs weer grotere deelname oproept: het volgen 
van secundair onderwijs wordt getrokken uit de sfeer van de bevoorrechte 
groepen en wordt een meer algemeen goed. Het is bovendien niet onwaar-
schijnlijk, dat het euvel van de jeugdwerkloosheid de deelname aan het se-
cundair onderwijs heeft bevorderd. Daarnaast is de algemene welvaartsstij-
ging een voorwaarde geweest die het secundair onderwijs een grote vlucht 
heeft doen nemen. Deel van die welvaart is het kinderbijslagstelsel, waarvan 
de tweevoudige kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen een onderdeel vormt. 
Duidelijk is dat een groot aantal factoren gezamenlijk de deelname aan het 
onderwijs bevordert, even duidelijk is dat de mate waarin elk der factoren 
daartoe bijdraagt niet is vast te stellen. Dit geldt ook voor een onderdeel als 
de tweevoudige kinderbijslag voor_16-en 17-jarigen. Bekijkt men de onder-
wijsstatistieken, dan blijkt dat er na de invoering van die tweevoudige kin-
derbijslag in 1963 geen versnelling is opgetreden in de toeneming van de 
deelname aan het secundair onderwijs. Het tegendeel is ook niet het geval 
met betrekking tot de invoering van het minimumjeugdloon op 1 januari 
1974. Dit «bewijst» overigens niet dat die factoren geen invloed hebben ge-
had, doch slechts dat die invloed en de mate daarvan moeilijk is aan te to-
nen. Dit neemt niet weg - de Regering wenst daarover niet de minste ondui-
delijkheid te laten bestaan - dat ten aanzien van een mogelijke aantasting 
van onderwijskansen de grootste zorgvuldigheid is geboden. 

Compenserende maatregelen 

Het voorgaande in overweging nemende heeft de Regering, ten einde te 
• voorkomen dat de beperking van de meervoudige kinderbijslag de onder-
wijskansen van kinderen van ouders uit lagere inkomensgroepen nadelig 
beïnvloedt, besloten compenserende maatregelen voor te stellen in de vorm 
van inkomensafhankelijke leeftijdstoelagen in het kader van de huidige rege-
ling Tegemoetkoming Studiekosten. Gekozen is voor een toeslag van 75% 
van de kinderbijslag voor het tweede kind. De volledige toeslag (f 1138 op 
basiscijfers 1978) wordt gegeven tot een bruto-inkomen van f 21 750 (= mi-
nimuminkomen). Daarboven daalt de toeslag tot nihil bij een bruto-inko-
men van f 34 000. De inkomensgrenzen en de leeftijdstoeslagen worden aan 
de prijsindex aangepast. De compensatieregeling treedt in werking met in-
gang van het schooljaar 1979/1980. 

Bij de uitwerking van de compensatieregeling voor de ouders van 16- en 
17-jarige leerlingen in het secundair onderwijs dient op een zo evenwichtig 
mogelijke wijze rekening te worden gehouden met de grootte van het gezin. 
De maximale leeftijdstoeslag van f 1138 per jaar (netto, cijfers 1978) zal wor-
den verstrekt aan de ouders van 16- en 17-jarige leerlingen meteen belast-
baar inkomen tot maximaal f 17 900, hetgeen correspondeert met het mini-
mumloon van f 21 750 (1978). In de regeling Tegemoetkoming Studiekosten 
wordt met de gezinsgrootte rekening gehouden door het zgn. draaipunt, 
waarbij nog een maximale tegemoetkoming kan worden verkregen, te ver-
hogen met een bedrag per «ander» van de ouders afhankelijk kind. Het ligt in 
het voornemen ook bij de leeftijdstoeslagregeling het inkomen, waarbij nog 
een maximale toeslag kan worden genoten, met een bedrag per ander van 
de ouders afhankelijk kind te verhogen, analoog aan de TS-regeling. Deze 
verhoging van het draaipunt zal in de cijfers 1978 ongeveer f 870 per ander 
kind bedragen. Een met de gezinsgrootte variërend draaipunt heeft als effect 
dat ook de inkomensgrens tot waar een gedeeltelijke leeftijdstoeslag kan 
worden verleend, afhankelijk is van de gezinsgrootte. Voor een gezin met al-
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leen een 16- of 17-jarige leerling zal de leeftijdstoeslag kunnen worden ver-
leend tot een inkomen van ongeveer f 34 000 (bruto, cijfers 1978). Deze inko-
mensgrens ligt voor een gezin met naast de 16- of 17-jarige leerling nog een 
ander tot de last van de ouders komend kind op ongeveer f 35 000 en bij 
twee andere kinderen op ongeveer f 36 000. 

In naar raming 7% van de gezinnen is er sprake van twee - en zeer inci-
denteel zelfs van meer dan twee - leerlingen van 16 of 17 jaar. Indien in de 
leeftijdstoeslagregeling voor dergelijke gezinnen geen nadere voorziening 
zou worden getroffen, zou bij inkomens boven hetdraaipuntinkomen de 
gedeeltelijke leeftijdstoeslag per leerling worden vastgesteld alsof er slechts 
één 16-of 17-jarige leerling in het gezin was. Het verschil tussen de maxima-
le leeftijdstoeslag en de vastgestelde gedeeltelijke leeftijdstoeslag zou dan 
cumuleren naar rato van het aantal 16- en 17-jarige leerlingen in het gezin. 
Van verschillende zijden - onder meer vanuit de Eerste Kamer - is kritiek uit-
geoefend op deze consequentie van de voorgestelde compensatieregeling. 
Bij nadere overweging hebben wij gemeend dat deze kritiek terecht is. Dit 
heeft ertoe geleid dat wij thans voorstellen voor die gevallen de compensa-
tieregeling zodanig uit te werken dat dit verschil niet per leerling maar per 
gezin wordt vastgesteld. 

Voorbeeld 
Verschil tussen maximale en gedeeltelijke leeftijdstoeslag bij één kind van 

16/17 jaar op grond van inkomen ouders f 600. De leeftijdstoeslag bedraagt 
dan f 1138 —/— f 600 = f 538 voor dat ene kind. Hetzelfde gezin heeft nu niet 
één maar twee kinderen van 16/17 jaar. Het bedrag ad.f 600 geldt dan die 
twee kinderen tezamen, dat is per kind f 300. Leeftijdstoeslag per kind f 1138 
- / - f 300= f 838. 

In een aan deze memorie toegevoegde bijlage 2 hebben wij de inkomens-
effecten van de door ons voorgestelde maatregel inclusief de compensaties 
weergegeven. Evenals de Sociaal-Economische Raad hebben wij hierin te-
vens de eerste fase betrokken. 

Hierbij tekenen wij aan dat tussen de inkomenseffecten van de eerste fase 
en de achteruitgang in verwachte inkomensontwikkeling ten gevolge van de 
tweede fase in de tijd gezien soms een direct verband, soms een verder ver-
wijderd verband en soms in het geheel geen verband bestaat. Zo ondervin-
den ouders met alleen zeer jonge kinderen op korte termijn de inkomensef-
fecten van de eerste fase en speelt het uitstel van inkomstentoeneming als 
gevolg van de tweede fase eerst op lange termijn. Ouders met kinderen die 
thans 16 jaar of ouder zijn ondervinden wel de inkomenseffecten van de eer-
stefase, doch niet die van de tweede fase. Slechts in die gevallen waarin de 
ouders op korte termijn de nadelen ondervinden van de maatregel met be-
trekking tot de 16- en 17-jarigen kan van een direct verband worden gespro-
ken. Daarom wordt in de tabel volstaan met het aangeven van het verband 
voor degene, die een kind heeft dat in het eerste kwartaal 1979 16 jaar wordt. 

Hieruit blijkt, dat de cijfers aldus gegroepeerd, voor alle inkomensgroepen 
een «teruggang» in inkomen te zien geven. Mede op basis van deze cijferop-
stelling is door de Sociaal-Economische Raad gepleit voor hogere compen-
saties met name voor de lagere inkomensgroepen. Wij hebben gemeend, 
dat er geen reden is om compensaties te verlenen op grond van de inko-
mensmutaties als zodanig, omdat deze mutaties in het kader van de ombui-
gingsoperatie noodzakelijk zijn. Wel meenden wij, dat compensaties nood-
zakelijk waren om te vermijden dat een financiële drempel tot het volgen van 
onderwijs zou worden opgeworpen. Na zorgvuldige afweging zijn wij daar-
bij gekomen tot een bedrag van f 1138 voor een volledige toeslag, zijnde 
75% van de kinderbijslag (incl. opslag) voor het tweede kind. Daarmee 
wordt naar ons oordeel voorkomen, dat er, ten opzichte van het ongewijzigd 
beleid, een financiële drempel tot het volgen van onderwijs ontstaat. 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 
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studerend kind van 18 jaar. Uiteraard hebben wij mede in onze overweg in-
gen betrokken, dat de mate van de door de maatregel verkregen ombuigin-
gen niet te zeer zou mogen worden aangetast. Wij erkennen overigens het 
arbitraire karakter van de voorgestelde compensaties, omdat de hoogte van 
een financiële drempel niet exact kan worden bepaald. 

Evenals voor thuiswonende studerende kinderen zien wij geen redenen 
voor een recht op tweevoudige kinderbijslag voor 16- en 17-jarige invalide 
kinderen, terwijl dit recht niet bestaat voor thuiswonende invalide kinderen 
beneden 16 jaar. Weliswaar nemen de kosten van kinderen, ook van invalide 
kinderen, geleidelijk toe met de leeftijd, doch dit rechtvaardigt niet het geven 
van één extra kinderbijslag aan een 16-jarig kind ten opzichte vaneen 15-ja-
rig kind. Wij menen dan ook dat het veranderen van tweevoudige in enkel-
voudige kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen uit billijkheidsoverwegingen 
ten opzichte van ouders met jongere invalide thuiswonende kinderen, alles-
zins valt te verdedigen. Tot zover is de redenering analoog aan die welke ten 
grondslag lag aan de maatregel met betrekking tot de thuiswonende stude-
rende kinderen. 

Met betrekking tot de 16- en 17-jarige studerende thuiswonende kinderen 
hebben wij compenserende maatregelen voorgesteld. Dit is geschied omdat 
werd gevreesd dat de maatregel een financiële drempel tot het volgen van 
onderwijs zou opwerpen en -zeer uitdrukkelijk — niet vanwege de inkomens-
effecten van de maatregel. Zou dit laatste het geval zijn geweest, dan had-
den de compensaties ook moeten gelden voor invalide thuiswonende 16- en 
17-jarigen. 

Van verschillende zijden is het geven van compensaties voor invalide 
thuiswonende kinderen verdedigd op grond van de omstandigheid dat ou-
ders van invalide kinderen extra kosten voor hun kinderen hebben. Wij me-
nen dat de extra kosten voor invalide thuiswonende kinderen worden ver-
goed ingevolge voorzieningen als de Algemene Arbeidsongeschiktheids-
wet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Ziekenfondswet, en der-
gelijke. In de aan deze memorie toegevoegde bijlage 3 hebben wij een over-
zicht gegeven van de voorzieningen ingevolge de AAW, waarop voor invali-
de kinderen aanspraak kan worden gemaakt. Met betrekking tot deze voor-
zieningen wordt - terecht - geen onderscheid gemaakt tussen kinderen be-
neden de 16 jaar en kinderen van 16 en 17 jaar. Uit bijlage 3 blijkt, dat niet di-
rect met de handicap samenhangende kosten, zoals bij voorbeeld prothe-
sen, worden vergoed, maar ook alle bijkomende kosten zoals extra kosten 
van kledingslijtage en dergelijke. Mede op grond van bijlage 3 hebben wij de 
stellige indruk, dat er geen extra kosten zijn, buiten die welke op de een of 
andere wijze worden vergoed, die vatbaar zouden zijn voor een compensa-
tieregeling. In dit verband merken wij op dat de kosten die met een eventu-
ele compensatieregeling gepaard zouden gaan geen rol van betekenis spe-
len omdat het om slechts 500 kinderen gaat. Voor ons is het ontbreken van 
een redelijke grond doorslaggevende reden voor het niet verlenen van com-
pensatie. 

De problematiek rond de invalide kinderen in het algemeen heeft ten volle 
onze aandacht. De Regering zal zich beraden over een studie betreffende de 
ouders met een thuiswonend gehandicapt kind en ouders met een in een er-
kende A.W.B.Z."inrichting opgenomen kind. De voorbereiding tot deze stu-
die zal geschieden door de Interdepartementale Stuurgroep Revalidatiebe-
leid. De studie zal betrekking hebben op alle gehandicapte kinderen onge-
acht de leeftijd. Overeenkomstig zijn toezegging in de Eerste Kamer, gedaan 
bij de mondelinge behandeling van het wetsontwerp 14184, heeft de derde 
ondergetekende de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
coördinerend bewindsvrouwe voor het revalidatiebeleid, verzocht bij de 
Stuurgroep op de grootst mogelijke spoed aan te dringen. De Stuurgroep 
heeft de voorbereiding van het onderzoek met voortvarendheid ter hand ge-
nomen. 
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Op netto-basis is voor de aanvankelijk voorgestelde compenserende 
maatregeleneen bedrag vanf101 min. (1981) uitgetrokken. Doordat tege-
moetkomingen in studiekosten voor de inkomstenbelasting en de premie-
heffing voor de volksverzekeringen tot het inkomen van de ouders worden 
gerekend, zullen de netto-leeftijdstoeslagen worden verhoogd en wel zoda-
nig dat na belasting- en premieheffing de beoogde netto-uitkeringen wor-
den gerealiseerd. Met deze zogenaamde brutering is een bedrag van f 66 
min. gemoeid. 

Zoals eerder in deze memorie gesteld heeft de Regering ten behoeve van 
die gezinnen waarin tegelijkertijd twee (of meer) studerende kinderen van 16 
en/of 17 jaar zijn, uitbreiding gegeven aan het voorstel met betrekking tot de 
compensaties. Voor deze uitbreiding is op netto-basis een bedrag van f6 
min. en op bruto-basis een bedrag van f 10 min. uitgetrokken (1981). 

De laatste jaren hebben zich bij de belasting- en premieheffing over de te-
gemoetkomingen studiekosten knelpunten voorgedaan, die voor een groter 
aantal mensen gaan gelden door de thans voorgestelde leeftijdstoeslagen. 
Het gaat daarbij om ouders waarvoor de loonbelasting eindheffing zou zijn, 
ware het niet dat zij naast hun loon een tegemoetkoming studiekosten ont-
vangen, waardoor, eventueel te zamen met andere neveninkomsten, de 
grens voor neveninkomsten van f 600 wordt overschreden. De inkomstenbe-
lasting kan relatief hoog zijn in de gevallen dat het opleggen van een aanslag 
in de inkomstenbelasting leidt tot het verloren gaan van de voordelen, die 
kunnen optreden ingeval de loonbelasting eindheffing is. De aanslag kan 
dan bijvoorbeeld mede betrekking hebben op «inhaalbelasting» over bijzon-
dere beloningen etc. Op dit probleem hebben de Kamerleden Hermsen en 
Notenboom vorig jaar door middel van schriftelijke vragen reeds de aan-
dacht gevestigd. Een uitbreiding van de regeling tegemoetkoming studie-
kosten zou zonder het treffen van nadere maatregelen het aantal knelpunt-
gevallen bij de belasting- en premieheffing aanzienlijk doen toenemen omdat 
in een groot aantal gevallen de loonbelasting niet meer als eindheffing zal 
kunnen fungeren. Om deze effecten belangrijk te beperken bestaat het voor-
nemen om alle aan de ouders toe te kennen tegemoetkomingen in de studie-
kosten te brengen onder een voorheffingsregime, zoals we dat op het ogen-
blik reeds kennen bij de individuele huursubsidies. Daarbij zou dan moeten 
worden voorkomen dat ouders uitsluitend op grond van het ontvangen van 
een tegemoetkoming onder de inkomstenbelasting zouden gaan vallen. 
Voor het mogelijk maken van inhouding van belasting en premie op de uit-
keringen van de thans reeds bestaande regeling tegemoetkomingen studie-
kosten is een bedrag uitgetrokken van f 63 min. (op basis van cijfers 1981). 
Het uittrekken van dit bedrag is erop gericht om voor de meerderheid van de 
huidige categorie ontvangers de overgang naar een inhoudingssysteem 
zonder moelijkheden te laten verlopen door middel van nog nader uit te wer-
ken verhogingen van de thans bestaande uitkeringen. 

S.E.R.-advies 

In de voorgaande toelichting op het wetsontwerp besteedden wij aan-
dacht aan het advies van de Sociaal-Economische Raad met name met be-
trekking tot de kritische opmerkingen op ons voorstel. Nog niet aan de orde 
kwamen de alternativen die de Raad aan de orde stelde. Hierop gaan wij 
thans nader in. 

Met verwijzing naar het SER-advies van 19766 spreekt een deel van de 
Raad zijn voorkeur uit voor bevriezing van de kinderbijslag voor het tweede 
en prijsindexering van de kinderbijslag voor derde en volgende kinderen 
(SER-advies blz. 10). Zoals bekend zal het indexeringssysteem bij de derde 
fase van de herstructurering opnieuw in ogenschouw worden genomen. 
Niettemin zouden wij hier willen ingaan op de suggestie om de kinderbij-
slag voor het tweede kind te bevriezen, hetgeen in dat geval het leeuwen-
deel van het bedrag aan ombuigingen zou moeten opleveren. 

6 Advies over enkele beleidsvoornemens ver-
vat in de Nota over het te voeren beleid ter zake 
van de collectieve voorzieningen en de werk- • 
gelegenheid 1976, nr. 24. 
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Bevriezing van de kinderbijslag voor het tweede kind brengt op zichzelf, 
zoals in het verleden is gebleken, het bezwaar mee, dat als het ware automa-
tisch compensatie (en overcompensatie voor werknemers zonder kinderen 
of met één kind) in de loonsfeer plaatsvindt. Voorts zal bij bevriezing van de 
kinderbijslag voor het tweede kind in de tweede fase het vrijwel uitgesloten 
zijn de kinderbijslag voor het eerste en/of tweede kind in de derde fase weer 
te ontdooien. 

Wij mogen er in dit verband aan herinneren, dat het uitgangspunt voor 
de bevriezing van de kinderbijslag voor het eerste kind destijds was, de kin-
derbijslag voor het eerste kind geleidelijk af te schaffen7. Een en ander houdt 
in dat bevriezing van kinderbijslag voor het tweede kind een zeer fundamen-
tele wijziging betekent van het beleid met betrekking tot de kinderbijslag. 
Voor wat betreft de kinderbijslag voor het eerste kind zou het voorts de Re-
gering niet meer mogelijk zijn om, indien in het kader van de derde fase ge-
wenst, terug te komen op het destijds gekozen uitgangspunt. Dit klemt te 
meer omdat in de derde fase alsdan ook de opslag op de kinderbijslag van 
het eerste kind, die dan een niet te onderscheiden onderdeel van de kinder-
bijslag gaat uitmaken, zou moeten worden bevroren. Voor het eerste kind is 
de opslag bijna een derde van de geïntegreerde kinderbijslag. 

De derde fase van de herstructurering houdt onder meer in, dat ook voor 
de eerste twee kinderen van zelfstandigen kinderbijslag zal worden gege-
ven. Bij een bevrorern kinderbijslag zou dit inhouden, dat een nieuwe rege-
ling in het leven zou worden geroepen om zelfstandigen een geleidelijk af te 
scahffen kinderbijslag te geven. Een dergelijke maatregel heeft uiteraard 
weinig zin. Zou evenwel worden afgezien van die maatregel, dan blijft de 
kinderaftrek voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen bestaan. Dit 
heeft weer tot gevolg, dat de eerste fase van de herstructurering op de tocht 
komt te staan. 

De Raad (SER-advies blz. 8/9) pleit voor inkomensafhankelijke belasting-
vrije kinderbijslagen, als voorgesteld in de Nota over het te voeren beleid ter 
zake van de collectieve voorzieningen en de werkgelegenheid. Zoals ver-
meld in de memorie van antwoord op het wetsontwerp 14184 (nr. 7), blz. 
112, heeft de Regering besloten af te zien van een systeem van inkomensaf-
hankelijke kinderbijslagen. Zij acht dit een te rigoureuze aantasting van het 
fiscale draagkrachtbeginsel. Bovendien is een dergelijk systeem bijzonder 
gecompliceerd, terwijl vereenvoudiging van de sociale zekerheid en de be-
lastingheffing - hetgeen mede met de herstructurering wordt beoogd - door 
de Regering een bijzonder waardevol goed wordt geacht. Voorts zou inko-
mensafhankelijkheid van kinderbijslagen, in samenhang met de beoogde 
ombuigingen, de inkomenspositite van middengroepen te zeer aantasten. 

Vrijkomende middelen 

7 Zie onder meer Adviesaanvrage aan de SER 
dd. 20 november 1967, over de programme-
ring sociale verzekeringen op middellange ter-
mijn. Hierin werd onder meer advies gevraagd 
over de bevriezing van de kinderbijslag voor 
het eerste kind met het oogmerk deze kinder-
bijslag geleidelijk af te schaffen. 
8 Evenals in voorgaande stukken zijn de veron-
derstellingen die aan de ombuigingen ten 
grondslag liggen die van de Sociale meerjaren-
ramingen 1978 (dd. sept. 1977). 
9 Abusievelijk is in de memorie van antwoord 
op het wetsontwerp 14 184, nr. 7 (eerste fase 
herstructurering kinderbijslag en kinderaftrek) 
een bedrag genoemd van f170 min. 
10 Het in de memorie van antwoord op het 
wetsontwerp 14184, nr. 7 (eerste fase herstruc-
turering kinderbijslag en kinderaftrek) ge-
noemde bedrag ad f820 min. is aangepast in 
verband met het door de Tweede Kamer aan-
genomen amendement-De Korte-Hermsen 
(14 184, nr. 22 Herdruk). 

De in dit wetsontwerp voorgestelde maatregelen leveren - afgezien van 
de compensaties en de herziening van de T.S.-regeling - de volgende bedra-
gen aan ombuigingen op 

1979 
1981 

ombuigingen in min. gids.)8 

(transactiebasis) 
1309 

810'20 

De ombuigingen kunnen als volgt naar de diverse financieringsbronnen 
van de kindervoorzieningen worden uitgesplitst (min. gids.) 

A.K.W. 
K.W.L. 
K.T.O. 
K.K.Z. 
Opslagen en kinderaftrek 

1979 1981 
99 610 
19 119 
6 35 
1 4 
5 42 

130 810 
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In de Miljoenennota 1979 zijn de ombuigingen als gevolg van de tweede 
fase in het begrotings- en premiebeeld verwerkt. Het leeuwedeel van de om-
buigingen (te weten de ombuigingen bij AKW en KWL) zal in dat jaar tot (re-
latieve) premiedaling kunnen leiden. Zoals is aangegeven bij de beantwoor-
ding van de schriftelijke vragen over Bestek '81 zal voor de jaren na 1979 van 
jaar tot jaar worden bezien welke maatregelen op het gebied van de belas-
tingen en de sociale premies in het licht van de concrete omstandigheden 
het meest in aanmerking komen. 

Artikelen 

Artikel I, III, V. onder A, VII, IX en XI 

In deze artikelen zijn de voorstellen met betrekking tot de 16- en 17-jarigen 
in de bepalingen van de kinderbijslagwetten (de Algemene Kinderbijslag-
wet, de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden en de Kinderbijslagwet Klei-
ne Zelfstandigen) en de relevante belastingwetten (de Wet op de loonbelas-
ting, de Wet op de inkomstenbelasting en de Wet op de vermogensbelas-
ting), welke het recht op meervoudige kinderbijslag en kinderaftrek regelen, 
verwerkt. Hierbij merken wij op, dat de Kindertoelageregeling voor Over-
heidspersoneel (KTO) op overeenkomstige wijze zal worden aangepast. 

Artikelen II, IV, VI, VIM, X en XII 

Zoals eerder uit deze memorie blijkt, hebben de voorstellen slechts betrek-
king op kinderen, welke na 1 januari 1979 16 jaar worden. Ten aanzien van 
de kinderen die hetzij voor die datum hetzij op die datum de 16-jarige leeftijd 
hebben bereikt, blijft het thans bestaande regime met betrekking tot het 
recht op meervoudige kinderbijslag gehandhaafd. Deze artikelen strekken 
hiertoe. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat ook ten aanzien van de kinderen, welke de 
leeftijd van 16 jaar op 1 januari 1979 bereiken, voorgesteld wordt het be-
staande regime te handhaven. Hierdoor wordt voorkomen, dat alleen voor 
deze categorie, die dus precies op 1 januari 1979 16 jaar wordt, bij de vast-
stelling van het recht op kinderbijslag over het eerste kwartaal 1979 de aan-
spraken zouden worden beperkt. Voor het recht op kinderbijslag over het 
eerste kwartaal van 1979 is namelijk de situatie op 1 januari 1979 bepalend. 

Als gevolg van een en ander vormen de kinderen die in de periode 2 janu-
ari 1979 tot en met 1 april 1979 16 jaar worden, gezamelijk de eerste catego-
rie, waarvoor ingaande het tweede kwartaal 1979 de beperking geldt. Hierbij 
wordt nog opgemerkt, dat de uitbetaling van de kinderbijslag als regel na af-
loop van het kalenderkwartaal plaatsvindt. Dit betekent, dat in het algemeen 
in de loop van de maanden juli en augustus 1979 de voorgestelde beperking 
merkbaar wordt. De compensaties sluiten hierop aan. Zij worden voor het 
eerst voor het schooljaar 1979/1980 gegeven. 

Artikel V, onder B 

Bij de wet van 14 december 1977 (Stb. 670) is een nieuw artikel 18 in de 
Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen opgenomen. Hierbij is in het vier-
de lid van dat artikel abusievelijk de Sociale Verzekeringsbank vermeld in 
plaats van de Raad van Arbeid. Voorgesteld wordt deze vergissing te her-
stellen. 
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Artikel XIII 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de voorgestelde maatregelen op 
1 januari 1979, waarbij de bepalingen ten aanzien van de Wet op de vermo-
gensbelasting 1964 evenwel een jaar later toepassing vinden. Er bestaat na-
melijk een administratieve band - het doen van aangifte en het verwerken 
van de gedane aangifte - tussen de inkomstenbelasting over een bepaald 
kalenderjaar en de vermogensbelasting over het daaropvolgende kalender-
jaar. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 

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

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 
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