
61ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 121 leden, te we-
ten: 

Aantjes, Abma, Van Amelsvoort, B. 
Bakker, M. Bakker, Beckers-de Bruijn, 
Ter Beek, De Beer, Beinema, Beumer, 
Blaauw, H. A. de Boer, J. J. P. de Boer, 
Boersma, Bolkestein, Borgman, 
Braams, Braks, Bremen, Brinkhorst, 
Van den Broek, Castricum, G. M. P. 
Cornelissen, G. C. van Dam, M. P. A. 
van Dam, Dees, Deetman, Van Dijk, 
Dijkman, Van Dis, Van der Doef, Dol-
man, Duisenberg, Engwirda, Epema-
Brugman, Van Erp, Evenhuis, Even-
huis-van Essen, Eversdijk, Faber, Frin-
king, Gerritse, Ginjaar-Maas, De Graaf, 
Van der Gun, Haas-Berger, De Hamer, 
Hartmeijer, Van der Hek, Hennekam, 
Hermans, Hermsen, Van Houwelin-
gen, Jacobse, Jansen, Joekes, Kap-
peyne van de Coppello, Keja, Van Ke-
menade. Klein, Kleisterlee, Knol, Koe-
koek, Kolthoff, Korte-van Hemel, De 
Korte, Kosto, Krouwel-Vlam, Lam-
bers-Hacquebard, Langedijk-de Jong, 
Lansink, Lauxtermann, Van Leijen-
horst, Van der Linden, Lubbers, Meijer, 
Mertens, Moor, Van Muiden, Müller-
van Ast, Nijhof, Nijpels, Notenboom, 
Nypels, Van Ooijen, Patijn, Poppe, 
Portheine, Pronk, Rienks, Rietkerk, 
Roels, Roethof, Van Rooijen, Salo-
mons, Van der Sanden, Schaapman, 
Schaefer, Schakel, Scherpenhuizen, 
Seijben, Van der Spek, Spieker, Van 
der Stoel, Van Thijn, Tripels, Den Uyl, 
Veerman, Van de Ven, Verbrugh, Von-
deling. Voogd, De Voogd, Voortman, 
Vrijlandt-Krijnen, Waltmans, Weijers, 
Wisselink, Wöltgens, Worrell en Zee-
valking 

en de heren Pais, Minister van Onder-
wijs en Wetenschappen, Albeda, Mi-
nister van Sociale Zaken, Nooteboom, 
Staatssecretaris van Financiën en De 
Graaf, Staatssecretaris van Sociale Za-
ken. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 

Albers, Stoffelen, Konings, Voogd, 
Ploeg, Mommersteeg, Geurtsen en 
P. A. M. Cornelissen, wegens verblijf 
buitenslands, de hele week; 
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Scholten en Wessel-Tuinstra, wegens 
ziekte, de hele week; 

De Vries, Dankert en Van den Bergh, 
wegens bezigheden elders; 

Roels, Salomons en Krouwel-Vlam, al-
leen voor het eerste deel van de verga-
dering, wegens verplichtingen elders. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ingekomen zijn berich-
ten van het overlijden van de oud-le-
den van deze Kamer de heren 
W. J. Andriessen en J. H. Hermans. 

Namens de Kamer heb ik brieven van 
rouwbeklag gezonden. 

Dan zijn ingekomen de volgende brie-
ven: 

een, van de Staatssecretaris van Bin-
nenlandse Zaken, over de bevolkings-
boekhouding (14 800-VII, nr. 18); 

een, van de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, over het tracé van Rijks-
weg 77 en het gedeelte van Rijksweg 
73 ten noorden van Rijksweg 77 
(13 506, nr. 2). 

Deze brieven, die al zijn gedrukt en 
rondgedeeld, worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ook is ingekomen een 
brief van de Minister-President, Minis-
ter van Algemene Zaken, en van de Mi-
nisters van Buitenlandse Zaken en van 
Economische Zaken, over het ultracen-
trifuge-project (14 261, nr. 27). 

ê 
Deze brief, die al is rondgedeeld, zal 
worden gedrukt. 

De Voorzitter: Ik zal een nader voor-
stel doen over de wijze van behande-
ling van deze brief. 

Geen van de beide Kamers der Sta-
ten-Generaal heeft uitdrukkelijke 
goedkeuring gevraagd van de stukken, 
gedrukt onder de nummers 15 031 en 
15 037, die op 17 en 19 mei 1978 aan 
de Kamer zijn overgelegd. 

Deze stukken worden voor kennisge-
ving aangenomen. 
Voorts heeft mij een brief bereikt van 
de Minister-President, Ministervan 
Algemene Zaken. De inhoud daarvan 
luidt: 

Ingekomen stukken 
Internationale overeenkomsten 
Regeling van werkzaamheden 

Dinsdag 20 juni 1978 
Aanvang 14.00 uur 

'In het debat over de regeringsver-
klaring in januari j l . heb ik u namens 
het kabinet de toezegging gedaan er 
ernstig naar te zullen streven de nota 
inzake de beleidsombuigingen op een 
zodanig tijdstip toe te zenden, dat een 
goed beraad met de Kamer daarover 
nog vóór het zomerreces zou kunnen 
plaatsvinden. 

Hoezeer het kabinet zich, in het bij-
zonder gedurende de laatste weken, 
ervoor heeft ingespannen dit tijdstip te 
halen, toch is het, ten gevolge van de 
vertraging die in het laatste stadium 
van de besluitvorming is opgetreden, 
onwaarschijnlijk geworden dat de Ka-
mer de nota zolang vóór het zomerre-
ces zal ontvangen als zij ter voorberei-
ding van het debat daarover nodig zal 
achten.'. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik vind de 
brief van de Minister-President, waar-
van u zoeven voorlezing hebt gedaan, 
een ongemeen ernstige situatie schep-
pen voor de Kamer. Tenzij ik mij hele-
maal vergis, moet uit deze brief gele-
zen worden dat de zovele malen toe-
gezegde nota de Kamer niet alleen te 
laat en met vertraging, m a a r - zoals de 
laatste zin doet verwachten - nauwe-
lijks meer vóór het reces zal bereiken. 

Dat heeft ingrijpende gevolgen voor 
tal van groeperingen in de samenle-
ving en uiteraard ook voor de positie 
van de Kamer, haar zeggenschap en 
inspraak over de plannen van het kabi-
net. 

Ik verzoek u, mijnheer de Voorzitter, 
deze brief, hetzij voor morgen, hetzij 
voor donderdag - mede afhankelijk 
van de nader door de Kamer te nemen 
beslissing inzake het tijdstip van be-
handeling van de UCN-brief - op de 
agenda te zetten zodat de Kamer zich 
over de door deze brief geschapen si-
tuatie zorgvuldig zal kunnen beraden 
en zich daarover zal kunnen uitspre-
ken. 

Ik denk dat het in de lange geschie-
denis van dit huis niet eerder is voor-
gekomen dat toezeggingen aan de Ka-
mer op een wijze zijn gebroken, als 
vandaag gebeurt. 

De Voorzitter: Naar mij blijkt, wordt 
het voorstel van de heer Den Uyl vol-
doende ondersteund. 
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Brinkhorst 
De heer Brinkhorst (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou het voorstel van de 
heer Den Uyl om deze brief op de 
agenda van de Kamer te plaatsen, van 
harte willen ondersteunen. 

Ik voeg hieraan toe dat het, naar het 
mijn fractie voorkomt, bijzonder es-
sentieel is dat nog deze week over de 
gang van zaken een beslissing valt. De 
fractie van D'66 vindt, dat het niet 
goed mogelijk is, dat de Kamer op re-
ces zou gaan zonder dat een inhoude-
lijke bespreking heeft plaatsgevonden 
van voorstellen die vele groepen in de 
samenleving al een tijd boven het 
hoofd hangen. Dit houdt in dat tijdens 
dit debat tevens aan de orde kan ko-
men de vraag, wanneer de Kamer met 
reces zou moeten gaan. 

De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De brief van de Minister-
President, hoe betreurenswaardig de 
inhoud ook is, is op zich zelf duidelijk. 
Ik dacht dat wi j daarover best op dit 
moment een standpuntbepaling zou-
den kunnen geven, maar nu voorge-
steld is de brief donderdag expliciet 
aan de orde te stellen, zal ik mij daarte-
gen niet verzetten. Als ik spreek over 
'donderdag', loop ik vooruit op wat ik 
vermoed straks te zullen zeggen, maar 
dan over een andere zaak. Wel zou ik 
de heer Den Uyl nog een vraag wil len 
stellen, namelijk of hij zijn voorstel 
doet, afhankelijk van de vraag of de in 
het vooruitzicht gestelde nota er dan 
zal zijn of onafhankelijk daarvan. 

De heer Den Uyl (PvdA): Onafhankelijk 
daarvan. Het is duidelijk dat, als de Mi-
nister-President de verwachting had 
dat de nota er vandaag of uiterlijk mor-
genochtend zou zijn, hij deze brief niet 
geschreven zou hebben. 

De heer Aantjes (CDA): In die specula-
tie zal ik niet treden, mijnheer de 
Voorzitter. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ook ik zal mij niet verzetten 
tegen het voorstel van de heer Den Uyl 
om deze brief te eniger ti jd op de agen-
da te plaatsen. Het lijkt mij op zichzelf 
heel reëel, als de oppositie daarover 
wenst te spreken. Wèl distantieer ik 
mij van de daarvoor door de heer Den 
Uyl aangevoerde motieven. Ik dacht 
dat zijn conclusie, namelijk dat die no-
ta ons nauwelijks meer voor het reces 
zou kunnen bereiken, bepaald niet 
door de tekst van die brief wordt be-
dekt. Als de nota bij voorbeeld aan het 
einde van deze week verschijnt, zou de 
tekst van de brief van de Minister-Pre-
sident zeker ook op die situatie slaan. 

Verder zou ik mij wil len distantiëren 
van de opmerking van de heer Den Uyl 
dat het in de lange geschiedenis van 
de Kamer nog nooit is voorgekomen 
dat een kabinet het verschijnen van 
toegezegde nota's of andere stukken 
heeft moeten uitstellen. Ik herinner mij 
nog de vele uitstelpartijen van het vo-
rige kabinet ten aanzien van allerlei 
nota's of wetsontwerpen die ons wa-
ren toegezegd. 

De heer Den Uyl (PvdA): Er is natuur-
lijk een zekere continuïteit in de perso-
nen! 
Mevrouw Beckers-de Bruijn (PPR): 
Ook ik wi l graag het voorstel van de 
heer Den Uyl ondersteunen. De woor-
den van de heer Brinkhorst dwingen 
mij tot de kanttekening, dat wi j van 
mening zijn dat, ook al zouden van-
daag of morgen de voorstellen nog op 
tafel l iggen, de tijd toch te kort is er 
nog vóór het zomerreces over te spre-
ken. 

De Voorzitter: Nu het voorstel in rui-
me mate is gesteund, stel ik voor over-
eenkomstig het voorstel van de heer 
Den Uyl te besluiten. 
Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het wil mij voorkomen 
dat het voor de hand ligt de brief 
(15 069) op de agenda voor morgen, 
21 juni, te plaatsen, en wel bij de aan-
vang van de vergadering. 

De heer Den Uyl (PvdA): Ik heb dit af-
hankelijk gemaakt van een nader door 
de Kamer te nemen beslissing inzake 
het ti jdstip van behandeling van de 
brief over de UCN. Waarom niet mor-
gen maar donderdag (maar dan zou de 
Kamer moeten besluiten de brief over 
de UCN niet donderdag te behande-
len) ? Omdat ik het van belang acht dat 
ook maatschappelijke organisaties 
kunnen reageren op de mededeling 
die ons van de zijde van de Minister-
President geworden is. 

De Voorzitter: Het is misschien nog te 
vroeg om daarover nu een beslissing 
te nemen. Wij zullen de nota hoogst-
waarschijnlijk niet vóór het reces kun-
nen behandelen. Onder die omstan-
digheden zouden wij de brief over het 
ultracentrifuge-project misschien vol-
gende week dinsdag kunnen behande-
len. Dit is echter nog geen voorstel. Ik 
ben alleen een gedachte aan het ont-
wikkelen. 

De heer Brinkhorst (D'66): Ik wi l nog 
iets zeggen, voordat u met het ontwik-
kelen van uw gedachten zover bent dat 
de Kamer u daarin heeft gevolgd. 

Mijn fractie heeft zich uitdrukkelijk 
het recht voorbehouden het reces 
eventueel later te laten beginnen. Wij 
vinden de behandeling van de bezuini-
gingsnota essentieel en menen dat de 
publieke zaak vóór alle mogelijke parti-
culiere belangen moet gaan, hoewel 
deze ongetwijfeld moeten meespelen. 
De discussie over de bezuinigingsnota 
kan naar ons gevoel niet worden uitge-
steld tot na het reces. Wij zijn eventu-
eel bereid ter zake een voorstel te 
doen. 

De Voorzitter: Dat zal pas mogelijk zijn 
als wij de brief behandelen. In de ge-
dachtengang van de heer Brinkhorst 
ligt het het meest voor de hand om 
morgen met de Regering van gedach-
ten te wisselen over de brief, die ik zo-
juist heb voorgelezen. 

Ik stel voor, deze brief morgen te be-
handelen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Het lijkt mij logisch, nu 
deze beslissing is genomen, dat wi j na 
de behandeling van deze brief beslis-
sen over de vraag wanneer wi j de 
brief inzake het ultracentrifuge-pro-
ject zullen bespreken. Wij zouden óf 
donderdag óf volgende week dinsdag 
die brief kunnen behandelen. Het 
hangt namelijk af van de besluiten die 
de Kamer morgen aan het einde van 
de behandeling van de brief van de Mi-
nister-President over de nota inzake de 
beleidsombuigingen neemt. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn twee, duidelijk te on-
derscheiden zaken aan de orde, name-
lijk het oordeel van de Kamer over de 
brief van de Regering inzake Urenco 
en de brief van de Minister-President 
over het niet t i jdig toezenden aan de 
Kamer van de bezuinigingsnota. Het 
lijkt mij dat de Kamer nu zeer wel een 
beslissing kan nemen over het ti jdstip 
van behandeling van de brief inzake 
Urenco. 

De Voorzitter: De mogelijkheid is niet 
uitgesloten dat de gedachtenwisseling 
met de Regering morgen over de brief 
over de bezuinigingsnota, ertoe zal lei-
den dat wi j volgende week toch met de 
Regering over die nota van gedachten 
wisselen. Als de Kamer die mening 
niet heeft, stel ik nu voor de brief over 
het ultracentrifuge-project aanstaande 
dinsdag, bij het begin van de vergade-
ring, te behandelen. 

De heer Den Uyl (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie heeft er een 
voorkeur voor om die brief donderdag 
te behandelen. Als uw voorstel is ge-
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V.l.n.r. de kamerleden Rietkerk, Aantjes en Joekes 

baseerd op verlangens die bij andere 
fracties leven, zal mijn fractie daarte-
gen geen bezwaar maken. 

De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter Ik sluit mij op dit punt ge-
heel aan bij de woorden van de heer 
Den Uyl. 

De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik grijp de gelegenheid 
gaarne aan om blijk te geven van mijn 
grote erkentelijkheid voor het inle-
vingsvermogen van fracties, ongeacht 
of zij regeringspartij of oppositiepartij 
zijn, voor hetgeen bij andere fracties 
en met name bij mijn fractie leeft. 

Overeenkomstig het voorstel van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. Op die 
lijst heb ik ook voorstellen gedaan 
over de wijze van behandeling. Als aan 
het einde van de vergadering daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Op verzoek van de bijzondere Com-
missie voor de Nota uitgangspunten 
voor een beleid inzake de hulpverle-
ning aan drugverslaafden (14 417) be-
paal ik dat deze commissie een tweede 
openbare vergadering over deze nota 
zal houden op woensdag 28 juni a.s. 
van 11.45 tot uiterlijk 13.00 uur. 

Op verzoek van de vaste Commissie 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening bepaal ik nader dat de open-
bare vergadering van deze commissie 

die was vastgesteld op 11 september 
1978, zal worden verschoven naar 
maandag 25 september 1978. 

Ik geef het woord aan het heer Ter 
Beek die het heeft gevraagd. 
De heer Ter Beek (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Naar aanleiding van de 
brief van de heer Van Agt en enkele 
van zijn collega's over UCN verzoek ik 
u, bij de heer Van Agt te bevorderen 
dat de inhoud van de brief die hij op 14 
april aan de Engelse prime minister, 
zoals in de brief staat, en de Duitse 
bondskanselier heeft geschreven en 
de antwoorden van 5 en 11 mei van de 

beide buitenlandse collegae van de 
heer Van Agt openbaar worden ge-
maakt. Wij begrijpen zeer goed dat de 
Nederlandse Regering niet zelf kan be-
slissen over openbaarmaking van brie-
ven van de heren Schmidt en Callaghan. 
Aangezien wi j zoeven echter heb-
ben besloten, het debat volgende 
week dinsdag te voeren, lijkt het ons 
mogelijk dat de Regering in de tussen-
tijd contact opneemt met de Engelse 
en Wetsduitse regeringen om hun me-
dewerking te vragen voor de open-
baarmaking van de brieven. Het lijkt 
mij dat het in het belang van deze re-
geringen is dat deze brieven openbaar 
worden gemaakt. Het lijkt ons dat het 
ook in het belang van de Nederlandse 
Regering is dat dit gebeurt. Het lijkt 
ons ook in het belang van de Kamer te 
zijn dat dit gebeurt, opdat op deze ma-
nier de Kamer in de gelegenheid zal 
zijn zich bij uitstek van haar controle-
rende taak te kwijten. 

De Voorzitter: Kan de Kamer zich ver-
enigen met dit verzoek? 

De heer Aantjes (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan mij voorstellen dat 
men vraagt of u aan de Minister-Presi-
dent wil vragen of hij met de heren 
Schmidt en Callaghan contact wil op-
nemen over eventuele overlegging 
van de brief. Het lijkt mij dat hij hier-
over niet alleen kan beslissen. 

De heer Ter Beek (PvdA): Dit heb ik 
ook gezegd. Voor het bekend maken 
van de brief van de heer Van Agt heeft 
hij natuurlijk geen overleg met de he-
ren Schmidt en Callaghan nodig. Dit 
kan hij eenvoudig zelf beslissen. 

De heer Ter Beek vraagt het woord 
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Rietkerk 
De heer Rietkerk (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb er geen bezwaar te-
gen dat de vraag wordt gesteld. Ik 
neem echter aan dat de Regering er 
haar moverende redenen voor heeft, 
in dit stadium de brieven niet open-
baar te maken. Ik hoor graag eerst een 
nadere reactie van de Regering hierop, 
alvorens mij aan te sluiten bij al datge-
ne wat zojuist door de heer Ter Beek is 
gezegd. 

De Voorzitter: Ik zal de Minister-Presi-
dent zo snel mogelijk op de hoogte 
stellen van het verzoek van de heer Ter 
Beek en de gedachtenwisseling die 
hierover heeft plaatsgevonden. Ik zal 
dan opnieuw vragen of de tekst van de 
verklaring, die als bijlage is bijge-
voegd, in de Nederlandse taal aan de 
Kamer kan worden gezonden. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Vervanging van kinder 
aftrek van de loon en inkomstenbe-
lasting door verhoging van kinderbij-
slag ingevolge de Kinderbijslagwet 
voor loontrekkenden en de Algemene 
Kinderbijslagwet voor het vierde ka-
lenderkwartaal van het jaar 1978 en 
voor het kalenderjaar 1979 (14 184). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Enige ogenblikken geleden 
heeft u melding gemaakt van het over-
lijden van het hooggeachte oud-lid van 
de Kamer de heer Andriessen senior. U 
zult zich wellicht nog persoonlijk herin-
neren dat hij vanaf deze plaats namens 
de toenmalige KVP-fractie zich enige 
malen - ik denk bij voorbeeld aan de 
vergadering van 15 november 1946, 
waarin de minister van Sociale Zaken 
de heer Drees de toekenning van kin-
derbijslagen aan eerste en tweede kin-
deren verdedigde - bijzonder heeft in-
gespannen om de kinderbijslagrege-
lingen zoals zij destijds golden, verbe-
terd en aangevuld te krijgen. Nu wij 
juist op dit moment de gedachtenwis-
seling aanvangen met de bewindslie-
den over een wetsontwerp, waarbij 
wel onder geheel andere omstandig-
heden en met een geheel andere be-
doeling die regelingen hier opnieuw 
aan de orde worden gesteld, meende 
ik daarop, in alle bescheidenheid, even 
te mogen attenderen. 

Mijnheer de Voorzitter! De omstan-
digheid dat het niet mogelijk is geble-
ken voor de Regering ons bij de aan-
vang van deze behandeling de stukken 

Achter de regeringstafel v.l.n.r. Staatssecretaris De Graaf, Minister Albeda en Staatssecretaris 
Nooteboom 

te doen toekomen waarin een actueel 
overzicht van die problematiek wordt 
geschilderd, de doelstellingen van het 
in verband daarmee te voeren beleid 
en het voor de realisering daarvan to-
taalpakket van concrete maatregelen, 
maakt de behandeling van het voorlig-
gende wetsontwerp voor ons niet een-
voudiger. Ook al duiden talloze gege-
vens erop dat hard aankomende, over 
een breed terrein gespreide en, met 
uitzondering van de laagstbetaalde 
groepen, ons gehele volk duidelijk be-
perkingen opleggende maatregelen 
noodzakelijk zullen zijn. Ik kan nu nog 
nauwelijks de hoop uitspreken dat dat 
pakket van maatregelen op tafel zal lig -
gen voordat wi j bij de stemmingen zo 
mogelijk ons fiat aan dit wetsontwerp 
gaan hechten. 

Wij hebben onder meer om die open 
duidelijkheid gevraagd, opdat niet de 
schijn zou worden gewekt dat, zonder 
dat duidelijk vaststaat wat op andere 
terreinen gaat gebeuren, de grote inle-
veringsronde maar vast begint met 
van de gezinnen en verzorg(st)ers van 
kinderen alvast 1 miljard bijdrage aan 
de ombuigingsoperatie te vragen, zon-
der dat voorts duidelijk is, wat er aan of-
fers van andere groepen zal worden ge-
vraagd en zonder dat duidelijk is, wat 
de concrete beleidsvoornemens zijn 
met betrekking tot andere onderdelen 
van het pakket sociale voorzieningen. 
Toch wil len wi j de behandeling niet op-
schorten. 

Ondanks dat hebben wij toch geen 
voldoende aanleiding kunnen vinden 
om te trachten de behandeling van dit 

wetsontwerp uitgesteld te krijgen. Im-
mers, al bij de behandeling van de 
'1 %-nota' van de vorige regering in ju -
ni 1976, heeft de Kamer in ruime meer-
derheid zich uitgesproken voor een te-
rugdringen van de stijging van de kos-
ten van de sociale voorzieningen met 
± f 4 miljard in 1980. Daarbij werd te-
vens als doelstelling vastgelegd, dat in 
de sfeer van de kinderregelingen een 
bedrag van één miljard gulden als bi j-
drage daarin zou worden nagestreefd. 
De eerste fase van de herstructurering 
van de kinderregelingen thans nog niet 
behandelen, betekent bovendien dat 
het technisch vri jwel onmogelijk wordt 
dat zij nog per 1 oktober 1977 kan in-
gaan, waarmee, wat dit deel der ombui-
gingen betreft, ook het jaar 1978 geheel 
verloren zou gaan. 

Waarom zulk een groot bedrag uit 
de kinderregelingen? Hard en stevig 
vasthouden aan het uitgangspunt dat 
bij de gehele ombuigingsoperatie, dus 
ook bij de doorwerking daarvan in de 
sociale voorzieningen, de positie van 
de laagstbetaalden niet mag worden 
aangetast, betekent tegelijkertijd dat 
belangrijke delen van wat wel ge-
noemd kan worden het sociale zeker-
heidspakket niet op de weegschaal 
kunnen worden gelegd. Ik denk bij 
voorbeeld aan de AOW-uitkeringen 
die een minimum-basisuitkering zijn. 
Het karakter van deze basisuitkering 
brengt met zich mee dat deze grote 
post in de sociale voorzieningen zich 
niet voor her-wegen leent, ook al is er 
een gelukkig wat groeiend aantal be-
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jaarden dat niet meer geheel of vrijwel 
uitsluitend op die uitkering is aangewe 
zen. De AOW blijft daarvan de basisuit-
kering. Substantieel - in relatie tot het 
totale bedrag aan ombuigingen in de 
sector sociale voorzieningen - mag om 
dezelfde reden ook niet veel van een 
herijking van de bijstandsuitkeringen 
verwacht worden. 

Hetzelfde geldt ons inziens ook voor 
dat gedeelte van de uitkeringen inge-
volge Ziektewet, Werkloosheidswet en 
WAO, dat duidelijk is afgeleid van het 
minimumloon of daaromtrent. Wel merk 
ik daarbij op dat het bij die regeling 
lang niet altijd gaat om minimale uit-
keringen, lang niet altijd om de laagst-
betaalde groepen. Er is dan stellig nog 
een aantal mogelijkheden voor ombui-
gingen in de sector sociale voorzienin-
gen overgebleven. Ik hoop dat de 
Staatssecretaris en Minister van Soci-
ale Zaken in hun eerst morgen te ge-
ven antwoord misschien een klein 
beetje ruimte heeft om althans voor 
wat dat deel van het te verwachten to-
taalpakket betreft een tip van de sluier 
op te lichten. Wel is duidelijk voor ons, 
dat aan een substantiële bijdrage uit 
de kinderregelingen eenvoudig niet 
valt te ontkomen. Zelfs al is die relatief 
bepaald zwaar als wij kijken naar het 
gevraagde bedrag in relatie tot hetto-
taalbedrag wat de kinderregelingen 
thans vergen (te weten - macro - het 
totaaleffect van de fiscale kinderaftrek 
te zamen met het totaalbedrag aan kin-
derbijslagen). Stel daar tegenover het 
miljard waaraan wij destijds onze 
goedkeuring hebben verbonden. 

In onze uitvoerige bijdrage aan het 
destijds ingediende voorlopig verslag 
over het voorliggende wetsontwerp 
hebben wi j duidelijk doen uitkomen 
dat er voor ons een zeer duidelijk en 
bijna niet los te maken verband ligt 
tussen de inhoud van dit wetsontwerp 
en de te verwachten inhoud van de 
thans spoedig volgende tweede fase 
van de herstructurering van de kinder-
regelingen. Wel hebben wi j ons in juni 
1976 bij het debat over de '1 %-nota', zij 
het met grote zorg voor de gevolgen 
daarvan en niet dan na zorgvuldig af-
wegen, akkoord verklaard met ombui-
gingen in de sfeer van de kinderrege-
lingen tot een bedrag van 1 miljard 
gulden totaal. Op de afwijking van die 
door ons gegeven 'garantie' kom ik in 
het vervolg van mijn betoog nog wel 
terug. 

Wij maakten toen echter tegelijker-
tijd duidelijk voorbehoud ten aanzien 
van de wijze waarop dat bedrag zou 
worden gevonden en ten aanzien van 
de inhoud van onderdelen van de 
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daarvoor noodzakelijke wetsvoorstel-
len. Wij hebben in dat juni-debat laten 
blijken, dat het beleidsvoornemen om 
de nog resterende kinderaftrek in één 
stap om te zetten in een voor ieder ge-
lijke belastingvrije toeslag op de kin-
derbijslag, de instemming van onze 
fractie nog wel zou kunnen verkrijgen, 
mits bij het nemen van die stap duide-
lijk zou zijn wat er daarna nog in de 
kindervoorzieningen zou gebeuren. 

Wij maakten voorbehoud omdat toen 
geen duidelijkheid kon worden 
verkregen over het behoud van het 
draagkrachtbeginsel in de sfeer van de 
kindervoorzieningen, zodra de tweede 
fase aan de orde zou komen. De uit-
voerige schriftelijke voorbereiding van 
dit wetsontwerp heeft er toe geleid dat 
de Regering in de memorie van ant-
woord die samenhang heeft wil len er-
kennen en in verband daarmee aan het 
wetsontwerp dat de tweede fase der 
herstructurering regelt een andere in-
houd zal geven. Ook al zal ons dat niet 
weerhouden een aantal bezwaren te-
gen de inhoud van de thans gedachte 
tweede fase in dit debat in te brengen 
en pogingen te doen die te verbeteren 
en aan te vul len; onze bezwaren tegen 
de wijze waarop het bedrag aan be-
sparingen in de kinderregelingen wordt 
verkregen zijn door de inhoud van de 
memorie van antwooord en de Nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
wel grotendeels weggenomen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het gaat 
hierbij om het behoud van het draag-
krachtbeginsel, een fundamenteel be-
ginsel in ons belastingstelsel. Dat wi l -
len wi j in de sfeer van de kinderrege-
lingen behouden. Nu de wetgever in 
1973 de belastingvrije kinderbijsla-
gen introduceerde, is het niet zozeer 
de vraag of dat beginsel tot een kinder-
aftrek in guldens in de inkomstenbe-
lasting móet leiden. Het belastingvrij 
maken van de kinderbijslagen bracht, 
behalve voor het eerste kind waar zich 
in verband met de bevriezing van de 
kinderbijslag een omgekeerde situatie 
voordoet, een wegsmelten van de kin-
deraftrek met zich. Nog kort geleden 
schaften wi j de aftrek voor het vierde 
kind af, beter gezegd, wi j constateer-
den dat die feitelijk weggesmolten 
was. Enkele jaren terug bestond die 
nog voor het zevende kind! 

Zo bezien zou men het wetsontwerp 
voor de eerste fase, het voorliggende 
ontwerp dus, ook vóór de nu aange-
brachte wijzigingen hebben kunnen 
zien als liggend in de lijn, die in 1973 
met brede steun van de Kamer getrok-
ken werd. Dat onderkenden wi j in juni 
1976, m a a r - ik heb het zojuist al opge-
merkt - onduidelijk bleef of na die eer-
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ste al duidelijk nivellerende fase, de 
tweede fase tot inperking van het 
draagkrachtbeginsel zou leiden. Wij 
hebben, toen bij indiening van het 
voorliggende wetsontwerp duidelijk 
werd dat ook in de tweede fase een 
dergelijke inperking van de toepassing 
van het draagkrachtbeginsel zou gaan 
optreden, in het voorlopig verslag 
diepgaand aangegeven, waarom in 
ons belastingstelsel een inkomstenbe-
lasting terecht mede op de draag-
krachtgedachte berust en ernstig be-
zwaar gemaakt tegen een aantasting 
van 'het fundament van ons belasting-
stelstel'. Tegelijkertijd hebben wi j ech-
ter ook gesteld dat die draagkrachtele-
menten ook via bijslagen kunnen wor-
den ingebracht, mits belastingvrij en 
voor ieder gelijk. 

Ik wil hier nog eens herhalen, wat 
dat draagkrachtbeginsel ons inziens 
inhoudt. Wij heffen belasting over het 
inkomen dat niet strikt noodzakelijk is 
voor levensonderhoud. Wij erkennen 
ook dat er afdoende reden is om bij de 
belastingheffing rekening te houden 
met de samenstelling van het gezin. 
Terecht constateert de Regering op 
blz. 9 van de memorie van antwoord 
dat een gezin een zo kenmerkende 
maatschappelijke eenheid is, dat het 
daarmee rekening houden alleszins 
gerechtvaardigd is. Zo kennen wi j dan 
een gehuwdentarief en een ongehuw-
dentarief. Het maakt immers wat uit of 
er één of twee mensen van eenzelfde 
inkomen moeten leven. Evenzo maakt 
het uit of er al dan geen kinderen in een 
gezin zijn. Die verschillen gelden voor 
hoge, midden- en lage inkomens ge-
lijkelijk. Om die reden èn omdat het 
technisch geen vereenvoudiging i s -
integendeel - en ook omdat zulks met 
name op de middengroepen zou druk-
ken, delen wi j de afwijzing door de Re-
gering van inkomensafhankelijke kin-
derbijslagen. Dat zelfde geldt voor de 
opmerking van de Regering dat kin-
deraftrek geen belastinguitgave is. Dat 
is immers, met andere woorden het-
zelfde zeggen. Ik merk daarbij met na-
druk op, hoewel dat hierbij feitelijk 
niet aan de orde is, dat over die een-
maal voor draagkrachtverschillen ge-
corrigeerde inkomens, belasting ge-
heven wordt die zwaarder drukt naar-
mate dat gecorrigeerde inkomen ho-
ger is. Dat is terecht! Die herverdelen-
de werking hebben wi j in beginsel 
steeds aanvaard, ook al kan discutabel 
zijn hoever men daarmee dient te 
gaan. 

Zoals gezegd, zijn door de inhoud 
van de memorie van antwoord en van 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag ernstige bezwaren die binnen 
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onze fractie bij velen bestonden, gro-
tendeels weggenomen. De discussie die 
door onze fractie in de schriftelijke 
stukken met de vorige en deze Rege-
ring is gevoerd, had tot inzet juist op 
het punt van het behoud van het 
draagkrachtbeginsel tot duidelijkheid 
te komen, eenmaal kiezende voor 
overbrenging van de resterende af-
trek-'guldens' naar de toeslagen. 

De Regering legt thans mèt onze 
fractie het directe verband tussen voor 
ieder gelijke bijslag en het op non-ac-
tief stellen van de aanvullende aftrek. 
Terecht spreken de bewindslieden in 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag op blz. 8 van 'materiële kinder-
aftrek'. Dan lijkt het geheel in het ver-
lengde van die ovareenstemming te 
liggen om in de fiscale wetgeving dat 
directe verband op enigerlei wijze ook 
tastbaar vast te leggen, ook al levert 
dat in guldens niets op. 

Op dat punt heb ik dan ook, samen 
met mijn collega de heer De Korte, kort 
voor de aanvang van deze vergadering 
een amendement ingediend. Ik zie, dat 
het nog niet is rondgedeeld. 

De Voorzitter: Het werd dan ook op 
een zeer laat ti jdstip ingediend. 

De heer Hermsen (CDA): U weet, mi jn-
heer de Voorzitter, dat sommige zaken 
bijzonder ingewikkeld kunnen zijn en 
tot een langdurig overleg kunnen lei-
den, zelfs met vertegenwoordigers 
van het departement. 

In ieder geval lijkt het ons een lo-
gisch amendement, dat geheel past in 
de door de Regering in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag geko-
zen beleidslijn. Zij zegt daarin immers 
zélf, dat de aanvullende kinderaftrek 
vervalt indien en voor zolang er een 
voor ieder gelijke belastingvrije kin-
derbijslag van voldoende omvang 
wordt gegeven en ziet af van inkomens-
afhankelijkheid van de kinderbijslag. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom straks 
terug op de inhoud van het voorl ig-
gende wetsontwerp, maar in mijn be-
toog past het thans, eerst iets te zeggen 
over de inhoud van het binnenkort te 
verwachten wetsontwerp met betrek-
king tot de tweede fase van de herstruc-
turering. 

Dat is van belang omdat, indien de 
bewindslieden bereid zouden zijn te er-
kennen dat de bezwaren aan de inhoud 
van die tweede fase verbonden toch 
wel een wijziging daarvan gewenst 
doen zijn, mogelijk ook nog aan te 
brengen wijzigingen in het voorliggen-
de wetsontwerp het mee mogelijk kun-
nen maken, het binnenkort komende 
voorstel voor de tweede fase minder 

onaantrekkelijk te maken. Zoveel mo-
gelijk duidelijkheid, daarover op dit 
moment verkregen, zal de behande-
ling daarvan na het zomerreces ten 
goede kunnen komen. 

Ik heb al betoogd, dat de binnen on-
ze fractie levende zwaarwegende be-
zwaren tegen de wijze, waarop de 
Regering de in de kinderregelingen aan 
te brengen besparingen zal verkrijgen, 
tijdens de schriftelijke voorbereiding 
van deze behandeling grotendeels zijn 
weggenomen. Dat zij bij aanvaarding 
van ons desbetreffende amendement 
verdwenen zullen zijn, is duidelijk, 
maar daarmee is met name de inhoud 
van het tweede nog te verwachten 
wetsontwerp, zoals die thans is aange-
kondigd, bepaald nog niet tot de onze 
gemaakt. Wij hebben onze bezwaren 
daartegen in het eindverslag duidelijk 
uiteengezet. 

Moeten wij de dagbladen van giste-
ren geloven, dan zal het daarover ver-
moedelijk op 30 juni uit te brengen 
SER-advies eveneens onze bezwaren 
bevatten. Mogelijk worden die bezwa-
ren nog versterkt. Ik zal die hier niet 
nogmaals breeduit herhalen. Vanzelf-
sprekend moeten wij bij alle soms 
zware kritiek, die ten aanzien van het 
beleidsvoornemen van de bewindslie-
den voor wat de tweede fase betreft 
geuit is of nog zal worden, niet uit het 
oog verliezen dat een zó ingrijpende 
operatie binnen een bepaald onder-
deel van de sociale voorzieningen 
steeds hard moet aankomen. Ik heb 
straks al betoogd waarom het ook ten 
slotte voor ons niet onacceptabel is 
dat de kinderregelingen een zware 
veer moeten laten in verloop van 3 of 4 
jaar en dat zij feitelijk pas acceptabel 
worden als men de operatie plaatst in 
het brede kader van hettotale ombui-
gingsbeleid waarvan ons thans helaas 
nog te weinig bekend is, maar dat naar 
wi j toch nog steeds aannemen zeer 
spoedig publiek zal worden. 

Toch kunnen wi j ons niet helemaal 
aan de indruk onttrekken, dat de be-
windslieden zich ten minste aanvanke-
lijk, wat te veel hebben laten beïnvloe-
den door de gedachte dat deze maat-
regel eenvoudig is en snel de gevraag-
de besparingen oplevert. Men moet 
niet te licht oordelen over de hardheid, 
waarmee die maatregel aankomt bij 
gezinnen die reeds kort na 1 januari 
a.s. daarvan het effect - een tweetal ja-
ren geen dubbele kinderbijslag voor 
een kind, soms zelfs voor twee kinde-
ren - gaan ondervinden. Men moet 
niet te licht oordelen over het feit dat 
grotere en grote gezinnen veelvuldiger 
door deze maatregel getroffen wor-
den. Door te zeggen dat dit inherent is 

aan de maatregel lijkt het erop of men 
ietwat schouderophalend aan dat feit 
voorbijgaat. 

Ook het aantaston van het verwach-
tingspatroon ten aanzien van het inko-
men voor de eerstkomende paar jaren 
met betrekking tot de kinderbijslag kan 
hard aankomen en wordt zoal nietfor-
meel dan toch materieel als een reële 
achteruitgang ervaren in vele geval-
len. Er is een verwachtingspatroon 
waarop men soms meerdere jaren 
vooruit in het gezin of bij de verzorg-
ster/verzorger van een of meer kinde-
ren de studie- en opleidingsplannen 
voor de kinderen voorbereidt. 

Natuurlijk spelen ook andere belang-
rijke factoren een rol bij de sterke toe-
name van de deelname aan het secun-
dair onderwijs na 1945. Maar maakt 
men in de nu eenmaal vele jaren reeds 
vastliggende gegeven situatie vrij plot-
seling het kostenvraagstuk groter om-
dat men aan de inkomenskant de ver-
wachtingen ziet gehalveerd, dan gaat 
deze factor plotseling een veel grotere 
rol spelen dan men wel eens meende 
te mogen aannemen. Terwijl het ook 
macro gezien voor onze gemeenschap 
van wellicht steeds grotere betekenis 
wordt dat de generatie die de onze in 
de actieve leeftijdsperiode moet op-
volgen zo optimaal mogelijk gebruik 
maakt en gebruik kan maken van met 
name het secundair onderwijs, ook in 
de leeftijdsperiode van 16- en 17-ja-
rigen. 

De Regering heeft zowel in de me-
morie van antwoord als in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag de 
mogelijkheid van compenserende 
maatregelen open gelaten, zonder 
echter op dat stuk een duidelijk stand-
punt in te nemen. Onze fractie acht het 
van grote betekenis dat in dit debat 
daarover klaarheid wordt gegeven, dat 
zo concreet mogelijk wordt medege-
deeld of met name voor de laagst en 
lager betaalde groepen tot compense-
rende maatregelen is besloten, welke 
dat zullen zijn en hoe zij zullen uitwer-
ken bij verschillende inkomensgroe-
pen en ook of die reeds effect zullen 
hebben als de voorgenomen maatre-
gel met betrekking tot de tweede fase 
herstructurering kinderregelingen op 1 
januari van kracht wordt. 

Gelet op de overigens vage informa-
ties daarover in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag meen ik dat 
het daarbij met name gaat om een 
structurele verbetering van de rege-
ling tegemoetkoming aan ouders in de 
studiekosten van hun kinderen in het 
vervolgonderwijs. Dan gaat, zie ik het 
goed, nog sterker spelen de kwestie 
van de belasting- en premieheffing 
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over deze tegemoetkomingen, een 
zaak waarover ik samen met mijn col-
lega Notenboom uit onze fractie reeds 
vorig jaar april schriftelijke kamervra-
gen heb gesteld en waarop wi j sinds-
dien herhaaldelijk opnieuw hebben 
gewezen. 

In de nota naar aanleiding van het 
eindverslag wordt ons medegedeeld 
dat die kwestie bij de komende herzie-
ning van de regeling tegemoetkoming 
studiekosten stellig tot een oplossing 
moet worden gebracht. Ik ben bijzon-
der benieuwd of in het kader van de 
compenserende maatregelen nadere 
informatie kan worden gegeven in dit 
verband. Een tweetal bijzondere groe-
pen verdient onze aandacht, op de 
eerste plaats de op internaten verblij-
vende studerende kinderen. 

Ofschoon ik begrijp dat indien de 
compenserende maatregelen waar-
overwi j bepaald meer duidelijkheid 
moeten hebben liggen in de sfeer van 
de regeling tegemoetkoming studie-
kosten - de meer gedetailleerde uitwer-
king daarvan moet geschieden onder 
verantwoordelijkheid van de hier niet 
aanwezige bewindsman van Onder-
wijs en Wetenschappen - z o u ik in dat 
verband toch wel willen attenderen op 
de extra problematiek die ontstaat bij 
het verschuiven van de verdubbeling, 
respectievelijk verdrievoudiging van 
kinderbijslag naarde 18-jarige leeftijd 
ten aanzien van 'internaatskinderen', 
studerenden die hetzij door speciale 
situaties zoals die op de Waddeneilan-
den of door het ontbreken van ade-
quaat openbaar dan wel bijzonder on-
derwijs op redelijke reisafstand voor 
hun studie en opleiding wel op een in-
ternaat geplaatst moeten worden. 

Ik denk ook aan de schipperskinde-
ren. En zou de bewindslieden hier aan-
wezig wil len vragen om hun collega 
van Onderwijs en Wetenschappen 
daarop te attenderen als hij zich zet aan 
de detaillering van een compensatiere-
geling voor studerende 16- en 17-jari-
gen. Ik vermoed dat hier nog een extra 
probleempje ligt, te meer omdat de 
subsidiëring van de deze internaten niet 
altijd bevredigend schijnt te zijn. De 
tweede bijzondere groep waarvoor ik 
aandacht wi l vragen is die van de ge-
handicapten. 

In de schriftelijke voorbereiding van 
deze behandeling - nogmaals wi j die-
nen gelet op de samenhang tussen 
beide fasen van de herstructurering 

zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen 
ten aanzien van het nog te verwachten 
tweede wetsontwerp en de uitwerking 
daarvan - hebben wi j ook reeds aan-
dacht gevraagd voor de.gehandicapte 
16-en 17-jarigen, voor zover zij nietge-
rekend kunnen worden tot de stude-
renden te behoren. 

Voor zover zij tot de studerenden be-
horen, is hun bijzondere positie be-
perkt tot de rechtstreekse gevolgen 
van hun handicap. Daarvoor hebben 
zij mogelijkheden dankzij het voortref-
felijke werk van de voorganger van de-
ze Minister om gebruik te maken van 
de verstrekkingenregeling krachtens 
de AAW. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag gaat het met name 
om de groep thuis zittende invaliden. 
Dat zijn volgens de gegevens van de 
Regering ongeveer 500 jeugdigen. 
Naar ik aanneem, zullen dat vrijwel al-
le gehandicapten zijn, die ook niet op 
een of andere wijze aan het arbeids-
proces kunnen deelnemen vanwege 
hun handicap. Een andere uitkering 
dan die van kinderbijslag is er dus niet. 
Ik vraag mij af of het juist is te achten, 
hun ouders/verzorgers bij eventuele 
compenserende maatregelen voor 
studerenden te vergeten. Onzes in-
ziens zou het juister en alleszins te 
rechtvaardigen zijn, hen in dat opzicht 
gelijk te behandelen met de studeren-
den. 

In de schriftelijke gedachtenwisse-
ling over het voorliggende wets-
ontwerp is bij de mogelijkheid van 
compenserende maatregelen ter af-
zwakking van het effect van de tweede 
fase voor bepaalde groepen ook wel 
door ons genoemd een mogelijke ver-
schuiving van de verplichting tot beta-
ling van schoolgeld naar ± 18 jaar dan 
wel met - zo zou dat meen ik dan het 
beste kunnen - twee leerjaren. 

Willen de bewindslieden, als zij ons 
in hun antwoord, naar ik vertrouw, een 
concreet beeld kunnen geven van 
compenserende maatregelen, ook me-
dedelen of daarbij nog verder is over-
wogen daarin ook de schoolgeldrege-
ling te betrekken? En indien dat niet 
het geval is, althans indien er de voor-
keur aan wordt gegeven compensaties 
niet in die richting te zoeken, wat zou 
daar dan tegen pleiten? 

Mijnheer de Voorzitter! Het zal de 
bewindslieden uit mijn betoog tot nu 
toe gehouden duidelijk zijn, dat wi j ook 
na afsluiting van de schriftelijke voor-
bereiding van de behandeling van dit 

wetsontwerp nog grote bezwaren heb-
ben tegen een tweede wetsontwerp, 
regelende de tweede fase van de her-
structurering kinderregelingen, uitslui-
tend bestaande uit het opschuiven van 
de aanspraken op dubbele of driedub-
bele kinderbijslag naar het bereiken 
van de 18-jarige leeftijd. Compense-
rende maatregelen kunnen daarbij de 
hardheid van die maatregel verzach-
ten, maar zij laten de hoofdregeling 
onaangetast en hebben altijd in zich 
dat zij zich beperken tot een bepaalde 
groep, bij voorbeeld de laagstbetaalden 
en lager betaalden. 

Het is vanuit die overwegingen dat 
wij in het eindverslag gemeend heb-
ben, nog een aantal aanvullende sug-
gesties te moeten voorleggen met ge-
bruikmaking waarvan het wellicht mo-
gelijk zou zijn, tot een toch nog meer 
aanvaardbare invulling van de tweede 
fase der herstructurering te komen, al-
thans een mitigering van die gedachte 
mogelijk te maken. Niet alle argumen-
ten waarmee de Regering in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
die suggesties alle van de hand wijst, 
spreken onze fractie even sterk aan, 
gelet op de bezwaren die tegen de ge-
dachte inhoud van het op komst zijnde 
wetsontwerp reeds thans op tafel zijn 
gelegd, maar wi j kunnen de redelijk-
heid daarvan in dit stadium ook niet 
geheel terzijde schuiven. 

Wel zouden wi j de bewindslieden 
willen vragen, zodra het eind dezer 
maand over de door hen voorgestelde 
maatregel te verwachten SER-advies 
zal zijn uitgebracht, ernstig te overwe-
gen of de inhoud daarvan - die af-
gaande op de perspublikaties die ik al 
noemde wel eens erg negatief kan 
worden - hun geen aanleiding geeft, 
daar onze aanvullende suggesties nog 
eens naast te leggen, alvorens de defi-
nitieve inhoud van hun wetsontwerp 
vast te stellen. Ik zou mij enigermate 
kunnen indenken dat men dan tot een 
herijking van de door ons gegeven 
aanvullende suggesties komt. Zonder 
nu de andere ui t te wil len schakelen, 
wi l ik met name wijzen op de vierde 
aanvullende suggestie, betreffende 
het aanbrengen van een eventuele mi-
tigering in de toekenning van kinder-
bijslagen aan nieuwe eerstgeborenen. 

Wij zijn de bewindslieden erkentelijk 
voor de wijze waarop zij in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
zijn ingegaan op onze opmerkingen 
over de inhoud van de derde fase van 
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de herstructurering van de kinderrege-
lingen. Uit oogpunt van het verkrijgen 
van de noodzakelijke besparingen zijn 
met name het voorliggende wets-
ontwerp (de eerste fase) en het komen-
de ontwerp (de tweede fase) van bete-
kenis. Beziet men de systematiek van 
de bestaande regelingen, dan is de der-
de fase juist uiterst belangrijk, zoals zij 
zelf geschetst hebben. Zij kunnen ech-
ter nog niet bij benadering aangeven 
wanneer de in verband daarmee aan de 
SER te richten adviesaanvrage zal kun-
nen worden gedaan. Op de inhoud 
daarvan wordt door hen nog gestu-
deerd. Men dient dit orgaan - zeker bij 
een adviesaanvrage van een inhoud als 
hier gewenst is - behoorlijk t i jd te ge-
ven, het advies voor te bereiden. Zeker 
ook de in de Raad vertegenwoordigde 
organisaties moeten zich kunnen bezin-
nen op bepaalde effecten. Wellicht zul-
len zij ti jd nodig hebben om beraad te 
hebben met hun leden. 

Hier en aan de overzijde van het Bin-
nenhof weten wi j dat wetgevende ar-
beid een ti jdrovende voorbereiding 
vergt. De streefdatum 1 januari 1980, 
waarop ook die fase zijn beslag moet 
hebben gekregen - e e n datum waar-
mee overigens in het voorliggende 
wetsontwerp reeds rekening is gehou-
den - is bepaald geen verre maar zeer 
nabije toekomst. Dat brengt mij dan 
toch tot de vraag of de bewindslieden 
ook kunnen aangeven wanneer bij be-
nadering de studie over de inhoud van 
de adviesaanvrage zal worden afge-
sloten en deze zal kunnen worden ver-
zonden. Willen wij de datum van 1 ja-
nuari 1980 ook in het voorliggende 
wetsontwerp handhaven, dan is het 
gewenst dat de aanvrage voor het 
SER-advies zeer spoedig de deur uit-
gaat. 

De bezwaren tegen de weliswaar on-
gecompliceerde, maar bij allen die er 
vooral de eerste paar jaar mee te ma-
ken krijgen - niet alleen de laagstbe-
taalden - vri j hard aankomende maat-
regel met betrekking tot de kinderbij-
slag van 16- en 17-jarigen, blijven voor 
ons zwaar wegen. Ik herhaal dat het 
niet uitsluitend, maar uiteraard wel in 
het bijzonder, geldt voor de laagstbe-
taalden. Ik denk daarnaast ook aan de 
grotere en grote gezinnen. Wij hebben 
ons afgevraagd of niet een beperkte 
wijziging van het voorliggende wets-
ontwerp, zonder de wezenlijke strek-
king daarvan aan te tasten, gevoegd 
bij een aanvullende maatregel elders 
binnen de kinderregelingen, aan onze 
bezwaren tegemoet zou kunnen ko-
men. Overleg met de heer De Korte -

woordvoerder van onze regeringspart-
ner - heeft geleid tot het door hem en 
mij ingediende amendement. 

Hij zal dit stellig in zijn betoog nader 
toelichten. Ik wi l nog een klein verzuim 
goedmaken. Het is ons intussen geble-
ken dat het door mij ingediende amen-
dement, medeondertekend door de 
heer De Korte, eigenlijk ook de naam 
van collega Van Dis had kunnen dra-
gen. Wij weten dat ook hij zich met de-
ze materie de laatste week nogal heeft 
beziggehouden. 

Van mijn kant spreek ik echter gaar-
ne de verwachting uit dat de bewinds-
lieden niet alleen het eerste amende-
ment dat wi j hebben ingediend posi-
tief wil len benaderen, maar dat zij ook 
de positieve effecten die bij aanvaar-
ding van dit amendement zullen optre-
den, niet gering zullen achten. 

Ik maai collega De Korte stellig 
slechts een enkel grassprietje voor zijn 
voeten weg als ik stel dat wi j dan met 
name voor de groepen die in 1979 en 
1980 kinderen te verzorgen hebben en 
die 16 jaar worden, een duidelijke ver-
zachting van de tweede fase bereiken. 
Dit geldt zeker voor de grotere gezin-
nen, terwij l het hun uitgangspunt in de 
totale ombuigingsoperatie stellig wat 
beter maakt. 

Ik heb, toen ik de samenhang tussen 
dit wetsontwerp en de komende twee-
de fase van de herstructurering be-
sprak, er reeds op gewezen dat de frac-
ties die thans zijn opgegaan in de 
CDA-fractie, zich in juni 1976tegen-
over het vorige kabinet committeer-
den voor een bedrag inzake de 
1 %-operatie uit de kinderregelingen 
tot f 1 miljard en niet méér. 

Bij die gelegenheid heeft onze toen-
malige woordvoerster mevrouw Van 
Leeuwen tevens duidelijk gesteld dat 
maatregelen, die binnen de kinderrege-
lingen zouden worden genomen en 
die tot een hogere opbrengst zouden 
leiden dan waarvoor wi j ons gecom-
mitteerd hadden, er niet toe mochten 
voeren dat die hogere opbrengst op 
besparingen elders binnen de sector 
van de sociale voorzieningen - laat 
staan daarbuiten - in mindering zou 
mogen komen. 

Waar nu het beleid, als ik de desbe-
treffende mededeling in de stukken die 
wi j wisselden goed begrepen heb, er-
op gericht is de maatregelen die nodig 
zijn om de derde fase budgettair-neu-
traal te doen verlopen - en ik meen dat 
zulks een zeer goede zaak zal zijn - , 
vraag ik mij af op welke wijze het be-
drag van f 120 min. meer-opbrengst 
binnen de sfeer van de kinder-
regelingen blijft. Ook daar zullen wij 
nog gaarne opheldering over krijgen. 

Alvorens mijn betoog af te ronden, 
rest mij nog een opmerking te maken 
over de in de gewisselde stukken ge-
maakte opmerkingen over de beteke-
nis die moet worden toegekend aan 
het saldo van f 300 min., dat bij 
aanvaarding van dit wetsontwerp op 
tafel komt. De vraag is feitelijk of dat 
saldo een bezuiniging is. 

Door de omzetting van kinderaftrek 
in kinderbijslag ontvangt het Rijk per 
saldo f 300 min. méér. Dit is een 
wat vreemde situatie. Het 1%-beleid 
beoogt immers middelen in de parti-
culiere sector te laten. Toch spreekt 
ook de Regering van 'belastingmaatre 
gel ' als het over het wegvallen van de 
aftrek gaat. Ik wijs op de memorie van 
antwoord, blz. 4. Zij spreekt over de in-
tegratie van aftrek en bijslag en betitelt 
die ook als 'belastingverzwaring', nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
blz. 3. Voorts stelt de Regering 
dat boven het gekozen draaipunt een 
vermindering van beschikbaar inko-
men optreedt in de vorm van meer be-
lasting, memorie van antwoord, blz. 4. 

Nu is het wel aannemelijk dat afwen-
teling minder plaatsvindt, naarmate 
het draaipunt het bedrag van f 40.000 
nadert, hoewel dat anderzijds de lage-
re en middeninkomens wel heel wat in 
de schoenen schuift. 

Het oogmerk van de 1 %-operatie 
van destijds was echter niet alleen de 
afwenteling tegen te gaan, maar de 
stijging van de collectieve lasten te be-
perken. Overigens leidt de redenering 
dat bij mindere afwentelingseffecten 
drukverzwaring in de belastingen wel 
weer 'kan', in extremis tot rare uitkom-
sten. Die redenering lijkt ons dan ook 
maar zeer ten dele bruikbaar en zij is in 
de stukken duidelijk te lezen. 

Kortom: de vraag dringt zich op, 
waarom het bedrag van f 300 min. als 
reële portie van de ombuigingsopera-
tie gezien mag worden. Dit is te meer 
een belangwekkende vraag, omdat dit 
bedrag vervolgens verdwijnt in het ge-
heel van plussen en minnen. Het is on-
ze fractie nog steeds niet duidelijk, 
waarom bij voorbeeld via een ver-
hoogde rijksbijdrage aan de kinder-
bijslagfondsen niet tot het 'terugslui-
zen' van het bedrag van f 300 min. be-
sloten kan worden, en wel door premie-
verlaging. Het zal toch niet de bedoe-
ling van de Regering zijn die f 300 min. 
te benutten voor uitgavenverhoging? 
Dit zou toch haaks staan op de filosofie 
van het ombuigingsbeleid? 

Mijnheer de Voorzitter! Wij achten 
het van dermate groot belang dat hier-
over in dit debat duidelijkheid wordt 
verkregen, dat onze fractie zich ver-
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plicht voelt daarover een uitspraak van 
de Kamer te vragen. Ik heb dan ook de 
eer u daartoe een motie te overhandi-
gen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Hernv 
sen, Van Rooijen en Notenboom wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

eraan herinnerend, dat de wetswijzi-
gingen nr. 14 184 onderdeel uitmaken 
van een ombuigingsoperatie, die er-
toe moet leiden, dat de gezamenlijke 
lasten van premie- en belastingdruk 
minder zullen stijgen dan in de meerja-
renramingen besloten ligt; 

dat de gekozen techniek door de af-
braak van de kinderaftrek bij loon- en 
inkomstenbelasting leidt tot een belas-
t ingdruksti jging; 

dat deze belastingdrukstijging - wil de 
genoemde doelstelling worden ge-
diend - moet worden aangewend voor 
lastendaling elders; 

nodigt de Regering uit, het desbetref-
fende bedrag (rond f 300 min) aan te 
wenden voor storting in de Sociale 
Verzekeringsfondsen, zodanig dat 
daardoor een lastenvermindering van 
werkgeverspremies wordt bereikt, of 
aan te wenden voor compensatie in de 
tweede fase van ombuigingen in de 
sfeer van kinderbijslag en kinderaftrek, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De heer Hermsen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kom tot de afsluiting van 
mijn betoog. 

De wat bitter te noemen noodzaak te 
moeten meewerken aan de totstand-
koming van een wet waarin naar ik 
meen feitelijk voor het eerst na vele ja-
ren in de kinderregelingen gesnoeid 
zal worden, is geen zaak waarvoor 
men graag klaarstaat. Integendeel! De 
CDA-fractie voelt zich daartoe echter 
verplicht uit haar verantwoordelijk-
heidsgevoel, dat maakt dat zij eraan 
wi l medewerken dat het mogelijk 
wordt dat onze economie een gezon-
der basis krijgt, dat de inflatie verder 
wordt teruggedrongen en dat de werk-
loosheid op termijn wordt terugge-
drongen. Zij vertrouwt er daarbij op 
dat tijdens de verdere gedachtenwis-
seling de mogelijkheid aanwezig blijkt 
te zijn om door haar in dit wets-
ontwerp gesignaleerde tekortkomin-
gen weg te nemen, om verbeteringen 
aan te brengen dan wel om meer hel-
derheid te verkrijgen. 

D 
De heer De Korte (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Vandaag is een aanvang 
gemaakt met de behandeling van het 
wetsontwerp Vervanging van kinderaf-
trek van de loon- en inkomstenbelas-
ting door verhoging van kinderbijslag 
ingevolge de Kinderbijslagwet enz. 
Het gaat om een operatie in drie fasen, 
welke na voltooiing een bezuiniging of 
ombuiging van ruim 1 mld. moet 
waarmaken. Het kabinet heeft in zijn 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag bevestigend geantwoord op de 
vraag van diverse fracties, waaronder 
die van de VVD, of er samenhang be-
staat tussen met name de eerste en de 
tweede fase. 

Wij gaan er derhalve van uit, dat die 
nu gezamenlijk onderwerp van discus-
sie in deze Kamer vormen, al is de 
tweede fase nog niet in een wets-
ontwerp geconcretiseerd en moet ook 
de SER zich er nog over uitspreken. 
Het gaat om méér dan een eerste en 
tweede fase van de kinderbijslagope-
ratie; het gaat om een vóórfase van 
het totale ombuigingsprogramma van 
het kabinet, dat, naar wi j nog steeds 
hopen, volgende week op deze plaats 
in discussie komt. 

Dit ombuigingsprogramma heeft als 
inzet het weer gezond maken van de 
Nederlandse economie. Dit program-
ma wil daartoe een actieve beïnvloe-
ding van het niveau en de onderlinge 
verhouding van de particuliere en col-
lectieve bestedingen in Nederland te-
weeg brengen; dit alles met het oog 
op het herstel van de werkgelegenheid 
en het veilig stellen van de collectieve 
voorzieningen in dit land. Zonder de 
ingrijpende ombuigingen van nu zul-
len immers de werkgelegenheid én de 
collectieve voorzieningen van morgen, 
inclusief de kinderbijslagvoorzienin-
gen waarover wi j nu spreken, ernstig 
in gevaar komen. 

Ons liberale streven is ten principale 
gericht op een groeiende vrijheidser-
varing voor iedereen. Ons streven is 
daarom gericht op ontwikkeling en 
ontplooiing van hetgeen in aanleg in 
iedereen aanwezig is. Sociale zeker-
heid voor gezinnen met kinderen is 
daarbij een belangrijk goed. Die soci-
ale zekerheid brengt met zich dat de 
gezinswelvaart als gevolg van gezins-
uitbreiding niet beneden een bepaald 
minimum mag dalen. Als dit wel ge-
beurt, zouden de ontplooiingskansen 
van de kinderen en van de andere le-
den van het gezin in de knel raken. 

Bovendien gaat het bij het besluit tot 
gezinsuitbreiding steeds meer om een 
persoonlijke beslissing. Ontwikkelin-
gen in de medische wereld en ver-
anderingen in de normen met betrek-

king tot het gebruik van anti-concep-
tiemiddelen hebben het krijgen van 
kinderen meer en meer het karakter 
van een vrijwil l ige beslissing gegeven. 
Het krijgen van kinderen is onderwerp 
van keuze geworden. 

In principe dienen de betrokkenen 
dan ook zelf de verantwoordelijkheid 
voor deze persoonlijke keuze te dra-
gen. Het gaat echter tevens om een 
persoonlijke beslissing die gevolgen 
voor de gemeenschap heeft en waar 
de gemeenschap duidelijk belang bij 
heeft. De gemeenschap is voor haar 
voortbestaan immers van een zekere 
graad van gezinsuitbreiding afhanke-
lijk. Algemeen heerst de overtuiging 
dat voor de opbouw van een even-
wichtige samenleving ruim twee kin-
deren per gezin verantwoord is. 

Voor ons staat, wanneer wi j dit alles 
afwegen, in ieder geval voorop dat ou-
ders primair verantwoordelijk zijn voor 
de individuele ontplooiing van hun 
kinderen. Kinderbijslagen moeten 
daarom het kenmerk dragen van een 
aanvulling op het inkomen van de ou-
ders. Kinderbijslagen moeten een ad-
ditionele financiële ondersteunings-
bron zijn, geen hoofdbron. Kinderbij-
slagen dienen, gegeven het algemene 
niveau van welvaart dat wij momen-
teel in dit land kennen, slechts een 
deel van de kosten van een kind te ver-
goeden, opdat de eigen verantwoor-
delijkheid van de ouders ook in hun f i -
nanciële situatie tot uitdrukking komt. 

De heer Jansen (PPR): Vindt de heer 
De Korte dat deze stelling onverkort 
ook geldt voor mensen met het mini-
mumloon? 

De heer De Korte (VVD): In het vervolg 
van mijn betoog breng ik nog het ele-
ment in, dat dit afhankelijk is van het 
gezinsinkomen in het algemeen. 

De heer Jansen (PPR): Ik wacht dit met 
belangstelling af. 

De heer De Korte (VVD): Wij zijn er dan 
ook verheugd over dat in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag staat: 
'Mèt deze leden zijn wi j van mening, 
dat de financiële verantwoordelijkheid 
van de ouders tot uitdrukking dient te 
komen in de omstandigheid dat de kin-
derbijslagen slechts een deel van de 
kosten van kinderen dekken.'. 

Het kerngezin van vader, moeder, 
kind, geldt niet meer als het enig er-
kende. Het is nog wel de belangrijkste 
samenlevingsvorm waarin kinderen 
opgroeien. Wij moeten op den duur 
komen tot een systeem van uitkerin-
gen dat de werkelijke verzorger of ver-
zorgster van het kind recht op bijslag 
geeft. 

Momenteel liggen er vooral twee 
uitgangspunten aan ons stelsel van 
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kinderbijslag ten grondslag, namelijk 
aan de ene kant geen volledige ver-
goeding van de kosten van een kind, 
aan de andere kant geen daling van de 
welvaart van een gezin met kinderen 
beneden een bepaald percentage in 
vergelijking met een gezin zonder kin-
deren met een zelfde basisinkomen. 
Gezamenlijk culmineren deze twee uit-
gangspunten in een vrij sterk rang-
orde-effect. 

In de toekomst moet naast dit rang-
orde-effect, dat wil zeggen het 
schaaleffect van het hebben van meer 
kinderen, en naast het minimumge-
zinswelvaarteffect, dat wi l zeggen het 
toereikend zijn van het gezinsinkomen 
op het niveau van het minimumloon 
opdat de ontplooiingskansen van de 
kinderen en de andere leden van het 
gezin niet in de knel komen, ook het 
leeftijdseffect uitgangspunt worden. Ik 
hoop dat ik hiermee in zekere zin ant-
woord heb kunnen geven op de vraag 
van de heer Jansen. 

De heer Jansen (PPR): Dit is niet hele-
maal gelukt. Wat meent de heer De 
Korte dat het welvaartsminimumni-
veau is? Is hij van mening dat het wel-
vaartsminimumniveau dat in dit land 
wordt gehanteerd, gelijk is aan het 
netto minimumloon? 

De heer De Korte (VVD): U spreekt 
over twee zaken. U spreekt over het ef-
fect op de gezinswelvaart. U stelt een 
vraag over het netto minimumloon. Ik 
weet dat bij loononderhandelingen op 
het ogenblik de modale werknemer 
met twee kinderen als maatstaf wordt 
genomen. Men krijgt de indruk dat een 
gezin met twee kinderen in die zin mo-
del staat. 

De heer Jansen (PPR): Ik wi l de vraag 
meer toespitsen. Wanneer men ervan 
uitgaat dat het netto minimumloon, 
dat de basis is voor sociale uitkeringen 
enzovoorts - de heer De Korte kent ze 
allemaal - ook de basis is voor het wel-
vaartsminimum van een gezin, be-
staande uit twee personen, moet men 
tot cle conclusie komen dat de kosten 
van kinderen volledig en niet voor een 
deel moet worden vergoed. 

De heer De Korte (VVD): U zegt dus 
'niet voor een deel'. 

De heer Jansen (PPR): Ik kom tot de 
conclusie dat in het genoemde geval 
de kosten volledig en niet voor een 
deel moeten worden vergoed. 

De heer De Korte (VVD): Het verschil is 
gelegen in de vraag of men het mini-
mum definieert mèt twee kinderen of 
zonder twee kinderen. Dat is zeer es-
sentieel in dit geheel. 

De heer Jansen (PPR): Neen, ik spreek 
overeen minimumwelvaartsniveau 
waarvan men in dit land mag aanne-
men dat er een norm voor is, namelijk 
het netto minimumloon, omdat hier-
mee de netto uitkeringen volgens de 
Algemene Bijstandswet en allerlei an-
dere wetten worden gelijkgesteld. Het 
is een minimuminkomen met een mi-
nimumwelvaartsniveau dat geldt voor 
gezinnen van twee mensen. Ik zal hier-
op in mijn betoog nader terugkomen. 

De heer De Korte (VVD): Desalniette-
min was het een zeer interessante ge-
dachtenwisseling. 

Het gaat ons bij wat ik zojuist naar 
voren heb gebracht, om een opening 
naar de 'kosten-per-kind-benadering' 
die leidt tot differentiatie van de bijslag 
naar de leeftijd van het kind. Een baby 
van nog geen jaar vraagt immers be-
duidend minder financiële offers van 
de ouders of verzorgers dan een 
havo-scholier van 15 jaar. Uit een oog-
punt van vergelijking van de kostensi-
tuaties van gezinnen met verschillen-
de inkomensniveaus, met verschillen-
de samenstellingen en met verschil-
lende leeftijden lijkt het ons van be-
lang, op redelijk korte termijn over 
nieuwe gegevens te beschikken. Mis-
schien kan de heer Jansen ook dit 
meenemen, als hij hierover verder 
spreekt. 

Ik vraag de bewindslieden of zij be-
reid zijn, een onderzoek hiernaar in 
gang te zetten. Ook na harmonisering 
van het kinderbijslagsysteem in de 
derde fase van deze operatie blijft on-
zes inziens onverkort de noodzaak be-
staan, toe te groeien naar een nieuw 
en rationeler stelsel van kinderbijslag-
voorzieningen met, nu de gezinnen klei-
ner worden, vooral het individu en min-
der het gezin en de rangorde als uit-
gangspunt. Zo'n stelsel zal met name 
moeten gaan gelden voor nu nog niet 
verwekte kinderen. 

De eerste fase bestaat uit een inte-
gratie van kinderbijslag en kinderaf-
trek met als gevolg dat het restant kin-
deraftrek wordt omgezet in een opslag 
op de kinderbijslag. Door het wegval-
len van de kinderaftrek heeft deze inte-
gratie het karakter gekregen van een 
belastingdrukverzwaring. De uitvoe-
ring van de eerste fase leidt immers tot 
een verhoging van de belastingdruk 
met f 1555 miljoen in 1981. Weliswaar 
vloeit een groot deel, f 1255 mil joen, 
van deze extra geheven belastingmid-
delen naar de kinderbijslagfondsen en 
worden zo de opslagen in de kinder-
bijslagen gefinancierd, maar per saldo 
houdt de Ministervan Financiën er 
voor 's Rijks schatkist f 300 miljoen aan 
over. Deze f 300 miljoen zijn, hoe men 
het ook wendt of keert, een belasting-

verhoging die door de boven het 
draaipunt liggende inkomens moet 
worden opgebracht. 

Wij hebben hiermee op dit moment 
moeite, omdat juist in het kader van de 
op handen zijnde ombuigingsoperatie 
alle inspanningen erop zijn gericht, de 
stijging van de collectieve lastendruk 
waar mogelijk te matigen. 

Wij achten het ook bepaald niet uit-
gesloten, dat deze stijging van belas-
tingdruk zal leiden tot een verder af-
wentelingseffect, bij voorbeeld in het 
incidentele loon. Hierdoor zal zij tot 
hogere arbeidskosten leiden. Vooral 
degenen met een inkomen tussen 
f 40.000 en f 50.000, die door hun grote 
aantal het leeuwedeel van de belas-
tingverzwaring voor hun rekening 
moeten nemen, kunnen - mede gelet 
op de in de afgelopen jaren opgelopen 
achterstand - nauwelijks worden ge-
acht, deze belastingmaatregel zonder 
morren en zonder afwentelingsreac-
ties te absorberen. 

Ik zou de bewindslieden wil len vra-
gen, wat hun antwoord hierop is. Indi-
rect zou ik willen vragen, wat het ant-
woord hierop is van VINTAF II, of kan 
het model dergelijke verfijningen - dat 
wi l zeggen, de afwentelingseffecten 
van nivelleringsmaatregelen- niet regi-
streren? Dit zou overigens geen verwijt 
zijn aan het adres van het model of van 
de modellenmaker, want een model is 
ook maar een model. 

Mijnheer de Voorzitter! Zoals ge-
zegd, leidt de integratie van kinderbij-
slag en kinderaftrek tot belastingver-
zwaring. In de nota naar aanleiding 
van het eindverslag heeft de Regering, 
in antwoord op vragen onzerzijds, dit 
met zoveel woorden toegegeven. Er 
wordt hierin gesproken van een belas-
tingmaatregel en van vermindering 
van beschikbaar inkomen in de vorm 
van meer belastingen. 

Tegelijkertijd zegt de Regering in 
antwoord op vragen van leden van de 
fractie van het CDA, dat er toch sprake 
is van een besparing, in termen van de 
ombuigingsoperatie, namelijk doordat 
een bedrag van f 300 min. aan extra 
middelen aan 's Rijks schatkist zal toe-
vloeien, ter realisering van de doelstel-
lingen van de ombuigingsoperatie. 
Wat gaat de Minister van Financiën er 
dan mee doen? Gaat hij hiermee in 
1981 het begrotingstekort met 0,1 punt 
bijstellen? Als dit nodig is, zou hij dit 
dan niet beter kunnen doen door een 
acceptabele algemene belastingmaat-
regel, als de mogelijkheden aan de uit-
gaven-verlagingskant geheel uitgeput 
blijken te zijn? Realiseert hij zich, dat 
deze belastinggelden, die specifiek 
door gezinnen met kinderen moeten 
worden opgebracht, hiermee voor de-
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ze belastingbetalers een wel zeer van 
hun bed verwijderde bestemming krij-
gen? Onzes inziens is het dan juister, 
de betrokken middelen terug te sluizen 
naar de kinderbijslagfondsen. Dan is 
er tenminste het voordeel van een pre-
miedrukverlaging. 

Mijnheer de Voorzitter! Het structu-
rele financieringstekort en de grenzen 
hiervan vormen een belangrijke rand-
voorwaarde. Het omlaag brengen van 
het niveau van de collectieve lasten en 
bestedingen ter verbetering van de 
werkgelegenheid en ter ondersteuning 
van de ontwikkeling van de koopkracht 
- ik citeer de nota naar aanleiding van 
het eindverslag - is toch het uiteinde-
lijke doel van de ombuigingsoperatie. 

Dit brengt mij tot een ander punt, 
een punt dat niet minder wezenlijk is, 
namelijk het punt van de mate waarin 
wi j oogluikend de herverdelingseco-
nomie in dit land toelaten. Het vorige 
kabinet noemde de verzwaring van de 
collectieve sector met f 1555 min. zui-
ver statistisch, juist omdat de meerop-
brengstaan belastingen in belangrijke 
mate wordt aangewend voor de finan-
ciering van de koppen op de kinder-
bijslagen. Maar wie zo redeneert, 
veegt onder tafel dat de kinderbijslag-
verzekeringen onderdeel zijn van de 
collectieve sector. 

Zou dit niet zo zijn, dan zou de be-
sparing op de kinderbijslagen, zoals 
met name in de tweede fase beoogd in 
het kader van het ombuigingsbeleid, 
misplaatst zijn. Kortom, de kinderbij-
slagen worden uit de collectieve sector, 
via verplicht geregelde collectieve ver-
zekeringen, als sociale toelagen aan de 
ouders van kinderen ter beschikking 
gesteld. Deze inkomstenbron heeft 
ook een andere waardering bij de 
mensen dan de inkomsten die zij over-
houden uit het zelf verdiende inko-
men, na belastingheffing en na correc-
tie vanwege het feit dat men kinderen 
onderhoudt, dat wi l zeggen: belasting-
heffing naar draagkracht. 

Macro-economisch gezien mag dit 
verwisselbaarheid qua inkomenseffect 
- als wi j het additionele nivellerings-
element buiten beschouwing laten -
wellicht niet in de weg staan. Ik citeer 
hierbij de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. Maar micro-economisch, 
op het niveau van het individu dat een 
inkomen verdient, is deze verwissel-
baarheid qua inkomenseffect onzes in-
ziens zeer twijfelachtig. Als de salde-
ringstechniek die nu is toegepast en die 
ervan uitgaat, dat het eigenlijk niets 
uitmaakt of men zijn inkomen uit de 
collectieve sector of uit particuliere 
bron ontvangt, zo wordt voortgezet, 

dan zouden wi j theoretisch naar een 
belastingheffing van 100% mogen toe 
groeien, zolang de herverdelende col-
lectiviteit via bijslagen en toeslagen ie-
dereen maar weer een redelijk inko-
men bezorgt. 

Ik vraag mij af of de bewindslieden 
werkelijk geloven dat dit kan zonder in 
een geheel andere economische orde 
terecht te komen? Komen op weg daar 
naartoe niet allerlei overhevelings- en 
afwentelingsprocessen op gangbaar -
bij wat wi j nu beleven nog maar kin-
derspel zal blijken te zijn? Voortzetting 
van de zo onschuldig lijkende salde-
ringstechniek leidt er, ons inziens, ge 
makkelijk toe om na de kinderaftrek 
ook de arbeidsongeschiktheidsaftrek, 
de bejaardenaftrek, de aftrek voor het 
onvolledige gezin in bijstand om te 
zetten. Daarbij wordt dan en passant 
nog wat herverdeeld door de keuze 
van het draaipunt. 

Is het niet omineus te noemen dat 
het kabinet zelf in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag spreekt van 
de vergaande repercussies van even-
tuele afschaffing van de belastingvrije 
sommen voor volwassenen en ten de-
Ie vervanging door nieuwe sociale toe-
lagen? Het kabinet spreekt dus van 
vergaande repercussies. 

De leden van de PvdA-fractie heb-
ben de verleiding dan ook niet kunnen 
weerstaan om in hun summiere eind-
verslag al enige verlangens in die rich-
t ing kenbaar te maken. Zo zijn er nog 
legio andere belastingmaatregelen te 
bedenken die in prettige subsidies met 
bijpassende draaipunten kunnen wor-
den omgezet. 

De heer Dolman (PvdA): De heer De 
Korte is nog maar kort lid van deze Ka-
mer. Wij zijn er echter al zo'n drie jaar 
geleden mee begonnen. Hij behoeft 
dus niet naar een summier eindver-
slag te verwijzen. Dit is al bij herhaling 
gezegd. 

De heer De Korte (VVD): Dat neemt 
niet weg dat het eindverslag toch sum-
mier is. 

De heer Dolman (PvdA): Het gaat er-
om dat wi j deze opmerkingen al vele 
malen hebben gemaakt. Ons beleid is 
continu. De heer De Korte moet ook in 
aanmerking nemen wat wi j al eerder 
daarover hebben gezegd. Dat was al-
lerminst summier. 

De heer De Korte (VVD): Je kunt altijd 
leren en ik heb geleerd. 

Laten wi j in hemelsnaam oppassen. 
Het maakt in de waardering van de 
mensen wel degelijk wat uit of zij hun 
inkomsten uit particuliere of uit collec-
tieve bron ontvangen. Dergelijke be-
lastingheffing is veel meer dan optisch 

en zuiver statistisch. De subsidie- en 
toeslagmaatschappij, die in onze visie 
leidt tot een grote afwentelingschaos 
zou zo stapje voor stapje dichterbij ko-
men. Voor liberalen en, naar ik meen, 
ook voor christen-democraten is dat 
verre van een wenkend perspectief. 
Wij vragen dit kabinet dan ook het sal-
deren niet nog vaker toe te passen. 

Als vanzelf komen wi j bij de fiscale 
aspecten van deze specifieke operatie. 
Tegen de volledige afschaffing van de 
kinderaftrek als onderdeel van de inte-
gratie van kinderbijslag en kinderaf-
trek hebben wi j vooral principiële be-
zwaren. Er is en blijft een fundamen-
teel onderscheid tussen kinderaftrek, 
als integrerend bestanddeel van de be-
lastingheffing naar draagkracht en kin-
derbijslag als onderdeel van de sociale 
voorzieningen. 

Wij onderschrijven weliswaar de 
stelling van de Regering dat door het 
toekennen van belastingvrije kinder-
bijslagen in plaats van kinderaftrek 
materieel het draagkrachtprincipe 
staande wordt gehouden. In strikt fis-
cale zin gebeurt dit niet. In het licht van 
mijn opmerkingen over de opdringen-
de subsidiemaatschappij zal het de be-
windslieden wellicht nog duidelijker 
zijn waarom wij zo zwaar til len aan het 
draagkrachtbeginsel als fundament 
voor ons fiscale systeem. 

In dat kader past ons inziens belas-
tingheffing die met het hebben en ver-
zorgen van kinderen als draagkracht-
verminderende factor rekening houdt. 
Kinderaftrek is daarbij een middel om 
de inkomstenbelasting van belasting-
betalende burgers met kinderen ten 
opzichte van medeburgers zonder kin-
deren onderling in horizontale verge-
lijking op redelijke wijze vast te stellen. 
Belastingplichtigen betalen volgens 
een progressief stelsel hun belasting. 
Als zij kinderen onderhouden vindt er 
op grond van het draagkrachtprincipe 
in de belastingheffing een correctie in 
de progressie plaats. Kinderaftrek naar 
draagkracht markeert de eigen finan-
ciële verantwoordelijkheid. 

Wat de afschaffing van de kinderaf-
trek tot gevolg heeft laat het huidige 
wetsontwerp zien als gekeken wordt 
naar de gezinsinkomens net boven het 
draaipunt. Horizontaal vergeleken 
gaan die gezinsinkomens bij een op-
klimmend kindertal tot het derde kind 
erop achteruit. Hier gebeurt het tegen-
gestelde van wat men op grond van 
het principe van draagkrachten 'de 
sterkste schouders moeten de zwaar-
ste lasten dragen,' zou verwachten. 
Vooral voor de inkomensgroepen tus-
sen de 40 en 50 000, die de afgelopen 
jaren toch al in een weinig benijdens-
waardige positie zijn terecht gekomen 
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is dit zeker nadelig. Onze principiële 
bezwaren op dit punt vallen samen 
met de nadelige effecten die de eerste 
fase vooral heeft voor de grotere ge-
zinnen met middeninkomens. De eni-
ge mogelijkheid om over die aanzien-
lijke principiële bezwaren heen te stap-
pen is voor ons dan ook een werkelijk 
betere verdeling voor die gezinnen. 
Daartoe hebben wi j voorstellen inge-
diend. 

Wij zien bovendien alleen die moge-
lijkheid vóór ons, indien althans mate-
rieel het principe van de kinderaftrek in 
ons belastingstelsel blijft vastgelegd. 
In zoverre er sprake is van belasting-
vr i jdom van kinderbijslag, is er im-
mers materiële kinderaftrek aanwezig. 
Wij spreken ons dan ook uit voor het in 
stand houden van een zodanige om-
vang van de belastingvrijdom van de 
kinderbijslag als noodzakelijk en pas-
send is in het kader van de horizontale 
tariefstructuur van de loon- en inkonv 
stenbelasting. Wordt aan die belas-
t ingvri jdom gemorreld, dan wil len wij 
de zekerheid dat automatisch de fisca-
le kinderaftrek weer in werking treedt. 
Daartoe strekt ook het reeds door mijn 
collega Hermsen toegelichte amende-
ment, waaraan wi j onze medewerking 
hebben gegeven. 

Evenals in het eindverslag spreken 
wij op deze plaats onze waardering uit 
voor de aandacht, die de positie van 
de alimentatieplichtige heeft gekregen 
van dit kabinet. Zonder een corrigeren-
de maatregel zou de alimentatieplich-
tige zijn kinderaftrek verliezen, terwijl 
de opslag op de bijslag ten goede zou 
komen aan de verzorgende ouder. 
Daarmee zou de financiële positie van 
de tot onderhoud verplichte partij ten 
onrechte benadeeld zijn. In kringen 
van gescheiden ouders - getuige ook 
de vele brieven en reacties - was dit 
dan ook een emotioneel beladen on-
derwerp, totdat dit kabinet deze omis-
sie van het voorgaande kabinet corri-
geerde. 

Mijnheer de Voorzitter! lnkomensef-
fecten en draaipunt; zo kom ik op het 
inkomensoverhevelingseffect van de 
eerste fase. Dat die een inkomensover-
heveling teweegbrengt is buiten twij-
fel. Ik verwijs slechts naar bijlage 1 van 
de memorie van antwoord. Immers, 
de gezinsinkomens beneden het draai-
punt worden versterkt ten laste van de 
gezinsinkomens daarboven. Hierbij is 
sprake van inkomenspolitiek, waarbij 
ik ter zijde laat of die bewust ge-
schiedt. Ik neem zelfs aan van niet, 
want daarvoor moet toch iets van een 
totaalvisie op tafel liggen. Dat zal niet 

eerder kunnen dan wanneer het kabi-
net met de aangekondigde raamwet 
op de inkomensvorming komt. 

Het aspect dat sommige gezinnen 
meer en andere minder gaan ontvan-
gen als gevolg van deze eerste fase, 
die naar de mening van de Regering 
evenals de tweede fase nauw samen-
hangende maatregelen betreffen, 
noodzakelijk als onderdeel van de om-
buigingsoperatie - ik citeer de memo-
rie van antwoord - maakt deze opera-
tie in die zin ombuigingsvreemd. Het 
doel van het ombuigingsbeleid is im-
mers, dat alle burgers offers brengen, 
waarbij de sterkste schouders de aller-
zwaarste lasten moeten dragen. 

Is dat te rijmen met het resultaat, dat 
sommige gezinnen meer en andere 
minder ontrangen? Bovendien worden 
de gevraagde offers boven het draai-
punt niet groter bij een opklimmend 
kindertal. Wij vragen ons in gemoede 
af, of dit niet op voorhand afbreuk doet 
aan de zozeer vereiste solidariteit met 
de werkelijke ombuigingen voor de 
deur, tenzij heel nadrukkelijk deze eer-
ste fase geïntegreerd wordt in de eind-
uitkomst van de tweede echte ombui-
gingsfase. Daartoe wil len wi j tijdens 
deze beraadslaging al het onze bijdra-
gen. 

Hoezeer mede bij de doorvoering 
van de eerste fase de gezinsinkomen-
nivellering zal zijn voortgeschreden, 
blijkt uit de onthullende tabellen op 
pagina 29 van de memorie van ant-
woord. Met inachtneming van de al-
daar genoemde uitgangspunten zien 
wij dat met betrekking tot een werkne-
mer met twee kinderen beneden zes-
tien jaar een bruto inkomen van 
f 20.000 een nagenoeg even groot aan 
besteedbaar inkomen oplevert, terwijl 
een bruto inkomen van f 56.000 -
tweemaal modaal - resulteert in een 
besteedbaar inkomen van nog geen 
f 38.000. Nog sterker is de nivellering 
ten aanzien van werknemers met twee 
uitwonende bij het wetenschappelijk 
onderwijs studerende kinderen. Het 
besteedbaar inkomen van de werkne-
mer met een bruto inkomen van 
f 20.000 stijgt met bijna 60% tot 
f 35.000. Het besteedbaar inkomen van 
de werknemer met een bruto inkomen 
van f 56.000 - tweemaal modaal -
daalt met 15% tot f 48.000. Veel ver-
schil is er niet meer. 

Al eerder hebben wi j onze instem-
ming betuigd met de keuze van een 
hoger draaipunt in vergelijking met 
het voorstel van het vorige kabinet. 
Daardoor is het draaipuntinkomen in 
het nu voor ons liggende wetsontwerp 
bij f 40.000 komen te liggen. Dat is al 

een flinke verbetering, maar het is on-
zes inziens niet genoeg, zeker niet voor 
de middeninkomensgezinnen met 
twee, drie of meer kinderen,in het licht 
van de zoeven gesignaleerde sterke 
gezinsinkomensnivellering. Bovep-
dien is een draaipuntinkomen van 
f 40.000 in 1978 voor de middeninko-
mens in 1981 al veel minder relevant. 
Dat draaipuntinkomen zou, om het 
vergelijkbaar te houden, in 1981 bij on-
geveer f 45.000 moeten komen te lig-
gen. 

Zoals vermeld in een noot op blz. 2 
van de memorie van antwoord is voor 
de jaren na 1978 gerekend met aan-
passing van het draaipuntinkomen 
van f 40.000 op basis van de ontwikke-
ling van de belastingvrije voet van de 
inkomstenbelasting. Deze aanpas-
sing komt maar gedeeltelijk tegemoet 
aan een geïndexeerd draaipunt van 
f 40.000. Wij beschouwen dit dan ook 
als onvoldoende. Ons pleidooi is erop 
gericht, het draaipuntinkomen te ver-
leggen naar minimaal f 45.000, liefst 
voor alle kinderen. Als het niet anders 
kan, dan ten minste voor gezinnen met 
twee of meer kinderen. Dat is tegen-
over die middeninkomensgezinnen 
met meer kinderen een volstrekt recht-
vaardige zaak, te meer als wi j kijken 
naar de negatieve gezinsinkomens-
effecten van de tweede fase. Gezinnen 
met meer kinderen moeten vaker door 
het inkomensdal, dat het gevolg is van 
de afschaffing van de meervoudige 
kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen. 

Het bezwaar van het kabinet tegen 
een hoger draaipunt dat er dan geen 
middelen meer vri jkomen, maken wij 
niet tot het onze. Sterker nog, het feit, 
dat een draaipuntkeuze van boven de 
f 45.000 de operatie géén middelen 
voor de schatkist doet opleveren - en 
alleen een geringer wordend nivelle-
rend effect tot gevolg heeft - sterkt ons 
in de overtuiging, dat die keuze in feite 
het meest rechtvaardig is. Ik herhaal, 
dat als er toch middelen vrijkomen bij 
de integratie van kinderaftrek en kin-
derbijslag, deze zoveel mogelijk terug 
dienen te vloeien in de kinderbijslag-
fondsen, ter vermindering van de pre-
miedruk. In onze optiek mag het Rijk er 
niet rijker van worden. 

De heer Dolman (PvdA): Het Rijk mag 
er niet rijker van worden. Bepaalde 
draaipunten voor bepaalde groepen 
gaan omhoog. Heeft u uitgerekend of 
laten uitrekenen voor welke groepen 
en met hoeveel de draaipunten om-
laag gaan? 

De heer De Korte (VVD): Ik heb nog 
een heleboel te vertellen en daarbij 
wordt dan duidelijk wat er met die 
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draaipunten gaat gebeuren, wat het 
gaat kosten enz. Als u nog wat geduld 
heeft, zal ik het u zeggen. 

Mijnheer de Voorzitter! Het verband 
tussen eerste en tweede fase brengt 
ons tot enkele opmerkingen, die het 
kabinet in de eindverslagnota beant-
woordt met: Wij nemen aan, dat eer-
ste en tweede fase gezamenlijk onder-
werp van discussie zullen vormen in 
de Kamer. Op vragen van leden van de 
PvdA-fractie omtrent de samenhang 
tussen eerste en tweede fase zegt het 
kabinet: Wij gaan er evenwel van uit, 
dat uit discussies in de Kamer zal bli j-
ken, of een meerderheid deze samen-
hang onderschrijft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l in dit 
verband de mening van mijn fractie 
duidelijk naar voren brengen. Wij spre-
ken de stellige verwachting uit dat an-
dere fracties met ons die samenhang 
onderschrijven. De kans op een niet-
doorgaan van de tweede echte ombui-
gingsfase zou onze medewerking aan 
de eerste fase, waartegen wi j ten slotte 
aanzienlijke principiële bezwaren heb-
ben, niet waarschijnlijk maken. Het zou 
ook een slechte zaak zijn indien de 
tweede-fase-offers van alle gezinnen, 
nu of in de toekomst - zodra de kinde-
ren 16 of 17 jaar zijn - niet tegelijkertijd 
werden afgemeten aan de eerste-fase-
voordelen voor de gezinsinkomens-
trekkers beneden het gekozen draai-
punt. 

Wij begrijpen, dat dit kabinet de toe-
zegging van de Minister-President, ge-
daan tijdens het debat over de rege-
ringsverklaring, gestand wilde doen 
en dat het daarom ook de voering 
van het wetsontwerp per 1 oktober 
1978 wenselijk achtte, hoewel de kabi-
netsdoelstelling om de koopkracht van 
de benedenmodale inkomens te waar-
borgen, invoering per die datum zeker 
niet nodig maakt. Prognoses duiden 
immers op een koopkrachtstijging van 
de benedenmodale lonen met meer 
dan 2%. Het kabinet neemt dus een 
zeker risico om een toezegging, de 
Kamer gedaan, na te komen. Laten wi j 
hopen, dat dit haar totale ombuigings-
voornemens op het gebied van de kin-
derbijslagen niet zal frustreren. 

Dat zich tijdens deze beraadslagin-
gen een kamermeerderheid aftekent 
voor de tweede-fasevoorstellen - al-
thans voor de globale omvang van de 
daarbij geprojecteerde ombuigingen -
is voorwaarde voor ons om mee te 
kunnen gaan met de eerste fase. 

De heer Jansen (PPR): U zult met aan-
dacht naar het betoog van de heer Herm 
sen hebben geluisterd; welke con-
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clusies heeft u daaruit nu getrokken, 
gelet op de door u gestelde voorwaar-
de? 

De heer De Korte (VVD): Wij hebben 
tegen de tweede fase bepaalde bezwa-
ren, die betrekking hebben op de in-
vull ing van het desbetreffende gedeel-
te van het pakket. 

Het gaat mij hier even om de totale 
omvang. Anders zou een steen onder 
het totale ombuigingsprogramma 
worden weggetrokken. Het is natuur-
lijk reuze belangrijk dat dat overeind 
wordt gehouden. 

De heer Jansen (PPR): Het gaat dus 
uitsluitend om de omvang en op geen 
enkel moment over de vorm? 

De heer De Korte (VVD): Neen, want 
daarover zijn wi j nu natuurlijk nog aan 
het beraadslagen. Ik hoop dat wi j daar-
over nog veel meer zullen horen, me-
de naar aanleiding van hetgeen de Re-
gering zal zeggen. 

De heer Bakker (CPN): Hoe moet die 
instemming dan tot uitdrukking ko-
men? 

De heer De Korte (VVD): Dat zal wel 
blijken uit hetgeen de fracties daarover 
zeggen. 

De heer Bakker (CPN): Als er zo wordt 
getwist over de vorm, komt de om-
vang daarmee meteen ter discussie. 
Je neemt natuurlijk besluiten aan de 
hand van wetsontwerpen. Het tweede 
wetsontwerp is er nog niet. 

De heer De Korte (VVD): Er is toch al 
een zeer concreet voorstel. 

De heer Bakker (CPN): Neen, dat is er 
niet, want wij hebben nog niets. De 
vraag is hoe de heer De Korte zich een 
uitspraak van de Kamer voorstelt. 
Moet de spreker voor het CDA namens 
zijn hele fractie zeggen, dat de maatre-
gel van f 850 min. er so wie so komt? 

De heer De Korte (VVD): Het nut van 
deze beraadslaging is natuurlijk, dat 
met name in de gedachtenwisseling 
met de Regering de tweede fase wat 
duidelijker over het voetlicht komt, 
qua inhoud en omvang. En bij een uit-
spraak van andere fracties denk ik dan 
over de omvang. 

De heer Bakker (CPN): Het standpunt 
van de Regering kent u natuurlijk al. U 
hebt echter gezegd dat u het stand-
punt van de Kamer moet kennen om 
met dit wetsontwerp akkoord te kun-
nen gaan. Hoe wilt u dat materieel ver-
krijgen? 

De heer De Korte (VVD): Dat wegen wi j 
in de woorden die wij tijdens deze be-
raadslaging horen. 

Kinderaftrek/kinderbijslag 

De heer Bakker (CPN): Op een goud-
schaaltje dus. 

De heer De Korte (VVD): Ja, op een 
goudschaaltje! 

Ik wil over een aantal voorwaarden 
spreken, in het licht van hetgeen ik 
reeds heb gezegd, namelijk dat het 
principe van de heffing van loon- en 
inkomstenbelasting naar draagkracht 
gehandhaafd blijft. Daartoe strekt een 
op stuk nr. 17 door CDA en VVD inge-
diend amendement. Er is nog meer. 
Wij wil len ht draaipuntinkomen wat 
betreft het tweede kind bij ongeveer 
f 45.000 zien en voor het derde en vol-
gende bij ongeveer f 50.000. 

Vervolgens wensen wi j dat er een 
gemengde indexering komt, hetgeen 
wi l zeggen dat de komende drie jaren 
de kinderbijslagen aan de gemiddelde 
loondindex/prijsindex in plaats van aan 
de loonindex worden aangepast. 

Daarna moet er, voor meer dan een 
voldoende compensatie van het nega-
tieve effect op het gezinsinkomen van 
gemengde indexering een extra 
opslag op de kinderbijslag voor vierde 
en volgende kinderen komen van f 80, 
op basis van 1978. Daartoe strekt - de 
heer Hermsen heeft er reeds over ge-
sproken - een door ons beiden inge-
diend amendement, op stuk nr. 15. Ik 
zal daarover straks nog iets meer zeg-
gen. 

De wens tot verhoging van de draai-
puntinkomens voor het tweede en het 
derde en volgende kind tot respectie-
velijk f 45.000 en f 50.000 vloeit voort 
uit onze grote zorg voor de middenge-
zinsinkomens van gezinnen met meer 
kinderen, dit met name wanneer wi j 
ook zien naar de offers die in de twee-
de fase zullen worden gevraagd. Door 
deze draaipuntverhoging klopt, naar 
wi j hopen, de ombuigende overheid 
niet twee keer aan hun deur. Boven-
dien wordt naar ons gevoel veel beter 
recht gedaan aan de doelstelling van 
het regeerakkoord, de inkomens tot 
tweemaal modaal zoveel mogelijk te 
ontzien. 

De wens tot invoering van een an-
dere indexering hebben wij al lang ge-
leden bepleit. Gezien het algemene ni-
veau van de kinderbijslagen, inclusief 
de nieuwe opslagen, vinden wi j een 
omzetting van de huidige welvaarts-
vaste aanpassingstechniek in een 
systeem dat het midden houdt tussen 
welvaartsvastheid en waardevastheid 
alleszins aanvaardbaar. Hopelijk zal dit 
ook gewenning geven, nodig om in de 
derde fase tot het door ons gewenste 
afstapje naar volledige prijsindexatie 
te komen. In dit verband refereer ik 
graag aan een artikel van de Minister 
van Sociale Zaken, toen nog een ge-
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wone burger, in ESB van 12 oktober 
1977, over 'Indexering, een recht?'. 
Daarin concludeerde hij dat zo er al 
een recht is op compensatie dit een 
problematisch recht is. 

De gemengde indexering, zoals deze 
nu is voorgesteld, heeft als positieve 
opbrengst dat de daarmee bereikte 
ombuiging van f 150 min. in 1981 voor 
een premiedrukverlaging van circa 
6,1 % kan worden aangewend. Dat le-
vert een rechtstreekse bijdrage tot de 
doelstellingen van de ombuigingsope-
ratie, namelijk die van lastenverlich-
t ing. Daarbij achten wi j de kans op af-
wentelingsreacties bij de loonvorming 
nogal klein. 

Uiteraard beseffen wi j terdege dat 
bij de loonvorming in dit land mutatie 
in het reëel beschikbare inkomen van 
het modale inkomen met twee kinde-
ren een belangrijke rol speelt. Bij de 
berekening van dit reëel beschikbare 
inkomen worden ook de mutaties in de 
kinderbijslag voor het eerste en twee-
de kind betrokken. Dergelijke mutaties 
beïnvloeden als het ware automatisch 
de algehele loonvorming. Wordt het 
overigens niet hoog ti jd dat aan deze 
toch wat dwaze en vooral schadelijke 
weeffout in ons loonvormingssysteem 
een einde wordt gemaakt? 

Door het zeer geleidelijke karakter 
van de gemengde indexering wordt, 
zolang dit loonvormingssysteem ove-
rigens nog voortduurt het afwente-
lingseffect hiervan in ieder geval in de 
tijd zeer afgezwakt. Daarbij komt nog 
dat in het regeringsvoorstel de modale 
man met twee kinderen er f 23 op 
vooruit gaat door de integratie en in 
ons voorstel met eenzelfde bedrag na-
melijk met f 57 door de integratie, ver-
minderd met f 35 door de gemengde 
indexering. Het argument van de af-
wenteling mag dus eigenlijk niet gel-
den. Er zou theoretisch zelfs een klein 
positief effect op de loonvorming van-
uit moeten gaan. 

De wens tot meer dan een compen-
satie van het negatieve inkomensef-
fect van de gemengde indexering voor 
de gezinnen met vier of meer kinderen 
komt voort uit onze zorg, dat deze ge-
zinnen zoveel vaker door het inko-
mensdal van de voorgenomen af-
schaffing van meervoudige kinderbij-
slag voor 16- en 17-jarigen heen moe-
ten dan gezinnen met bij voorbeeld één 
kind. Hiermee bereiken wi j in de eerste 
fase al een zekere compensatie voor de 
tweede fase, maar er moet natuurlijk 
nog wel wat meer gebeuren. 

In hun totaliteit komen onze voor-
stellen erop neer dat er f 150 min. aan 
extra ombuigingen worden gereali-

seerd in 1981 en dat daartegenover 
f 150 min. minder aan extra middelen 
voor 's Rijks schatkist overblijven. Of, 
om het anders te zeggen, het per saldo 
belastingverzwarende karakter van de 
integratie wordt me t f 150 min. op ba-
sis van 1981 verminderd, waarbij f 75 
min. toevloeit naar de gezinnen in de 
middengroepen en f 75 min. naar de 
grotere gezinnen. Dit laat onverlet, dat 
wij van mening zijn dat ook het reste-
rende belastingvoordeel van de inte-
gratie voor het Rijk — dat is ca. f 150 
min. in 1981 - z o u moetenterug-
vloeien in de kinderbijslagfondsen ter 
verdere premiedrukverlaging met 0,1 % 
in 1981. Daartoe hebben wi j dan ook 
een amendement op stuk nr. 14 inge-
diend. 

De heer Dolman (PvdA): Wellicht heeft 
u deze informatie nu niet voorhanden 
- in dat geval zal ik deze wel in een la-
tere fase van het debat vernemen -
maar ik wi l nog eens mijn vraag op dit 
punt herhalen. Per saldo wordt de col-
lectieve sector er niet slechter of beter 
van als uw amendement wordt aange-
nomen. Er is echter een verhoging van 
het draaipunt voor bepaalde groepen. 
Voor welke groepen en in welke situ-
aties is er dan een verlaging van het 
draaipunt? 

De heer De Korte (VVD): Er worden he-
lemaal geen draaipunten verlaagd. Het 
draaipunt voor het eerste kind blijft op 
f 40.000, zoals in het voorstel van de 
Regering staat. Het draaipunt voor het 
tweede kind wordt iets verhoogd, na-
melijk tussen de f 44.000 en f 45.000. 
Het draaipunt voor het derde kind gaat 
naar f 50.000. De techniek die daarbij is 
toegepast maakt het mogelijk het 
draaipunt per kind anders te leggen. 
Het voorstel tot verhoging van deze 
twee draaipunten kostf 75 min. in 1981 
Bovendien hebben wi j voor de gezin-
nen met meerdere kinderen voorge-
steld dat er een opslag van f 80 op de 
bijslag moet komen, hetgeen dan nog 
eens f 75 min. in 1981 kost. In totaal is 
dat f 150 min. 

De heer Dolman (PvdA): Ik heb uw 
amendement en de toelichting daarop 
gelezen. Voor alle duidelijkheid moet 
ik blijkbaar mijn vraag herformuleren. 
Welke groepen worden er, in vergelij-
king met het regeringsvoorstel, zoals 
het thans aan de orde is, beter van en 
welke slechter? 

De heer De Korte (VVD): Ik denk dat er 
een zekere verschuiving van druk op-
treedt naar de inkomens boven de 
thans genoemde draaipunten. Het 
geld voor de verbetering van de mid-
deninkomens in de groep van f 40.000 
tot f 50.000 zal moeten worden gevon-

den bij de inkomens die boven die 
draaipunten liggen. De totale operatie 
in de sfeer van de kinderbijslagen blijft 
op 1 miljard gulden staan. 

De heer Dolman (PvdA): Ik begrijp dat 
u het sommetje nog niet precies hebt 
gemaakt. 

De heer De Korte (VVD): De sterkste 
schouders moeten de zwaarste lasten 
dragen. 

De heer Dolman (PvdA): Dat ben ik 
met u eens. 

De heer De Korte (VVD): Wij hebben 
de schouders alleen wat verplaatst. 

De heer Dolman (PvdA): Ook dat had 
ik begrepen, maar hoeveel zijn zij ver-
plaatst en in welke richting? 

De heer De Korte (VVD): Het kan maar 
één kant op. Beneden de draaipunten 
zal men er in ieder geval niet op achter-
uit gaan. Zeker de gezinnen met de 
minimuminkomens en de modale in-
komens met drie kinderen worden er 
nog iets beter van dan thans in het re-
geringsvoorstel het geval is. Dat is ook 
logisch, want voor die inkomens ligt 
het draaipunt in ons voorstel bij 
f 50.000. Voor de laagste inkomens 
leidt dit altijd tot een verbetering. 

De heer Dolman (PvdA): Uw antwoord 
is zo helder als koffiedik. Ik zal mijn 
verdere informatie bij de Regering vra-
gen. 

De heer Verbrugh (GPV): Ik begrijp wel 
dat men er beter van wordt, naarmate 
het draaipunt hoger is, maar heeft de 
heer De Korte dan helemaal geen me-
delijden met al die Ministers die dezer 
dagen zo verschrikkelijk in de clinch 
liggen met de Minster van Financiën? 
Door hetgeen hij voorstelt, wordt het 
gevecht nog harder. 

De heer De Korte (VVD): Ik geloof dat 
ik een antwoord hierop maar aan de 
bewindslieden zelf moet overlaten. 

Ik kom tot het vervallen van de inko-
mensafhankelijkheid. Het heeft ons 
goed gedaan dat dit kabinet zo stellig 
heeft afgezien van de inkomensafhan-
kelijkheid van de kinderbijslag die het 
vorige kabinet zo vurig wenste. lnko-
mensafhankelijkheid kan het systeem 
van aanvullende kinderbijslagen na-
melijk doen degraderen tot een instru-
ment van nogal ingrijpende nivellering 
van gezinsinkomens. 

Vele overheidsmaatregelen in de 
collectieve sector - belastingen, soci-
ale premies, huursubsidies, studietoe-
lagen, schoolgelden, tarieven voor ge-
zinsverzorging enz. - zijn reeds inko-
mensafhankelijk. Het cumulatieve ef-
fect van al deze maatregelen in hun re-
latie tot het particuliere gezinsinkomen 
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is eigenlijk niet bekend. Daar moet dan 
niet nog eens een nieuwe, inkomens-
afhankelijke kinderbijslagregeling 
met eigen marginaal tarief aan worden 
toegevoegd. 

Bovendien zou inkomensafhanke-
lijkheid, boven op afschaffing van de 
kinderaftrek een te rigoureuze aantas-
ting van het fiscale draagkrachtbegin-
sel betekenen. De uitvoering zou bo-
vendien bijzonder gecompliceerd wor-
den en de positie van vooral de mid-
dengroepen zou onvermijdelijk verder 
worden aangetast. Daarom dank ik de-
ze bewindslieden voor hun aan duide-
lijkheid niets te wensen overlatende 
stellingname op een essentieel punt. 

Ik kom tot het vervallen van eenmaal 
kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen. 
Dit is de kern van het ombuigingspak-
ket van het kabinet in de kinderbij-
slagsfeer. Het voorstel - weliswaar nog 
niet in de vorm van een wetsontwerp -
is toch wel concreet te noemen. Het 
voorstel doet pijn. 

Pijn voor de gezinnen met de in on-
derhoud duurste minderjarige kinde-
ren: 16-en 17-jarigen. leder gezin 
moet in de toekomst door dit 'inko-
mensdal'. Naarmate er meer kinderen 
zijn, moeten de betrokken ouders er 
vaker doorheen. De jonge gezinnen 
hebben nog tijd om eraan te wennen, 
maar de gezinnen met de nu 14- en 
15-jarige kinderen, waarvoor de maat-
regel het eerst gaat gelden, zullen het 
er bijzonder moeilijk door krijgen in 
een periode waarin op vele fronten ge-
matigd en bezuinigd moet worden. De 
selectiviteit van de maatregel heeft 
één positieve kant ten opzichte van al-
ternatieven als bevriezing van de bij-
slag voor het tweede kind. Zolang het al 
eerder als schadelijk getypeerde loon-
vormingssysteem rond de modale 
man met 2 kinderen geldt, leidt het 
niet automatisch tot loonsverhoging 
en verhoging van arbeidskosten. 

Wij hebben in ieder geval gewaar-
deerd dat het kabinet zich bij voorbaat 
zeer uitdrukkelijk bereid verklaard 
heeft tot 'compensatie voor bepaalde 
categorieën' (ik citeer de memorie van 
antwoord en de nota naar aanleiding 
van het eindverslag) opdat besparing 
van onderwijskansen waar mogelijk 
wordt voorkomen. 

Wij zouden hetfataal vinden als 16-
en 17-jarigen vooral in de lagere inko-
menscategorieën - voor de keuze 
staande: doorgaan met leren of in het 
arbeidsproces treden - hierdoor ver-
vroegd in het arbeidsproces zouden 
treden en hun schoolopleiding niet 
zouden afmaken. Als onderwijskansen 
in het geding zijn, is voor ons, libera-

len, de grootst mogelijke waakzaam-
heid geboden. Wij zien dan ook reik-
halzend uit naar de voorstellen die het 
kabinet ter compensatie in petto heeft. 

Afhankelijk van de inhoud van die 
voorstellen, behouden wi j ons ook het 
recht voor - uiteraard met instandhou-
ding van het totale ombuigingsbedrag 
van de tweede fase - met alternatieve 
voorstellen te komen. Wij denken 
daarbij nog steeds aan de eerder door 
ons gedane suggestie een lagere kin-
derbijslag, ter grootte van 50% van de 
huidige bedragen, dus afhankelijk van 
de rangorde van het kind, voor 0-, 1-
en 2-jarigen te combineren met een 
hogere bijslag ter grootte van 150% 
van de huidige bedragen voor 16- en 
17-jarigen. 

Dit zou een tweede-fasebesparing 
opleveren van rond f 700 miljoen en 
een totale ombuiging van ca. f 1 mil-
jard in 1981, inclusief de bedragen van 
de eerste fase. Dat komt overeen met 
wat in de memorie van antwoord op 
blz. 8 is aangeduid als 'een voorlopig 
streefbedrag aan ombuigingen in de 
collectieve sector van f 1 miljard in 
1981'. 

Ons voorstel tast het totale ombui-
gingsbedrag derhalve niet aan. Het 
spreidt bovendien de pijn van de be-
zuiniging over een tweemaal zo groot 
aantal gezinnen, namelijk de jongste 
en oudste gezinnen in leeftijdsop-
bouw. Het blijft toch een selectieve 
maatregel die via het bestaande loon-
vormingssysteem niet automatisch in 
het loon doorwerkt. Het maakt ook een 
begin met de door ons, vanuit een 
oogpunt van de 'kosten-per-kind-be-
nadering' zozeer begeerde differenti-
atie naar leeftijd. 

Dat deze differentiatie naar leeftijd 
haaks zou staan op ons huidig stelsel 
van vooral differentiëren naar rangor-
de, zoals de bewindslieden ons tegen-
werpen in de nota naar aanleiding van 
het eindverslag, wil er bij ons niet in. 
Wij wachten graag overtuigender ar-
gumenten van de bewindslieden af, 
maar wij zien vooralsnog niet in waar-
om differentiatie naar leeftijd èn naar 
rangorde niet harmonisch samen zou-
den kunnen gaan. Trouwens, met het 
huidige onderscheid tussen 17-jarigen 
en jonger en 18-jarigen en ouder, ken-
nen wi j reeds lang een zekere vorm 
van differentiatie naar leeftijd. In Bel-
gië en Frankrijk kent men differentiatie 
naar rangorde èn naar leeftijd! 

Wat alternatieve voorstellen betreft, 
laten wij ook de eerder gedane sugges 
tie van de verschuiving van de 
schoolgeldplicht van 16- naar 18-jari-
gen, nog niet varen. Voor de financie-
ring van dit voorstel - we mogen na-

tuurlijk niet de omvang van de totale 
bezuiniging aantasten - z o u bij voor-
beeld te denken zijn aan het geduren-
de één kwartaal in de 'wachtkamer' 
plaatsen van de kinderbijslagvoorzie-
ningen van pasgeborenen. Dit uitstel 
van bijslag voor O-jarigen met een 
kwartaal, levert naar onze beste infor-
matie, daarvoor ruim voldoende op. 
Wellicht kunnen de bewindslieden 
hierover wat meer zeggen. 

Naast dit alles houden wij onze zor-
gen met betrekking tot de weliswaar 
zeer kleine groep van thuiswonende, 
niet studerende invalide kinderen, die 
ook onder de tweede-fasemaatregel 
vallen. Hun extra kosten worden veelal 
maar gedeeltelijk opgevangen door de 
AA W-voorzieningen, ziektekostenre-
gelingen en buitengewone lastenrege-
ling in de belastingsfeer. Wij wil len 
graag bepleiten dat hun situatie nauw-
lettend onder ogen wordt gezien. Het 
gaat vaak om individueel schrijnende 
gevallen. 

Ik kom tot de derde fase. Wanneer 
de eerste en de tweede fase in de nu 
voorgenomen vorm gerealiseerd wor-
den, wordt het kinderbijslagsysteem 
er verre van eenvoudiger op. De ont-
vangers van kinderbijslagen krijgen 
opslagen, de kinderbijslag voor het eer-
ste kind blijft bevroren, de bijslagen 
voor tweede en volgende kinderen zijn, 
wanneer ons voorstel wordt gevolgd, 
gemengd geïndexeerd. 

Dat is onze bijdrage aan de com-
plexiteit. De nieuwe opslagen worden 
vastgesteld aan de hand van de jaar-
lijkse optrekking van de belastingvrije 
voet en ter voorkoming van beperking 
van onderwijskansen komen erterech-
te compensaties voor bepaalde inko-
menscategorieën. Er bestaat boven-
dien dan nog kinderaftrek voor de eer-
ste twee kinderen van zelfstandigen en 
voor enkele andere categorieën en dit 
alles in het kader van de vier vigerende 
kinderbijslagwetten, AKW of regelin-
gen AKW, KWL, KKZ en KTO. 

Een dergelijke situatie vraagt terecht 
om harmonisering. Ik kan niet nalaten 
wat zout in deze wonde te wri jven. 

De heer Jansen (PPR): Hoorde ik het 
goed dat de heer De Korte sprak in ver-
band met die studerende kinderen 
over compensaties voor mensen met 
te lage of met lagere inkomens? 

De heer De Korte (VVD): Ja, dat is juist. 

De heer Jansen (PPR): Dus toch iets 
van een inkomensafhankelijkheid in 
het hele kinderbijslagverhaal? 

De heer De Korte (VVD): Neen, het is 
iets anders of je bij de kinderbijslagen 
die inkomensafhankelijkheid voor alle 
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gezinscategorieën nastreeft of dat je 
compenserende regelingen zoekt 
die alleen voor 16- en 17-jarigen gel-
den. Dat is een selectieve maatregel. 
Wij kennen toch ook individuele huur-
subsidies? Daar zijn wij toch ook niet 
tegen? 

De heer Jansen (PPR): Het zijn dus in-
komensafhankelijke bijslagen voor 16-
en 17-jarigen? 

De heer De Korte (VVD): Neen, dat 
maakt u ervan. In onze visie - maar 
nogmaals: ik wil eerst horen wat de 
Regering daarvan zegt -zouden de 
door ons verlangde compensaties niet 
onder die noemer te brengen zijn. 

Een dergelijke gecompliceerde situ-
atie vraagt terecht om harmonisering. 
Ik kan niet nalaten wat zout in deze 
wonde te wri jven, want o.a. in naam 
van de eenvoud en de doorzichtigheid 
wordt de aftrek afgeschaft. Dit staat te 
lezen in de memorie van antwoord. 
Het systeem wordt echter zo complex, 
dat het eenvoudiger en doorzichtiger 
gemaakt moet worden. Maar gelukkig 
komen de bewindslieden ons te hulp 
met een fraaie uitspraak in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag: 
'Eén ding moet naar onze mening wel 
vaststaan; in naam van de eenvoud, 
hoe begerenswaardig ook, mag geen 
onrechtvaardig systeem ontstaan'. Dus 
echt eenvoudig wordt het niet. Ik denk 
dat wi j later nog met heimwee zullen 
terugdenken aan de dagen van weleer, 
toen er nog zo iets eenvoudigs en 
doorzichtigs als kinderaftrek bestond. 

Met betrekking tot de financiering 
van de derde fase merkten de be-
windslieden in de memorie van ant-
woord op dat op dat punt de gehele 
derde fase operatie (vrijwel) neutraal 
zal verlopen. Bijzondere knelpunten 
zullen optreden bij de zelfstandigen als 
gevolg van de premieheffing, maar 
vooral bij de kleinste zelfstandigen. 
Hun inkomensposities zouden door 
opheffing van het bestaande recht van 
kinderbijslag voor de eerste twee kin-
deren op grond van de KKZ zonder 
compensaties aanzienlijk worden aan-
getast. Dat de bij de opheffing van de 
KKZ vrijkomende algemene middelen 
zullen worden aangewend om de re-
sulterende nieuwe premielast voor al-
le zelfstandigen te mitigeren, zien we 
dan ook bij neutrale financiering niet 
zitten. Zoals de bewindslieden het nu 
formuleren, klinkt het enigszins als een 
zoethouder. Is het gewoon niet eerlij-
ker om te zeggen waar afschaffing van 
de kinderaftrek voor zelfstandigen en 
bijslag voor hun eerste twee kinderen 
op komt te staan: een forse premie-

last! En is het niet juister de zelfstandi-
gen zelf en hun organisaties vervol-
gens aan het woord te laten over de 
vraag of ze dat nog wel wensen? 
Roept bovendien iedere extra sociale 
premie bij de huidige collectieve las-
tendruk en de geringe economische 
groei in de komende jaren niet nieuwe 
afwentelingsprocessen op? 

Mijnheer de Voorzitter! Dan nog het 
punt van de studiefinanciering voor 
studerenden in HBO en Universitair 
Onderwijs en in samenhang daarmee 
de kinderbijslag voor 18-jarigen en 
ouder. Wij zien niet goed in hoe de 
derde fase volledig uitgevoerd kan 
worden zonder daarbij tegelijkertijd de 
oplossing aan te dragen voor de stu-
diefinancieringsproblematiek. Het ka-
binet blijft daar blijkens de nota naar 
aanleiding van het eindverslag nogal 
mistig over doen. Ik herhaal dan ook 
de vraag: is het kabinet met ons van 
oordeel dat deze beide zaken in directe 
onderlinge samenhang opgelost die-
nen te worden? 

Ten slotte in het kader van de derde 
fase nog een laatste kritisch geluid. In 
ons eindverslag hebben wi j de kans 
groot geacht dat bij voortgaande inte-
gratie van de nieuwe opslagen in de 
normale kinderbijslagen op den duur 
de achtergrond van de gehele kinder-
aftrek/kinderbijslagoperatie verloren 
zal gaan. Het kabinet geeft dit ook in 
zijn antwoord daarop met zoveel 
woorden toe. En het laat daarop vol-
gen (ik citeer uit de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag): 'Hoewel 
zulks bepaald niet in ons voornemen 
ligt, kunnen wi j ons voorstellen, dat in 
de toekomst zal worden besloten een 
groter deel van de kinderbijslagen uit 
premies te financieren'. Wij vrezen dan 
ook met grote vreze de volgende situ-
atie: nu verhoging van kinderbijslag 
met tijdelijke financiering door de 
schatkist uit de met 1,5 miljard ver-
hoogde belastingopbrengst; later f i-
nanciering uit verhoogde premies met 
als argument 'de uitkeringen moeten 
kostendekkend zijn'; vervolgens geen 
vermindering van de rijksbijdrage en 
overeenkomende vermindering van 
belastingdruk omdat de nieuwe be-
windslieden even hardnekkig als we 
de afgelopen weken ervaren hebben, 
om geld zitten te springen; en achteraf 
gezien alleen een lastendrukverhoging 
van 0,5 procent die van het ombui-
gingskarakter van de eerste en tweede 
fase samen uiteindelijk geen spaan 
overlaat. Of zien we dit verkeerd? 

Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte de 
vraag: ombuigen of doorbuigen? Zo-
als de ombuigingskaarten nu geschud 

lijken, zullen de kinderbijslagvoorzie-
ningen voor ca. 1 mld., dus voor onge-
veer 1/10, gaan bijdragen aan het tota-
le ombuigingspakket. Het lijkt ons al-
leszins redelijk dat ook op dit terrein 
een collectief offer wordt gebracht. 

Wij kunnen en mogen echter niet 
verhelen dat de oorzaak van de onrust-
barende stijging van kosten, uitkerin-
gen en premies van het sociale verze-
kerings- en voorzieningenpakket toch 
eerder in andere sociale uitkeringen 
gezocht moet worden. Dat dient de ko-
mende weken scherp in het oog te 
worden gehouden. Maar goed, alles 
bijeen genomen is het zaak om nu om 
te buigen en het draagvlak van onze 
noodlijdende economie te verbreden 
of om straks met zijn allen door te bui-
gen omdat het draagvlak van onze 
welvaart, onze arbeidsplaatsen en on-
ze collectieve zekerheid inclusief de 
kinderbijslagvoorzieningen inzakt. Nü 
ombuigen of straks doorbuigen, daar 
gaat het om. Ombuigen nü doet pi jn, 
ombuigen straks brengt onherstelbaar 
leed. 

D 
De heer Dolman (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! In de schaduw van grote 
woorden voltrekken zich kleine daden. 
Terwijl het land gonst van bepleite, 
aangeprezen, vermoede, verwachte, 
uitgelekte, gevreesde en gehate bezui-
nigingen op sociale voorzieningen, 
zetten wi j ons aan de behandeling en, 
naar ik aanneem, de aanneming van 
een nuttig, concreet, helderen recht-
vaardig wetsontwerp, zoals het daar 
ligt. 

Het kabinet-Van Agt breekt zich het 
hoofd over, de tanden stuk, op de soci-
ale verhoudingen door de grootste f i -
nanciële operatie sedert Lieftinck. Mis-
schien breekt er nog wel meer. Intus-
sen kan het er echter niet onderuit, de 
erfenis van zijn voorganger te verdedi-
gen. 

Het vierde jaar van een kabinetsperi-
ode behoort het oogstjaar te zijn. Dat 
is met het kabinet-Den Uyl niet hele-
maal gelukt. De oogst werd een jaar 
uitgesteld. Goede plannen laten zich 
echter niet afstellen. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat heb ik u bij 
de behandeling van de WIR niet horen 
zeggen. 

De heer Dolman (PvdA): Hebben wi j 
tegen de WIR gestemd? 

De heer Nijhof (DS'70): U heeft niet te-
gen de WIR gestemd, maar u heeft er 
wel over gesproken in de trant van een 
'uitgekleed wetsontwerp'. 
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De heer Dolman (PvdA): Ja, zeker. 

Het zou natuurlijk nog veel beter zijn 
geweest als het kabinet-den Uyl ge-
continueerd was. Er bleven echter ook 
een paar aardige zaken in dat wets-
ontwerp staan. Daarom hebben wij 
voorgestemd. Eenveel aardiger voor-
beeld is nog de Huurprijzenwet die wi j 
de vorige week hebben aanvaard. Nu 
is dan de kinderbijslag aan de beurt, 
daar helpen geen lieve Pol en Rudolf 
aan. Het moet onze medeleden Boers-
ma en Van Rooijen een bijzondere vol-
doening zijn dat hun ingevroren zaad 
alsnog vrucht draagt. 

Het moet hun, evenals ons, hebben 
geërgerd dat er een winter en een lang-
gerekt voorjaar overheen zijn gegaan. 
Het heeft moeite en ti jd gekost op dit 
punt continuïteit te betrachten. Dus is er 
geen sprake van volledige continuïteit. 
De opgelopen vertraging laat zich niet 
zonder meer wegpoetsen. De voor-
jaarsnota toont aan dat Boersma en 
Lubbers tot het laatste ogenblik een 
vruchtbaar sociaal-economisch en Dui-
senberg een voorzichtig financieel be-
leid hebben gevoerd. Immers, voor 
werkloosheids- en bijstandsuitkeringen 
zijn dit jaar vele honderden miljoenen 
minder nodig dan aanvankelijk ge-
raamd. 

Wanneer de structurele begrotings-
ruimte in 1978 niettemin licht wordt 
overschreden, ligt dat in belangrijke 
mate aan het uitstel van de kinderbij-
slag-operatie: niet gedwongen, niet on-
vermijdelijk, maar welbewust. De eco-
nomie, het financieringstekort, de ka-
pitaalmarkt hebben daarvan de nadeli-
ge weerslag ondervonden. 

Omdat het om meer dan een hand-
vol pepernoten gaat en omdat in het 
debat over de regeringsverklaring zo 
langdurig is gemierd omtrent de data 
van 1 juli en 1 oktober, kon ik dit uitstel 
niet terzijde laten. Mijn fractie zal, zo-
als het wetsontwerp daar ligt, echter 
niet kniezen. Wij kiezen liever, zonder 
omhaal en zonder tijdverlies. Wat gis-
teren goed was, kan vandaag niet 
slecht zijn. Wij gunnen het de Rege-
ring, wij gunnen het dit kabinet heel 
graag, dankzij ons het wetsontwerp 
binnen te halen. De fractie is even con-
structief als ten tijde van de mammoet-
wet, als men begrijpt wat ik bedoel. 

Wij begroeten dit wetsontwerp om 
wille van de sociale rechtvaardigheid. 
De verantwoordelijkheid voor het op-
voeden van kinderen vermindert de 
draagkracht, doch niet méér naarmate 
het inkomen hoger is. Het nieuwe stel-
sel, dat materieel veei overeenkomst 
vertoont met een voor iedereen gelijk 
takskrediet, past veel beter bij het idee 
van een algemene volksverzekering. 

Verder gaande plannen van de Rege-
ring in die richting, de zogenaamde 
derde fase, zien wi j met vertrouwen te-
gemoet. Wij wijzen tevens - de heer 
De Korte heeft hieraan al herinnerd -
op het logische gevolg dat de bejaar-
denaftrek in de inkomstenbelasting 
wordt vervangen door een opslag op 
het algemene ouderdomspensioen. 
Dat is heel wat beter dan knabbelen 
aan pensioenen zelf, nu, in 1982 of 
wanneer dan ook. 

Ik raak hiermee de problematiek van 
bezuiniging op overdrachtsuitgaven 
die, zoals gezegd, dit debat overscha-
duwt. Het is met betrekking tot kinder-
aftrek en kinderbijslag ons uitgangs-
punt niet. Het werpt op het voorstel 
wel een belangrijk zijlicht. Het is 
belangrijk met name voor de hoogte 
van het zogenaamde draaipunt - ik zeg 
dit nog eens zeer duidelijk; gezien de 
interventie van de heer De Korte lijkt 
dit mij niet overbodig - het punt waar-
onder het besteedbaar inkomen dank 
zij de systeemwijziging toeneemt en 
waarboven het afneemt. Hoe lager dit 
punt, hoe groter het budgettaire ge-
volg. 

Welnu, het kabinet dat zoveel meer 
wil ombuigen, heeft deze budgettaire 
winst verminderd. Voor het aanvangs-
jaar bestaat hieromtrent tussen het ka-
binet en mij geen verschil van mening. 
In de eindsituatie, zo beweert de Rege-
ring, zal er geen ander effect zijn dan 
bij het oorspronkelijke voorstel het ge-
val was. Wij vroegen in het eindverslag 
hoe dit is berekend. Welke veronder-
stellingen zijn gemaakt ten aanzien 
van de inkomensontwikkeling en de 
inflatiecorrectie? 

Het antwoord in de nota laat te ra-
den en dus te vragen over. Ik leid eruit 
af dat de druk van de inkomstenbelas-
ting op het modale inkomen in de pe-
riode tot 1981 wordt verondersteld te 
stijgen. Mijn eerste conclusie is dat de 
inflatiecorrectie materieel niet voor 
100% wordt toegepast. Ik neem aan 
dat de Regering nog steeds uitgaat 
van koopkrachthandhaving, althans 
voor het modale inkomen. Mijn twee-
de conclusie is dat er geen nullijn voor 
de brutolonen zal zijn. 

Mijn derde conclusie is echter dat de 
bruto verbetering doordat de inflatie-
correctie materieel niet geheel door-
gaat geheel of ten dele wordt wegbe-
last. Dit geldt echter niet alleen voor 
mensen met kinderen. Dit is een alge-
meen element in de berekening van de 
begrotingsruimte. Het voorliggende 
wetsontwerp levert wel degelijk - het 
is niet veel, maar wel iets - minder 
besparing op dan het oorspronkelijke. 
Het kabinet komt tot dezelfde budget-
taire einduitkomst, doordat het voor 

enkele tientallen miljoenen een voor-
schot neemt op de algemene toekom-
stige welvaartsgroei. Met dit bedrag 
wordt het budgettaire probleem ver-
der verzwaard. Mag ik aannemen dat 
het kabinet verdere uitkleding niet 
voor zijn verantwoording zal nemen 
en wil len de bewindslieden, nu de 
heer De Korte vooralsnog in gebreke is 
gebleven, per omgaande, vóórdat zij 
aan hun mondeling antwoord in eer-
ste termijn beginnen, uitvoerige 
schriftelijke informatie geven over de 
precieze inkomenseffecten van het 
amendement op stuk nr. 15? 

De totstandkoming van het wets-
ontwerp is vertraagd. Zijn betekenis is 
enigermate verminderd. De hoofdzaak 
bleef evenwel in stand. 

De heer Nijhof (DS'70): Prettig voor u! 

De heer Dolman (PvdA): Voor het ont-
werp als zodanig krijgt het kabinet van 
ons geen 10, geen 9, maar wel een 8. 
Dit is meer dan van de VVD. 

In het voorlopig verslag gaf deze 
fractie blijk van - ik citeer - onoverko-
menlijke bezwaren. In het eindverslag 
is deze positie afgezwakt tot zeer kri-
tisch. De bezwaren heten nu: vooral 
principieel. Men weet, dat principes 
nogal eens voor de praktijk van het le-
ven wijken. Niettemin, het is niet niks 
dat men in het eindverslag schrijft: 'Dit 
wetsontwerp staat haaks op het om-
buigingsbeleid.'. Daar zal heel wat 
tegenover moeten staan! Inderdaad, 
wi j hebben het vandaag nog eens ge-
durende een uur kunnen horen: in de 
tweede fase zal in de kinderbijslagen 
zelf worden gehakt, ook van mensen 
met lage inkomens. Dit heeft de VVD 
binnen het kabinet afgedwongen. 

De heer De Korte (VVD): Ik heb heel 
nadrukkelijk gezegd, dat er compensa-
ties moeten komen, met name voor de 
lagere inkomenscategorieën. 

De heer Dolman (PvdA): U bent in ge-
breke gebleven om de precieze effec-
ten aan te geven, zowel van uw amen-
dement betreffende de eerste fase als 
van uw voorstellen, de tweede fase be-
treffende. Ik wacht de precieze infor-
matie van de Regering af, maar ik kan 
uit uw opstelling - schriftelijk zowel als 
mondeling - geen andere conclusie 
trekken. U wilt in ieder geval voor f 1 
miljard op kinderbijslagen bezuinigen. 
Hiervan moeten ook mensen met een 
laag inkomen het slachtoffer worden, 
dat kan niet anders. 

De heer De Korte (VVD): Het is de be-
doeling, dat iedereen offers brengt, 
waarbij de zwaarste lasten door de 
sterkste schouders moeten worden 
gedragen. Dit is zeer uitdrukkelijk ge-
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zegd. In dit kader vragen wi j om com-
pensaties, welke met name voor be-
paalde inkomenscategorieën moeten 
gelden. 

De heer Dolman (PvdA): U zegt het 
heel goed. Na de komma zegt u 'de 
zwaarste lasten door de sterkste 
schouders', maar vóór de komma zegt 
u, dat iedereen moet bijdragen. Het is 
precies wat ik zeg: ook mensen met la-
ge inkoinens moeten inleveren. Wij 
weten dat de VVD dit heeft afgedwon-
gen. Dit wordt toegegeven. 

De heer De Korte (VVD): U kent ook de 
basis van het regeerakkoord en het-
geen in de regeringsverklaring is ge-
zegd, namelijk dat wat de koppeling 
van netto minimumloon en netto soci-
ale uitkeringen betreft, de positie van 
de minst-draagkrachtigen niet mag 
worden aangetast. Hierbij hebben wi j 
ons aangesloten. 

De heer Dolman (PvdA): Ja, wat hier-
over is uitgelekt, laat ook niet veel 
goeds te raden over! Het is echter wei-
nig vruchtbaar om naar aanleiding van 
hetgeen is uitgelekt verder te discus-
sieren. Ik noteer wat de heer De Korte 
hierover zegt. Ik kan mij nauwelijks 
voorstellen, dat als men hieraan vast-
houdt, voor alle mensen met kinderen 
en met lage inkomens in het geheel 
geen sprake zal zijn van aantasting en 
dat men toch nog f 1 miljard vindt, ter-
wij l bovendien wordt geamendeerd op 
de wijze die de heer De Korte wenst, 
maar nogmaals, het is niet vruchtbaar, 
hierover op dit moment verder te dis-
cussiëren, terwij l de heer De Korte zelf 
in gebreke is gebleven om precieze in-
formatie te verstrekken. Het zal mij een 
eer zijn, de precieze informatie - de 
precieze inkomenseffecten, per aantal-
len kinderen en per inkomenshoogte -
van de heer De Korte tijdens het debat 
te ontvangen. 

De heer De Korte (VVD): De heet Dol-
man haalt twee dingen door elkaar. Ik 
kan wel degelijk van het amendement, 
dat wi j met de fractie van het CDA heb-
ben ingediend, de inkomenseffecten 
geven. Zij zijn uitgerekend. Dit moet 
echter niet worden verward met de 
tweede fase. De heer Dolman spreekt 
nu over de tweede fase. Dat is iets ge-
heel anders. 

De heer Dolman (PvdA): Ik zal het 
graag van beide zien. Ik heb geno-
teerd, als uw belangrijkste uitgangs-
punt, dat u in ieder geval voor f 1 mil-
jard wi l t bezuinigen. U moet mij maar 
eens aantonen - dit is uw bewijslast, 
niet de mijne - hoe dit kan, zonder de la-

ge inkomens een deel hiervan te laten 
dragen. Ik houd mij aanbevolen voor 
deze informatie. Het lijkt mij een verrij-
king van het debat. 

De heer De Korte (VVD): Uitgezonderd 
de laagste. 

De heer Dolman (PvdA): Met f 17.000 
niét, maar met f 18.000 moet men wèl 
inleveren. Tel uit je winst! Dat zullen 
de mensen in het land prettig vinden! 

De Regering - zij is ten slotte nog de 
belangrijkste discussiepartner in dit 
d e b a t - w i l er in de memorie van ant-
woord geen onduidelijkheid over laten 
bestaan dat naar haar mening de in-
voering van de eerste en de tweede fa-
se nauw samenhangende maatrege-
len zijn. Dat is ferme taal, maar wat be-
tekent het staatsrechtelijk? 

In de afgelopen maanden is zowel 
door de CDA- als ook door de VVD-
fractie sterke druk - nu ja, sterke ... in 
ieder ge,val d r u k - op het kabinet uitge-
oefend om het plan voor de tweede fa-
se af te zwakken. Wij hebben vandaag 
gehoord dat men dat zelfs voor de eer-
ste fase probeert. Wie weet lukt het. 
Het kabinet heeft al vaker hard gebla-
zen en toch maar liever niet de mond 
gebrand. 

Er zijn echter ook twee andere mo-
gelijkheden, nl. dat beide regerings-
fracties, of alleen de VVD, onoverko-
melijke bezwaren blijven houden, om 
het aanvankelijke woordgebruik nog 
eens te citeren. Wat dan? Onze vraag 
in het eindverslag naar de politieke ge-
volgen van een weigerachtige nou-
ding van de Kamer met betrekking tot 
de tweede fase noemt de Regering 
prematuur. Zij gaat ervan uit dat deze 
week wel zal blijken of een meerder-
heid de samenhang tussen beide fa-
sen onderschrijft. 

Dat lijkt mi j , ondanks de geruststel-
lende woorden van de heer De Korte, 
rijkelijk optimistisch. Men kan er wel 
omheen draaien, maar de zekerheid 
daarover lijkt mij nog niet boven de 
horizon te komen. Wanneer ik de he-
ren een kleine raad mag geven? Ik zou 
het op mijn beurt prematuur vinden 
wanneer het CDA en de VVD zich zou-
den binden voordat het SER-advies is 
uitgebracht. De heer Hermsen bleek al 
bij voorbaat onder de indruk niet al-
leen van de kennis maar ook van de 
macht van de SER. Dat was buitenge-
woon interessant. Laten zij zich boven-
dien niet binden voordat zij goed en 
wel van de voorgenomen ombuigin-
gen als geheel kennis hebben kunnen 
nemen. 

Wanneer het onderlinge vertrouwen 
deze week nieuwe recordhoogten be-
reikt, heb ik natuurlijk niets gezegd. 

Stel echter dat onze scepsis bevestigd 
wordt, dan heeft de Kamer als geheel 
het recht nu, deze week, meer te horen 
over het politieke standpunt van de 
Regering ten aanzien van de samen-
hang tussen de beide fasen. 

Zal het kabinet verzoeken de stenv 
ming over de eerste fase ui t te stellen 
totdat inzake de tweede fase definitief 
overeenstemming is bereikt? Of zal het 
deze stemming aangaan en de verde-
diging in de Eerste Kamer resp. de af-
kondiging in het Staatsblad conditi-
oneel stellen? Of laat het kabinet, in-
clusief de VVD-ministers, het aanko-
men op een conflict later, ondanks de 
principiële, onoverkomelijke bezwaren 
van de VVD-fractie? Ik noem maar een 
paar mogelijkheden. Met grote be-
langstelling zie ik het antwoord tege-
moet. Spreken is subtiel, dat besef ik, 
maar zwijgen is zwak. 

Aan de inhoud van het toekomstige 
beleid heeft de oppositie geen bood-
schap. Wij onderhandelen niet en het 
kabinet kan ons gestolen worden. Ge-
zien de opgelaaide discussie zouden 
wi j echter tekort schieten wanneer wi j 
niet enkele argumenten noemden 
waarom wij deze voorgenomen twee-
de fase volstrekt van de hand wijzen. 

In het algemeen is extra grote be-
hoedzaamheid vereist met bevriezing, 
vermindering, halvering of uitstel van 
kinderbijslagen, nu voor de komende 
jaren geen of een geringe inkomens-
verbetering wordt verwacht. In de ja-
ren vijftig is kinderbijslag wel gebruikt 
om tenminste enig soelaas te bieden 
aan gezinnen met kinderen in zuinige 
loonronden. Men bedenke zich tien-
maal alvorens onder de huidige om-
standigheden gezinnen met kinderen 
dubbel te pakken, laat staan het dub-
beleaf te pakken. Wil men toch iets 
doen, dan geldt ook hier de leidraad 
van de zwaarste lasten voor de sterk-
ste schouders. Een rechtvaardiger ver-
deling van bruto-inkomens, inclusief 
die van mensen zonder kinderen, moet 
echter allereerst worden nagestreefd. 
Naarmate een dergelijk beleid beter 
slaagt, is een aanvullende ingreep in 
bijslagen minder gewenst en minder 
noodzakelijk. Wat geldt voor de alge-
mene keuze tussen inkomens en col-
lectieve voorzieningen, dat geldt hier 
in bijzondere zin. 

De vele afzonderlijke alternatieven 
die buiten en binnen de Kamer zijn ge-
noemd, laat ik onbesproken. Over het 
regeringsplan tweede fase het volgen-
de: De juistheid van wat ik zoeven zei -
behoedzaamheid in een tijd van stag-
nerende welvaartsgroei - lijkt de Rege-
ring te beseffen. In de plaats van on-
middelijke aantasting van bijslagen 
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stelt zij voer 16- en 17-jarigen uitstel 
voor. Niemand gaat er op achteruit, 
sommigen gaan er later op vooruit, is 
de stelling. Het lijkt het ei van Colum-
bus. Helaas, zonder breuk gaat het 
niet. 

In de eerste plaats is het primitief al-
leen te letten op jaarinkomens. Wie kri-
tiek uitoefent op exorbitante inkomens 
van bij voorbeeld medische specialis-
ten, krijgt strijk en zet te horen dat zij 
zo lang hebben moeten studeren. Het 
inkomen per leven is een betere maat-
staf. 

In de tweede plaats rekent iedereen, 
zeker ouders met bescheiden inko-
mens, op dubbele bijslag. Het is schrij-
nend dat de Regering dit miskent ter-
wi j l zij een miljard belastingverlaging 
voor het bedrijfsleven in hoofdzaak 
verdedigt met het argument van de 
opgewekte verwachtingen. Grote on-
dernemingen kunnen geen dag langer 
wachten, kleine gezinnen hebben nog 
wel twee jaar de t i jd. 

In de derde plaats is het onwaar dat 
niemand door uitstel van voordeel on-
middellijk nadeel lijdt. Waarom is de 
verdubbeling destijds ingevoerd? Om-
dat men hogere uitgaven te doen 
krijgt, veelal niet alleen voor het stu-
derende kind in kwestie, maartegeli j-
kertijd voor jongere broertjes en zus-
jes. Wie redeneert als de Regering, 
hoeft nooit meer een ledikant te kopen 
als hij al een wieg heeft. Nee dank Ü, ik 
heb al een boek. 

Bij dit plan zinkt het dubbel pakken 
van ambtenaren, met 1 % per jaar of 
zo, zinkt zelfs de aantasting van sociale 
minima, zoals is uitgelekt, - dit aan het 
adres van de heer De Korte - in het 
niet. Duizenden guldens worden aan 
mensen met kleine inkomens onthou-
den. 

Voor onderwijs en arbeidsmarkt laat 
zich niets goeds vermoeden. Tiendui-
zenden hebben juist in hun zestiende 
levensjaar de keuze tussen doorleren 
en gaan werken. Ik weiger te aanvaar-
den, heeft Minister Albeda gezegd, dat 
jongelui van school zouden gaan ter 
wil le van werkloosheidsuitkering. Nee, 
dat zal wel kloppen, maar enig macro-
economisch denken is van deze Minis-
ter toch niet te veel gevergd. Wie de 
school verlaat met reëel uitzicht op 
werk, maakt de spoeling voor anderen 
dunner. Juist in deze tijd van jeugd-
werkloosheid behoort iedere ontmoedi-
ging van onderwijs volgens de Rege-
ring een gruwel te zijn. 

Mijnheer de Voorzitter! De situatie 
rondom het voorliggende wets-
ontwerp is door amendement nr. 15 
niet onaanzienlijk gecompliceerd. Zo-

als het wetsontwerp er ligt, zouden wi j 
daar met vreugde vóór stemmen. Het 
spijt mij dat de verdere voornemens 
van het huidige kabinet voor de twee-
de fase ons noodzaken een uitspraak 
van de Kamer te vragen. 

Het is zoals collega Rietkerk, met de 
benen op tafel, zegt in Trouw van 23 
januari 1976: 'Een regelrechte aanslag 
op de inkomens in de middengroepen. 
Denk maar eens aan gezinnen met 
schoolgaande of studerende kinde-
ren.'. Collega Rietkerk moet nu maar 
eens denken aan wat hij toen heeft ge-
zegd. 

Mijnheer de Voorzitter! Hierbij heb 
ik de eer u een motie te overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Dolman, 
Van der Doef, Duisenberg, Van Keme-
nade en Meijer wordt de volgende mo-
tie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over voor-
stellen en voornemens ten aanzien 
van kinderaftrek en kinderbijslag; 

van oordeel, dat afschaffing van dub-
bele kinderbijslag voor 16- en 17-jari-
gen ernstige bezwaren oproept uit een 
oogpunt van inkomens-, onderwijs- en 
arbeidsmarktbeleid; 

nodigt de Regering uit, haar desbetref-
fende voornemen in heroverweging te 
nemen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De vergadering wordt van 16.30 uur 
tot 16.45 uur geschorst. 

□ 
De heer Van Dis (SGP): Mijnheer de 
Voorzitter! Namens de fractie zou ik in 
mijn bijdrage aan deze discussie wi l -
len herinneren aan het debat, dat nu 
omstreeks twee jaar geleden in deze 
Kamer werd gehouden met ongeveer 
dezelfde spelers als toen, al waren 
hun rollen anders dan heden het geval 
is. Ik doel op het bekende debat over 
de 1 %-operatie, door Duisenberg de 
'linkse norm' genoemd. Van die norm 
is langzamerhand heel wat afgeknab-
beld. Als ik het mij goed herinner, gaf 
de eerste opzet een omvang van f 8 tot 
f 9 mld. aan, maar niet lang daarna 
bleek dat men ook met f 4,5 mld. kon 
volstaan, waarmee weer is bewezen 
hoe moeilijk het is, werkelijke ombui-
gingen tot stand te brengen. 

De Voorjaarsnota 1978 laat in ieder 
geval zien, dat zelfs bepaalde ombui-
gingen, hoewel in het begrotingsbeeld 
en de meerjarenramingen opgeno-

men, toch niet gerealiseerd zijn. Met 
alle begrip voor de demissionaire toe-
stand van het vorige kabinet, bleek 
toch maar f 600 min. het begrotingste-
kort-1978 te belasten omdat er geen 
maatregelen waren getroffen om dit 
gat te dekken. Daarom wil onze fractie 
het huidige kabinet in ieder geval met 
de nodige soepelheid benaderen. Dat 
neemt niet weg, dat toch ten spoedig-
ste de ombuigingen moeten plaatsvin-
den. Is het mogelijk, de operatie-KAKB 
- ik behoef toch niet iedere keer over 
kinderaftrek en kinderbijslag te spre-
ken? - reeds te plaatsen in het kader 
van de ombuigingsoperatie? 

Wij erkennen dat het pleiten voor 
ombuigingen - en dan gaat het nog 
niet eens over wérkelijke inkrimpingen 
van overheidsuitgaven maar om een 
geringere groei daarvan - wel wat an-
ders is dan het daadwerkelijk uitvoe-
ren daarvan. Ik kan mij herinneren, dat 
de Minister van Sociale Zaken in de-
cember van het vorige jaar sprak over 
het zogenaamde prisonersdilemma; 
zolang men niet weet waartoe de an-
der bereid en in staat is, draait men in 
een kring rond. Het komt erop neer, 
dat men wel wi l meewerken, maar dan 
moet de ander het eerst beginnen. In 
die situatie ligt het voor de hand, dat de 
overheid, als hoedster van het alge-
meen belang en schild voor de zwak-
ken, een afgewogen en verantwoord 
voorbeeld geeft. Het voor ons liggende 
wetsontwerp zou daarvan het toon-
beeld moeten zijn. Helaas, reeds de eer-
ste fase brengt de schatkist geen wind-
eieren op; f 300 min. voordeel, wie 
doet je wat? 

Mijnheer de Voorzitter! Kuntu nu 
begrijpen, dat velen in het land - het is 
betreurenswaardig en het is ook 
streng af te keuren - het niet zo nauw 
meer nemen met hun fiscale verplich-
tingen? Wij begrijpen best, dat daar-
tegenover de eerder aangekondigde 
lastenverlichting van f 1,1 mld. staat 
en, als de geruchten juist zijn, zal ook 
het restant van het werkgelegenheids-
pakket 1978 - de f 2,5 mld. - te weten 
f 500 min. in die sfeer worden aange-
wend. Maar toch: de gewone man 
denkt er het zijne van! 

Mijnheer de Voorzitter! Ik ben in ie-
der geval van oordeel, dat het huidige 
kabinet het beestje bij zijn echte naam 
noemt en de woorden 'besparing op 
belastinguitgaven' terecht uit haar 
woordenboek heeft geschrapt. Niette-
min, drukverzwaring brengt het wel 
met zich mee! En wat gebeurt er als de 
tweede fase, die rond f 800 min. moet 
opbrengen, tot stand komt? Wordt dat 
óók in de schatkist gestopt of zal men 
daarmede het premiepercentage KWL 
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& AKW verlagen als een welkome bij-
drage aan de loonkostenmatiging? Ik 
vraag maar en wacht het antwoord 
van de Regering af. Of - en dat is ook 
een reële mogelijkheid - wordt dat be-
drag van f 800 min. gebruikt ter ver-
mindering van de in de eerste fase ter 
beschikking te stellen f 1255 min., met 
als achtergrond de mogelijkheid dat 
alsdan hetzij belastingverzwaring ach-
terwegezou kunnen blijven o f - e n dat 
zal wel utopie zijn - de belastingdruk 
zou kunnen worden verlaagd, ook 
weer in het kader van de noodzakelijke 
kostenmatiging? Maar die geldt alleen 
als de druk verlaagd wordt^A/Vant in 
het eerste geval zal de druk niet wor-
den verlicht en komt er f 1120 min. in 
de portemonnaie van het Rijk. 

Mijnheer de Voorzitter! Het voorlig-
gende wetsontwerp is in essentie door 
het zittende kabinet overgenomen, 
hoewel er een aantal belangrijke ver-
beteringen zijn aangebracht. Zo is het 
draaipunt verhoogd tot f 40.000, een 
factor die door schier de gehele Kamer 
en het bedrijfsleven als verbetering is 
ervaren. 

Bovendien zal de in de tweede fase 
aanvankelijk beoogde inkomensafhan-
kelijkheid van de aanvullende bijsla-
gen vervallen tot een voor ieder kind 
gelijk bedrag aan kinderbijslag voor de 
kinderen waarvoor aanvullende kin-
deraftrek bestond. Hoe moest echter 
het niet te missen ombuigingsbe-
drag van ongeveer f 800 min. worden 
gevonden? Na veel gezoek en discus-
sie is de oplossing gekozen de verdub-
beling c.q. verdrievoudiging van de 
kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen 
pas te laten ingaan wanneer deze kin-
deren 18 jaar zouden worden. Aan ver-
kregen rechten zou niet worden ge-
tornd, maar toekomstige inkomsten 
zouden maximaal 2 jaar later worden 
genoten. Ik wees al op het effect, te 
weten de f 800 min. ombuiging en wat 
daarmede gebeurt. Ik wacht daarop 
het antwoord af. Maar hier zou ik toch 
wel kwijt willen dat uit de gewisselde 
stukken is gebleken dat het kabinet 
echt niet over één nacht ijs is gegaan. 
Wel terdege zijn de mogelijkheden af-
gewogen op hun effecten voor de f i-
nancieel-economische aspecten. 

Dat blijkt niet alleen uit het feit dat 
een vorm moest worden gevonden 
waarin de afwenteling, die onherroe-
pelijk leiden moet tot loonstijging in 
plaats van loonmatiging, kon worden 
voorkomen. Onze vraag bij de gekozen 
oplossing is wel of men hierin is ge-
slaagd. Zal het feit dat men later dan 
verwacht was inkomsten krijgt geen op-
waartse druk kunnen veroorzaken in de 

loononderhandelingen, waardoor uit-
eindelijk het loonkostenniveau blijvend 
op een nog hoger peil wordt gebracht? 
Hoe denkt het kabinet over de compen-
saties die zijn aangekondigd en die met 
name voor de lagere en lage inkomens-
groepen soelaas moeten bieden? 

Het is mij bekend dat de meeste la-
gere overheden (provincies en ge-
meenten) ook inkomensafhankelijke 
regelingen kennen van toeslagen ten 
behoeve van de verschillende vormen 
van onderwijs. Beschikt het kabinet 
over gegevens ter zake! Wellicht zou te 
zamen met een aanpassing van de 
rijksregelingen ter zake - en dan heb ik 
de gedachte dat het hier voornamelijk 
gaat om MAVO- en LBO-leerlingen -
naar boven een reële tegemoetkoming 
kunnen worden gegeven. Daarbij zou 
ook een reële bijdrage kunnen worden 
geleverd door een eventuele indexatie 
van de extrabijslagen alsmede een wat 
grotere verhoging van die bijslagen 
zelf zodanig, dat de totale ombuigings-
operatie niet rond f 1120 min. maar 
rond f 1 mld. zal opbrengen. Ik verwijs 
naar het amendement van de heer De 
Korte. 

Langs die weg kan in ieder geval 
voor de laagste en lagere groepen de 
drempel tot het voortzetten van het 
onderwijs worden verlaagd. Hoewel 
algemeen wordt aangenomen dat de 
onderwijsdeelname van de tweevou-
dige c.q. drievoudige kinderbijslag 
mede afhankelijk is, zou ik toch wel 
eens wil len zien uitgezocht, hoe dat 
verband er in de praktijk uitziet. Met 
name gegevens uit de statistiek van 
het CBS over 1977 laten zien dat per 
1 januari 1976 de groep 15-19-jarigen 
rond 1.200.000 jongens en meisjes 
omvat. Jammer is dat het aantal 16- en 
17-jarigen daarin niet afzonderlijk zijn 
vermeld. Dat zal dan wel schommelen 
tussen de 400.000 en 500.000. De uit-
stroming uit MAVO en LBO was in 
1975 rond 146.000. Dat zou dan bete-
kenen dat van de 16-a 17-jarigen on-
geveer 29% a 36% zou behoren tot die 
lagere groepen. Hoe dit ook zij, dan be-
horen nog altijd 65 a 70% van de be-
trokkenen tot de midden- en hogere in-
komensgroepen. 

Ik kan mij niet voorstellen dat in deze 
groepen niet de besteding van het be-
schikbare inkomen anders zal worden 
opgezet in verband met een goede 
voorbereiding van deze kinderen om 
in de maatschappij de roeping te vin-
den die zoveel mogelijk bij aard en 
aanleg past, mogelijk te maken. Zelfs 
ben ik geneigd dat van de eerder ge-
noemde groepen ook aan te nemen, 
alleen al vanwege het feit dat elke 
rechtgeaarde ouder zal proberen zijn 

kinderen een goede opvoeding te ge-
ven. Er zal nog deze maand een advies 
komen van de SER. Dat zal wel niet 
eenstemmig zijn. Een voorproefje 
daarvan hebben wi j al in de krant van 
gisteren kunnen lezen. Eens te meer is 
duidelijk dat de noodzaak er is om 
meer gedetailleerde gegevens en fei-
ten op tafel te brengen. Wellicht kun-
nen daaraan nadere maatregelen wor-
den getoetst. Op 30 juni zal het advies 
moeten worden vastgesteld, dan 
zal wel blijken hoe de mening van het 
bedrijfsleven via de SER zal zijn. In ie-
der geval zullen de problemen voor de 
16- en 17-jarigen niet gemakkelijker 
worden. 

Ik zou in dat verband wil len aandrin-
gen op een verantwoorde compensa-
tieregeling en daarbij in het bijzonder 
de aandacht wil len vragen voor de jon-
geren die gehuisvest zijn hetzij in inter-
naten, hetzij buitenshuis, omdat de stu-
diemogelijkheden voor onderwijs op 
basis van eigen levensbeschouwelijke 
richting juist voor hen streeksgewijs 
zijn opgezet en daardoor belangrijke 
extra kosten met zich brengen. Willen 
de bewindslieden ook dit probleem in 
hun beoordeling van de tweede fase 
betrekken? Een andere mogelijkheid 
tot lastenverlichting zou kunnen zijn 
de grens voor de schoolgeldverplich-
ting eveneens te brengen op 18 jaar. 
Welke financiële gevolgen zullen daar-
aanzijn verbonden? 

Mijnheer de Voorzitter! In wezen 
heeft de tweede fase maar weinig van 
doen met de eerste fase nl. de ineen-
schuiving van kinderaftrek en van kin-
derbijslag die het voor ons liggende 
wetsontwerp bevat. Het is veel meer 
onderdeel van de ombuigingsopera-
tie. Het is voor de Kamer niet gemak-
kelijk dit deel van de ombuiging te be-
oordelen, zonder inzicht in het geheel. 
Zijn de lasten wel zo evenwichtig en 
billijk mogelijk verdeeld? Speelt in de-
ze de overheid zelf in zijn uitgavenbe-
leid een ten minste evenredige rol me-
de of niet? Het viel onze fractie wel op 
- dat was reeds in 1976, mijnheer de 
Voorzitter - dat juist zo'n belangrijk 
deel gevonden moest worden in de 
sfeer van de kinderaftrek en "bijslagen. 

Ons standpunt over de kinderbij-
slagverzekering is bekend, hoewel wij 
het verkrijgen van kinderen echt niet 
als een onheil zien! Eerder het tegen-
deel! Kinderen zijn een zegen van de 
Here. Als zodanig behoren dan ook 
de lonen en inkomens feitelijk zodanig 
te zijn dat gezinnen m e t - ook een 
groot aantal - kinderen met ere door 
het leven kunnen gaan. Soms voel je 
de meewarige blikken in gedachten 
van hen die menen dat ook hierover 
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de mens vrij kan beschikken en dan 
liefst zo weinig mogelijk kinderen wil 
hebben. Iedereen die veel kinderen 
mag ontvangen, wordt als het ware 
geconfronteerd met het idee alsof dat 
iets is waarvoor men zich eigenlijk 
schamen moet. 

Wij voor ons hebben die gewoonte 
niet en zouden willen dat ook hierin de 
weg des Heren, de God van hemel en 
aarde, van leven en dood, werd geëerd 
en gevolgd. Wij menen dat hier de ver-
antwoordelijkheid van de ouders als 
voor Gods aangezicht de doorslagge-
vende rol moet spelen en dat wat de 
medische wetenschap èn wat anti-
conceptie èn wat abortus tot nu toe 
hebben gepresteerd, veelal tot stand is 
gebracht zonder met God, als Schep-
per van hemel en aarde te rade te 
gaan en zich door Zijn inzettingen en 
rechten alléén te laten leiden. Het is 
dan ook duidelijk dat het gebruik van 
anti-conceptionele middelen en wat 
nog erger is het toepassen van abor-
tus, van morning-afterpil tot het doden 
van bijna volwassen mensjes in strijd 
moet komen met Gods voorzienings-
bestel en Zijn heilige wil en eerder een 
teken is van het feit dat de mens vrij 
wil zijn, dan zich te onderwerpen aan 
de heilzame inzettingen van God. 

Ons heeft pijnlijk diep getroffen, de 
puur materialistische opvatting alsof 
het verkrijgen van nageslacht hetzelf-
de zou zijn als het aankopen van een 
auto of ander luxe gebruiks- of ver-
bruiksartikel. Zie het artikel van De Vries 
en De Kam. Als op die manier weten-
schap en 'investeringsbeslissingen' aan 
elkaar worden gekoppeld, is dat een be-
wijs hoe diep wi j al zijn weggezonken in 
het materialisme en wat moet het ge-
volg anderszijn dan het oordeel! Wie 
God verlaat, heeft smart op smart te 
vrezen, maar wie op Hem alleen ver-
trouwt ziet zich omringd door Zijn wel-
dadigheden, maar dan moet dat ook be-
leving zijn. Dat wens ik iedereen toe. 
Dat geeft ware vrede, vrijheid en geluk. 
Wie aan het ontstaan van het menselijk 
leven gaat tornen, die komt ook toe aan 
de aantasting van het bestaan en het 
voortbestaan zelf. 

In het oorspronkelijk wetsontwerp 
met toelichting meenden wi j enige 
sporen van een dergelijke gedachten-
gang aan te treffen, nl. een heel 
schuchtere en wellicht onbedoelde po-
ging, bevolkingspolitiek te bedrijven. 
In de latere versie is - ik zeg gelukkig -
met zoveel woorden gezegd dat bij de 
uitwerking - beter gezegd gedeelte-
lijke omwerking - dit element als niet 
juist is afgewezen, alhoewel wij via de 
nivellering die er verzwakt is ingeble-

ven toch niet helemaal gerust zijn op 
dit punt van een volstrekt neutrale 
werking. Kunnen de bewindslieden die 
overblijvende onrust bij ons wegne-
men? 

Een punt dat met de ombuiging te 
maken heeft, is de vraag of het nu wer-
kelijk zo nodig was, juist dit soort rege-
lingen zo'n belangrijke rol toe te bede-
len in de ombuigingsoperatie. Kan dat 
nader worden toegelicht? Bovendien, 
het vorige kabinet en in diens voet-
spoor ook het huidige, koos voor de 
ons inziens lange en verkeerde omweg 
door eerst KR en KB te integreren, 
daarna inkomensafhankelijke bijsla-
gen in te voeren - onder dit kabinet 
verviel de inkomensafhankelijkheid -
om ten slotte te komen tot één volks-
verzekering voor kinderbijslagen. 
Daartoe moesten ficties worden inge-
bouwd in alle wetten waarin over kin-
deraftrek en "bijslagen werd gespro-
ken. Voorwaar geen staaltje van goede 
en duidelijke wetgeving. 

Het uiteindelijk bijkomend voordeel 
van de hele operatie zou zijn dat het 
alsdan - de mensen vergeten nu een-
maal vlug - vee l gemakkelijker zal zijn 
daarmede de inkomenspolitiek te be-
drijven. De zwaarste lasten op de 
sterkste schouders, zoals gezegd 
werd. Wij hebben tegen deze uitspraak 
op zich geen bezwaar. Maar waarom 
dan niet gekozen voor het opnieuw on-
der de inkomstenbelasting brengen 
van de kinderbijslagen? In de eerste 
plaats behoefde dat slechts te leiden 
tot een wijziging van artikel 30a van de 
Wet inkomstenbelasting en het dieno-
vereenkomstige artikel van de Wet 
loonbelasting bovendien zou door 
een zodanige verhoging van de kinder-
aftrek dan metterdaad dat doel zijn be-
reikt met dezelfde uitkomst als wat nu 
voor ogen staat. 

Mijnheer de Voorzitter! Uit de 
schriftelijke voorbereiding is wel ge-
bleken dat onze fractie bijzonder grote 
moeite heeft met het laten vallen van 
de kinderaftrek. Het is een ook door 
het kabinet erkend en bij herhaling uit-
gesproken beginsel dat in de belas-
tingheffing op inkomens en vermo-
gens integraal rekening behoort te 
worden gehouden met het feit hoeveel 
personen van een inkomen moeten le-
ven. Verre zij het van ons dat wij het in-
komen zouden zien als toekomend aan 
de gemeenschap die dan via de over-
heid wel zal beschikken hoeveel iedere 
burger, ieder gezin ter vrije besteding 
mag ontvangen. En toch - hoewel dat 
door de bewindslieden wordt afgewe-
zen - van de f 1555 min. extra belas-
ting, wordt als subsidie rond f 1250 
min. aan bijslagen betaald. Komen wij 

zo langzamerhand niet in een staats 
subsidiemaatschappij terecht? Bij de 
WIR is het ook al enigszins die kant uit-
gegaan, alleen is daar de band met de 
fiscus gebleven doordat de premies en 
toeslagen via de WIR als voorschotten 
op de aanslagen werden beschouwd. 

Bij deze operatie, kinderaftrek/kin-
derbijslag, is zelfs dat losgelaten en 
stelt dit kabinet dat alleen materieel -
gedeeltelijk moet ik aannemen - reke-
ning is gehouden met de draagkracht 
via de de belastingvrijdom van de kin-
derbijslag. Heeft men overigens ook 
zijn gedachten laten gaan over een op-
lossing van deze zaak via voorschotten 
op te betalen aanslagen, zoals dat met 
de WIR is gebeurd? Alsdan zou de 
band met de belastingwet inzake de 
draagkracht vermoedelijk beter be-
waard zijn gebleven. Dat is in 1972, bij 
de invoering van het schijventarief on-
zes inziens een foute beslissing ge-
weest. Die herziening werd getrac-
teerd als een technische herziening, 
maar hield kennelijk toch meer in dan 
destijds werd beoogd. 

Men beroept zich nu op het feit dat 
de aanvullende kinderaftrek sterk is in-
gekrompen. Geen wonder, want de 
kinderbijslagen werden behalve die 
van het eerste kind - die bijslag is be-
vroren - , aangepast via de welvaarts-
vaste index, terwijl onzes inziens ge-
heel ten onrechte de inflatiecorrectie 
slechts voor 80% werd toegepast. Niet 
alleen het verschil tussen welvaarts-
vast en waardevast speelde dus een 
rol! Het staatje in de memorie van ant-
woord op blz. 10 laat zien wat de ge-
volgen daarvan waren. Om dit nu als 
argument te gebruiken in de zin van 
'waar maakt u zich toch druk over', 'het 
gaat uiteindelijk maar over de aftrek 
van drie kinderen', vinden wi j echter 
verstoppertje spelen en wi j hebben 
ons dan ook steeds verzet tegen het 
niet toepassen van de 100% inflatie-
correctie. 

Bij hun afwijzing van inkomensaf-
hankelijke bijslagen stellen de be-
windslieden dat dit een al te rigoureu-
ze ingreep zou betekenen in het draag-
krachtprincipe, dat zij dan materieel 
vertalen in de belastingvrijdom van de 
bijslagen. Juist het woordgebru ik" al 
te rigoureuze ingreep - duidt er onzes 
inziens sterk op dat dan toch wel van 
een rigoureuze ingreep sprake is. Is 
deze uitleg juist? 

Is dat dan verantwoord? Kunnen de 
bewindslieden verklaren dat dit onder 
andere het gevolg is van het feit dat 
die aantasting van de aftrek als draag-
kracht feitelijk reeds sedert 1973 aan 
de gang is, en wel als gevolg van het 
uiteenlopen van de indexering van de 
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bijslagen en de tarieven, inclusief de 
belastingvrije sommen? Of ligt het 
toch op een ander vlak? In ieder geval 
is een nadere meer concrete uiteenzet-
t ing van het waarom van de rigoureu-
ze aantasting - de eigen woorden van 
de Regering - strikt noodzakelijk. 

In ieder geval ligt er de duidelijke uit-
spraak van de Kamer, die in de motie 
Drees-Staneke in 1976 ondubbelzinnig 
uitsprak dat kinderaftrek een integre-
rend deel is van de belastingheffing 
naar draagkracht. En het blijft in het 
kader van de hiervoor aangehaalde 
uitspraak van de memorie van ant-
woord voor onze fractie nog steeds de 
vraag of de materiële voldoening daar-
aan via de vr i jdom der bijslagen daar-
mede op de juiste manier en vooral 
volledig rekening heeft gehouden. 

Een tweede facet, naast het voor ons 
zeer zwaarwegende punt van de pure 
noodzaak het draagkrachtprincipe te 
handhaven tot in de belastingwetten 
ook ten aanzien van het hebben van 
kinderen - dat in geen enkel opzicht 
kan en mag worden gezien als belas-
tinguitgaaf in de zin van ons oud-lid De 
Kam! - i s het nivellerende effect. Hier 
is weer aan de orde dat partieel wordt 
genivelleerd. De studie over de gevol-
gen van alle mogelijke overheidsrege-
lingen die van het inkomen afhankelijk 
zijn, is voltooid en wordt bestudeerd, 
zo staat er. 

Wanneer kan een tip van die sluier 
worden opgelicht? Immers, huursubsi-
dies, studietoelagen, bijdragen voor 
gezinshulp, en nog vele andere rege-
lingen worden al naar gelang de hoog-
te van het inkomen hoger of lager; en 
daarbij niet te vergeten de steeds ster-
ker geworden progressie in de belas-
tingtarieven. Al deze dingen werken 
toch het zwaarste uit op de midden-
groepen, terwijl het ons inziens niet 
juist is te stellen dat vele gemeen-
schapsvoorzieningen juist het meest 
worden benut door deze groep van 
burgers. Gegevens daarover zijn in ie-
der geval niet bekend! Dringend nodig 
is dat al deze zaken integraal worden 
bezien: dan is er ook beter zicht op een 
juiste en rechtvaardige verdeling van 
de lasten. Wanneer is men ten depar-
temente klaar met het bekijken van de 
resultaten? Ik hoop op korte termijn. 

Het zal u duidelijk zijn, mijnheer de 
Voorzitter, dat hoe aanlokkelijk het is 
kinderaftrek en kinderbijslag bijeen te 
harken en zo tot een geïntegreerde re-
geling te komen, al het water van de 
zee het feit niet afwast dat de kinderaf-
trek een integrerend deel is van de be-
lastingheffing, terwijl de kinderbijslag 
een sociale voorziening is, in de vorm 

van verzekering. Beide elementen be-
horen naar ons oordeel in ieder geval 
geheel afzonderlijk te worden beoor-
deeld. Daar leven in onze kring nog 
steeds principiële bezwaren tegen elke 
vorm van verzekering. Dat is ook de re-
den waarom wij in de schriftelijke ge-
dachtenwisseling de gevolgen voor de 
gemoedsbezwaarden onder de aan-
dacht hebben gebracht. 

Uit het antwoord hebben wi j begre-
pen dat in ieder geval in de eerste en 
de nauw daaraan verbonden tweede 
fase met hun belangen via de bestaan-
de extra kinderaftrekken rekening zal 
worden gehouden. Daarvoor zijn wi j 
erkentelijk, alhoewel wi j ook ter wille 
van een billijke en rechtvaardige ver-
deling van de gemeenschappelijke las-
ten over de burgers, rekening houden-
de met het draagkrachtprincipe, niet 
anders hadden verwacht. Mogen wi j 
ervan uitgaan dat ook in het kader van 
de derde fase de belangen van deze 
belastingplichtigen op dezelfde wijze 
als die van alle andere Nederlanders 
zullen worden behartigd? 

Onze fractie heeft ook kennis geno-
men van de vele alternatieven en aan-
vullende alternatieven, die met name 
door het CDA in de stukken naar voren 
zijn gebracht. Het is voor een buiten-
staander niet altijd eenvoudig te be-
oordelen en te wegen de argumenten 
voor en tegen. Wij van onze kant zou-
den er in beginsel geen bezwaar tegen 
hebben dat de KB weer geheel onder 
de heffing zou worden gebracht en dat 
de kinderaftrekbedragen op zodanige 
manier zouden worden opgetrokken 
dat op basis van het draaipunt bij 
f 40.000 toch de door de Regering ken-
nelijk nodig geachte bijdrage aan de 
rijksmiddelen kan worden bereikt. 

Wij doen dit met te meer vri jmoedig-
heid als daarbij de sterkste schouders 
de zwaarste lasten dragen. Wij doen 
dit ook in het licht van het feit dat wi j al 
in 1976 via een motie wilden komen 
tot een zodanige ombuiging van het 
beleid, dat aan het einde van 1980 het 
financiële tekort van de overheid niet 
meer dan 4% zou bedragen. Dit per-
centage heb ik nog niet zo lang gele-
den opnieuw, nu van de zijde van de 
Regering, als streefpercehtage horen 
noemen. 

Wij onderstrepen de noodzaak van 
matiging ter wille van onze exportbe-
vordering. Ook wi j staan lastenverlich-
ting voor. Daarom vinden wij het reeds 
gelanceerde plan van 1,1 miljard van 
Minister Andriessen in principe juist. 
Ter bestrijding van de inflatie moet al 
het mogelijke worden gedaan om het 
begrotingstekort zo klein mogelijk te 
doen zijn. In dat verband moeten de 

mogelijkheden van de zogenaamde in-
verdieneffecten zo hard mogelijk wor-
den gemaakt. 

Ons bekruipt echter bij dit voorstel, 
zeker in de eerste fase maar ook in de 
tweede, het gevoel dat de heer Albedil 
- u kent de uitdrukking wel van onze 
Minister-President - nog lang niet uit-
gesproken is. Ook in dit wetsontwerp 
vertoont hij zich in levende lijve. Zie 
mijn opmerking inzake de staatssubsi-
diemaatschappij. Als het anders is, 
hoor ik dat graag. 

Kan het alternatief dat ik noemde, 
dat wellicht gepaard zou moeten gaan 
met een parallelle differentiatie van de 
aftrekken naar die van de rangorde in 
de kinderbijslagen, worden uitgere-
kend? Ligt daarin wellicht de mogelijk-
heid om met behoud van het draag-
krachtbeginsel, in de belastingwet zelf 
tot uitdrukking gebracht, toch tot de 
beoogde besparing te komen? Daarbij 
zou dan evenmin te sterke druk wor-
den uitgeoefend in de loononderhan-
delingen en zouden voorts de lagere 
en lage inkomensgroepen tenminste 
neutraal uitkomen. Het is de Staats-
secretaris van Financiën bekend dat ik 
met de gedachte rondliep om een 
amendement van die strekking in te 
dienen. Ik moest daarvan wel afzien, 
omdat het niet door u, mijnheer de 
Voorzitter, zou zijn aanvaard vanwege 
het destructieve karakter ervan. Een 
initiatief-wetsontwerp zou vermoedelijk 
op te weinig steun in de Kamer kunnen 
rekenen. 

Het is in de eerste plaats de taak van 
de ouders hun kinderen niet alleen op 
te voeden in de vreze en vermaning 
des Heren - als ons volk dit meer 
deed, zou het er geheel anders uitzien 
hier - maar ze ook in staat te stellen de 
hun gegeven gaven en talenten te ont-
wikkelen. In dat verband is geen enkel 
beroep minderwaardig, mits het maar 
niet oneerbaar is en niet strijdig is met 
Gods Woord en Wet. Het kan evenwel 
ook de taak van de overheid zijn, in ge-
vallen waarin de ouders wel wi l len, 
maar financieel niet in staat zijn hun 
kinderen een passende opleiding te 
geven, terwijl het particuliere initiatief, 
hetzij van werkgevers, hetzij van in-
stellingen en dergelijke, tekort schiet, 
aanvullende of stimulerende hulp te 
geven, bij voorbeeld in de vorm van 
een betere studiefinancieringsrege-
ling. 

Daarbij zouden wi j als voorwaarde 
wil len stellen dat het gezinsverband 
als basis wordt genomen, zodat de 
burgers niet als het ware als los zand 
aan elkaar hangen en niet zo gauw 
mogelijk de onafhankelijkheid, ook f i-
nancieel, wordt doorgevoerd. Dit tast 
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onzes inziens de verantwoordelijkheid 
van de ouders voor hun kinderen aan. 
Het komt de samenleving niet ten goe-
de. Wij zijn het dan ook helemaal on-
eens met de bewering die ik ergens las 
dat 'vader en moeder ongetwijfeld de 
principes zullen laten voor wat zij zijn 
en alleen maar kijken naar wat vader-
tje Staat hun toestopt'. 

Als deze mentaliteit gaat heersen, 
zijn wi j al ver weg. Het ligt echter op de 
weg van de overheid, zich hiertegen 
op te stellen en al het mogelijke te 
doen om de verantwoordeli jkheid, ook 
de financiële, van ouders voor hun ge-
zin en kinderen te bevorderen en te 
versterken. 

Zoals de plannen nu luiden, zal in de 
derde fase een algehele integratie 
moeten plaatsvinden. In deze fase zul-
len ook de zelfstandigen voor de eer-
ste kinderen bijslagen kunnen ontvan-
gen. Als de financiering daarvan bui-
ten de rijksschatkist moet omgaan, zal 
dit naar ons oordeel moeten leiden tot 
extra lasten. Is dit billijk? De KKZ-
Staatssecretaris De Graaf en de ande-
ren weten heel goed wat dit betekent -
wordt nu geheel via Sociale Zaken be-
taald. 

Het zal duidelijk zijn dat in de derde 
fase heel wat voetangels en klemmen 
aanwezig zullen zijn. Ik denk hierbij niet 
alleen aan de kleine zelfstandigen maar 
ook aan de gemoedsbezwaarden. Dui-
delijk is dat voor alle groepen van gelij-
ke aard gelijke oplossingen moeten 
worden gevonden. Dit is een eis van bil-
lijkheid en rechtvaardigheid, al erken-
nen wi j dat de bijslagen nimmer zijn be-
doeld als dekking van de totale kosten, 
doch slechts als een bijdrage hiertoe. 

Onze fractie vraagt ook aandacht 
voor het feit dat gezinnen met kinde-
ren en inkomens boven de f 40.000 als 
gevolg van de nivellerende werking 
van het wetsontwerp een duidelijke 
achteruitgang in besteedbaar inkomen 
krijgen ten opzichte van hen die het-
zelfde inkomen, doch geen kinderen 
tot hun last hebben. Is het juist 
en te rechtvaardigen dat de eersten 
volgens de gegevens ongeveer maxi-
maal f 600 in inkomen achteruit kun-
nen gaan ten opzichte van de laatsten? 
Ik wil wel eens weten op welke gron-
den dit verschil is te rechtvaardigen. Ik 
wacht met spanning op het antwoord. 

Wordt de last niet te veel gelegd op 
de gezinnen met een groot aantal kin-
deren? Zit hierin niet iets van wat ik zo 
juist opmerkte over de bevolkingspoli-
tiek? Is dit niet een, naar ik aanneem, 
ongewild gevolg hiervan? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom tot 
een afronding van mijn bijdrage in eer-
ste termijn. Kortelings herhaal ik wat ik 
breder heb uiteengezet. 

Het vervallen van kinderaftrek is een 
wezenlijke aantasting van een van de 
grondbeginselen van een rechtvaardi-
ge belastingheffing, namelijk het 
draagkrachtbeginsel. Dit klemt te meer 
als wij letten op de zeer sterke progres-
sie binnen steeds engere grenzen. Als 
hierbij het inkomenspolitieke element 
van nivellering via gelijke opslagen 
wordt gevoegd, kunnen wi j ons niet 
aan de indruk onttrekken dat ook hier 
een verdere aanzet wordt gegeven aan 
de elders reeds aan de gang zijnde uit-
holling van de functie van het gezin, 
gebaseerd op het monogame huwelijk 
als cel van de samenleving, terwijl 
geenszins is uitgesloten dat er indirect 
invloed uitgaat op het kindertal. Psalm 
127 spreekt ervan dat het ontvangen 
van kinderen een zegen is. 

De dichter zegt hierin: 'kinderen zijn 
een erfdeel van den Here. Welgelukza-
lig de man die zijn pijlkoker hiermee 
heeft gevuld'. Zullen wi j hiertegenin 
kunnen gaan zonder schade te lijden, 
èn persoonlijk èn in alle samenlevings-
verbanden? Het gaat ook hierbij om het 
welzijn, dat kan gedijen als metterdaad 
wordt geluisterd naar de heilzame ge-
boden van God, onze Schepper. 

Onze fractie heeft de sterke indruk 
dat over de tweede fase nog lang niet 
het laatste woord is gezegd en dat de 
uitwerking wel eens geheel anders kan 
zijn dan het kabinet zich heeft voorge-
steld. Wij wachten af. 

Hetzelfde geldt in nog sterkere mate 
voor de derde fase. Wij gaan er hierbij 
v a n u i t - ik zeg dit nogmaals - dat aan 
de gemoedsbezwaarden volledig recht 
wordt gedaan. 

Kinderaftrek is wezenlijk anders dan 
kinderbijslag. De eerste houdt verband 
met belastingheffing naar draag-
kracht; de tweede hangt samen met 
het behoefte-element. Zij kunnen uit 
principieel oogpunt niet worden sa-
mengevoegd, hoewel materieel de be-
lastingvrijdom van de bijslagen het 
draagkrachtprincipe tot uitdrukking 
poogt te brengen. 

Wij zouden in ieder geval dit aspect 
heel duidelijk in het wetsontwerp tot 
uitdrukking willen zien gebracht. Ook 
bij het nogal langdurige vooroverleg 
met ambtenaren van Financiën - hier-
aan heb ik heel goede herinneringen; 
hiervoor mijn dank - is dit uitdrukkelijk 
benadrukt en is gevraagd om amende-
ring in deze zin, juist om het draag-
krachtprincipe ook in de fiscale wetge-
ving te behouden. In ieder geval kan 

aan de wetsgeschiedenis van 1972 
geen argument worden ontleend voor 
de stelling, dat de toen ingevoerde 
vri jdom voor de kinderbijslagen zou 
moeten leiden tot afschaffing van de 
kinderaftrek. 

Op blz. 4 van de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag staat, dat het 
principe van de kinderaftrek in mate-
riêle zin niet door het wetsontwerp is 
verlaten. Akkoord, mijnheer de Voor-
zitter, maar dan blijft de vraag, waar-
om dit niet in de fiscale wetgeving tot 
uitdrukking wordt gebracht. Dit was 
ook de portee van het gesprek met de 
ambtenaren. Amendering in bovenge-
noemde zin zou in ieder geval dit kun-
nen bewerkstelligen. Daarom ben ik 
blij met het amendement dat door de 
heer Hermsen is ingediend. Aanvaar-
ding hiervan zou het voorstel voor on-
ze fractie in ieder geval meer aan-
vaardbaar maken. 

Het laatste punt betreft de noodzaak, 
tot ombuigingen te komen, welk ele-
ment eveneens zwaar in onze beoor-
deling zal meewegen. Het is een uiter-
mate moeilijke operatie, ledere burger 
heeft een bepaald, vastgelegd beste-
dingspatroon van zijn vrij beschikbaar 
inkomen. De offers die zullen moeten 
worden gebracht - uiteraard op basis 
van het beginsel, dat de sterkste 
schouders de zwaarste lasten moeten 
dragen - zullen nu eenmaal tot een an-
dere prioriteitenafweging moeten lei-
den, doordat het besteedbare inkomen 
kleiner wordt. 

Ik denk aan het doen van een keuze 
tussen een buitenlandse reis en het 
aanschaffen van luxe goederen aan de 
ene kant en de kosten van opvoeding 
van onze kinderen aan de andere kant. 
Moge ook hierin het algemeen belang 
in het oog worden gehouden! Laat dan 
echter de overheid ook eens een 
streep zetten door de vele uitgaven die 
de toets van Gods wet niet kunnen 
doorstaan. Laat zij ook in dit opzicht to-
nen, dat het haar ernst is met haar roe-
ping, als dienaresse Gods te handelen 
naar Zijn wi l . Dit zal lastenverlichting 
medebrengen en - hetgeen nog 
meer waarde heeft - ons Zijn zegen 
doen geworden. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik heb zo juist 
gesproken over een langdurig onder-
houd dat ik heb gehad met ambte-
naren van Financiën. Dit heeft geleid 
tot een ook aan mij - op hetzelfde ti jd-
stip als aan anderen - toegezonden 
amendement (hetzelfde amendement 
als het amendement dat is ingediend 
door de eerste woordvoerder in dit de-
bat). Wat had meer voor de hand gele-
gen dan wanneer dit amendement ook 
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door mi j , namens mijn fractie, was on-
dertekend, te meer daar ik in het 
gesprek met de ambtenaren sterke 
aandrang heb uitgeoefend om tot deze 
amendering te komen, zodanig dat 
hierin ook door middel van kinderaf-
trek het draagkrachtbeginsel tot uit-
drukking wordt gebracht. Om mij on-
bekende redenen, welke niet persoon-
lijk zijn bedoeld, wilde men geen me-
de-ondertekening. Ik heb dit als teleur-
stellend ervaren. Ik moet er echter bij 
zeggen, dat ik overigens alle waarde-
ring heb voor het feit, dat de heer 
Hermsen dit ook met zoveel woorden 
tot uitdrukking heeft gebracht in zijn bij-
drage tot deze discussie. 

D 
De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! De vorige regering heeft 
van het begin af aan de maatregelen 
ten opzichte van kinderbijslag en kin-
deraftrek gepresenteerd als één opera-
tie in verschillende fasen, waarvan dit 
wetsontwerp de eerste fase zou zijn. 
Het totaal moest dan een plaats krijgen 
in de ombuigingspolitiek, die met de 
één-procentsmaatregelen in werking 
werd gezet, en een miljard gulden op-
brengen. 

Wij zullen zo vrij zijn, zoals ook de 
heer Dolman al heeft gedaan, deze 
eenheid niet als uitgangspunt bij onze 
beoordeling te nemen. Praten over 
operaties is in dit generaalsgezelschap 
natuurlijk een beroepsbezigheid, maar 
stemmen doen wi j over wetten. Wi j 
hebben hier te maken met een wet, die 
wi j dan ook als zodanig zullen beoor-
delen. 

Wij zijn van mening dat wi j daartoe 
extra vrijheid hebben omdat de opera-
tie inmiddels van karakter is veran-
derd. De vorige regering heeft die ge-
presenteerd als een stuk inkomens-
politiek. De meerderheid van de Ka-
mer heeft die conceptie niet wil len vol-
gen, zodat wij op het ogenblik in we-
zen over een anderssoortige operatie 
praten. Dus hebben wi j aan de opera-
tie als zodanig geen boodschap. 

Trouwens, al die bespiegelingen die 
aan de wijziging van kinderbijslag en 
kinderaftrek worden vastgeknoopt, re-
gelmatig worden vastgeknoopt, kan ik 
met enige ervaring zeggen, zijn zo 
langzamerhand ook praatjes voor de 
vaak gebleken. Zij vormen een poging 
tot het onderheien met filosofische, 
psychologische of demografische pa-
len van wat in wezen altijd wordt op-
gezet om financiële redenen. 

Wij hebben bij de kinderbijslag kin-
deren zien opkomen en ondergaan. Je 
moet eens lezen wat er destijds een 

diepzinnige woorden zijn besteed aan 
'Lucaskinderen' en 'Scholtenkinderen'. 
Eerst moest de kinderbijslag beslist 
belast worden, want de leer was dat ie-
der inkomensbestanddeel nu eenmaal 
belastbaar was. Dat was een belasting-
principe dat heilig was. De verlichting 
vond in die tijd plaats via veel grotere 
kinderaftrek, die weer alles te maken 
had met het draagkrachtprincipe. 

Later, bij het invoeren van het schij-
ventarief werden de principes een 
beetje in elkaar geschoven, want dan 
kwam dat beter uit. Laatstelijk heeft 
dan de fundamentele redenering op-
geld gedaan dat kinderbijslag eigenlijk 
zo langzamerhand uit de tijd is vanwe-
ge de welvaart. Daarmee is destijds de 
bevriezing van de bijslag voor het eer-
ste kind gelanceerd. De ondernemers-
organisaties, die nog steeds denken 
dat het botertje tot de boom is bij de 
werknemers, hebben inmiddels al be-
dacht dat kinderbijslag voor kinderen 
van nul tot drie jaar eigenlijk niet meer 
nodig is. Die zijn blijkbaar van oordeel 
dat na het derde jaar de vreugdevolle 
verwondering over de geboorte ten 
einde is. 

In wezen hoort de Houdini-truc van 
de Regering, dat niemand het voelt als 
je 850 miljoen uitspaart op 16- en 17-ja-
rigen, tot dezelfde categorie. 

Onze mening is dat wij dit soort 
vraagstukken los moeten maken van 
al het ingewikkeld en vaak bijzonder 
indrukwekkend woordgebruik en dat 
wi j nuchter moeten beoordelen wie er-
gens wijzer van wordt en welk doel er-
gens mee wordt gediend. Uit dat oog-
punt hebben wi j tegen dit wets-
ontwerp geen enkel bezwaar. De aftrek 
regeling heeft altijd de rijken bevoor-
deeld. De rijksten kregen daardoor 
70% van het aftrekbare bedrag cadeau 
en de armsten 25% of minder. 

Dat is altijd een van de slechte kan-
ten van het systeem geweest. Dat de 
vorige regering de consequentie van 
die redenering ook wilde doorvoeren 
ten aanzien van de kinderbijslaguitke-
ringen, was op zich zelf een redelijke 
en positieve gedachte. Het enige - en 
dat was niet iets van geringe betekenis 
- waarop wi j van begin af aan onze kri-
tiek hebben geleverd betrof de voorge-
nomen aantasting, ook op grote 
schaal, van uitkeringen van niet zo erg 
rijken, welke aantasting in de operatie 
zat besloten. 

Ik wil herinneren aan hetfeit, dat in 
de 1 %-nota op blz. 66 werd geschre-
ven door de heer Boersma naar ik aan-
neem - men had toen de tweede fase 
van de operatie nog niet duidelijk voor 
zich - : Eventuele afschaffing van 
meervoudige kinderbijslagen wordt 
eveneens bestudeerd. Verder staat er: 

Bij de hiervoor bedoelde studie zal me-
de in aanmerking worden genomen, 
dat in 1980 in de sfeer van de kinder-
bijslag en de fiscale kinderaftrek een 
besparing van circa 1 mld. moet wor-
den bereikt. 

Het lid Notenboom vervangt het lid 
Vondeling op de voorzittersstoel. 

De heer Bakker (CPN): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb zoeven in het betoog 
van de heer Dolman met grote instem-
ming gehoord, dat hij zich losmaakt 
van de wens om meervoudige kinder-
bijslagen af te schaffen en dat hij ook 
tot de conclusie is gekomen, dat het 
snijden met 1 mld. onvermijdelijk ook 
lagere inkomens moet treffen. Ik ben 
het met deze conclusie volstrekt eens. 
Het is erg goed dat deze hier is getrok-
ken. Dat kan in de toekomst nuttig zijn. 

Een euvel van de sociale verzeke-
ringswetten - hieronder kan men dit 
wetsontwerp ook min of meer laten 
vallen - zoals bij voorbeeld de Kinder-
bijslagwet en de AOW is, dat zij totaal 
ongelijke monniken gelijke kappen op-
zetten en dat zij met dezelfde bedragen 
werken voor rijk en arm. Dat daaraan 
getornd zou zijn, had onze instem-
ming. Ik wi l daarover straks nog iets 
zeggen. 

In elk geval is onze fractie het met 
deze wijziging eens. Wij vinden het 
ook een verbetering dat het zoge-
naamde draaipunt naar f 40.000 is op-
getrokken. Wij voelen ook wel mee 
met degenen die vinden dat dit bedrag 
aan de magere kant kan zijn en dat 
f 45.000 zeker in een aantal gevallen te 
overwegen is. Wij zullen goed naar het 
antwoord van de Regering luisteren 
op wat de heren De Korte en Hermsen 
daarover hebben gezegd. 

De ontwerp-wet levert de lagere in-
komens iets op 

De Regering houdt er ook wat aan 
over, wat op zich zelf niet zo slecht zou 
behoeven te zijn, als wi j niet voor het 
trieste geval stonden, dat zij juist op 
hetzelfde moment besloot tot een ver-
hoging van de defensie-uitgaven met 
een exact gelijk bedrag. 

De verhoging heeft het feitelijke ef-
fect, dat alle voornemens die in de 
laatste tijd naar voren zijn gebracht tot 
afbraak van het systeem van kinder-
bijslag in wezen worden weggescho-
ven. Deze maatregel betekent een ver-
sterking van het systeem van de kin-
derbijslag, doordat de bijslagen onder 
wat voor naam dan ook - een roos 
ruikt onder iedere naam hetzelfde -
het systeem verzwaren. Dat is niet 
slecht. De kinderbijslag is nu eenmaal 
een bestanddeel van het loon van een 
ieder die kinderen heeft. In talloze ge-
zinnen is het een buitengewoon 
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belangrijk steunpunt van het gezinson-
derhoud. 

Overigens wordt het systeem door 
ons niet geïdealiseerd. Enkele schrij-
vers in ESB van december 1977 heb-
ben betoogd, dat de kinderbijslag toch 
zoveel voordeliger is dan loonsverho-
ging. Zij hebben, vanuit het oogpunt 
van ondernemingsgezinden, daarin 
ongetwijfeld gelijk, maar aangezien 
niemand aanbiedt om het loon zoda-
nig te verhogen, dat de kinderbijslag 
overbodig wordt, is dit nog steeds een 
wezenlijk bestanddeel van het loon. De 
loonontwikkeling van de laatste jaren 
is zeker niet van dien aard geweest -
en zal ook niet van dien aard worden -
dat daarin iets verandert. Men leze er 
de berekeningen over de verhoging 
van de leeftijdsgrens voor de dubbele 
kinderbijslag, die de Regering ons pre-
senteert, maar op na. Ook kan men 
zien naar de cijfers, die de Regering 
zelf heeft gegeven om de voordelen 
van dit wetsontwerp voor de lagere in-
komens aan te geven. 

Bij de erkenning van het gewicht van 
de kinderbijslag behoort de conse-
quentie betreffende alle uitkeringen, dat 
wi l zeggen óók de uitkering voor het 
eerste kind. De bevriezing daarvan 
vormde een onderdeel van een af-
bouw-operatie, die deze Regering ken-
nelijk niet wi l doorzetten. De hele be-
vriezing als zodanig is - en dit is alge-
meen bekend - een farce geworden 
wat betreft de doeleinden. Er zouden 
goedkopere woningen komen, er zou-
den pensioenrechten ontstaan, maar 
er is van dit alles niets meer terug te 
vinden. Sinds 1976 wordt de premie 
ook niet meer geheven, hetgeen weer 
een klein douceurtje inhoudt voor de 
premieplichtigen, de ondernemers. 
Feitelijk zou het nodig zijn, de bedoel-
de bedragen terug te betalen. 

Wij hebben dat indertijd bepleit, 
maar dit is nu praktisch onmogelijk ge-
worden. Het fonds blijft nu zo'n beetje 
rondzweven als een absurd element in 
het totale systeem van de kinderbij-
slag, dat nergens toe leidt en nergens 
meer op slaat. Ons voorstel is dan ook, 
op die onjuiste weg terug te keren en 
de kinderbijslag voor het eerste kind 
weer op niveau te brengen, dat wi l 
zeggen het niveau, dat er geweest zou 
zijn als de bevriezingsperiode er niet 
was geweest. 

Voor een definitieve regeling in die 
zin zouden er méér wettelijke voorzie-
ningen nodig zijn. Wij wachten de re-
acties van de Regering op onze sug-
gesties af. Wij hebben ter zake een 
amendement ingediend, waarbij wi j 
de medewerking van de desbetreffen-
de ambtenaren zeer op prijs stelden. 

Eventueel zullen wi j in tweede instan-
tie een motie indienen opdat andere 
noodzakelijke wettelijke voorzieningen 
worden getroffen. 

Wij hebben een praktisch doel voor 
ogen, namelijk het beëindigen van die 
onzinnige gedachte, dat het eerste 
kind goedkoper zou zijn dan andere 
kinderen. Juist de mensen, die met 
zware lasten worden geconfronteerd, 
voelen hoe duur zo'n eerste kind of 
enig kind is. 

De heer Verbrugh (GPV): De heer Bak-
ker weet toch, dat de kinderbijslagge-
dachte ervan uitgaat, dat voor een ge-
zin met een paar kinderen het loon toe-
reikend dient te zijn. 

De heer Bakker (CPN): Het is inder-
daad een van die redeneringen, die 
een tijd lang zijn opgevoerd en op 
grond waarvan de bevriezing werd 
doorgevoerd met betrekking tot het 
eerste kind. Ik heb al gezegd, dat die 
redenering niet meer klopt en dat zij 
ook niet meer wordt gehandhaafd. Im-
mers, nu al gaat de kinderbijslag voor 
het tweede kind omhoog, zoals uit het 
voorstel blijkt. 

Daardoor wordt de onderschatting 
van de kosten van een eerste kind, 
heel vaak het enige kind, des te schrij-
nender. De heer Verbrugh zal niet 
meer in de heel kleine kinderen zitten, 
maar juist het eerste kleine kind is vaak 
bijzonder duur. Om maar een dwars-
straat te noemen: Wat kosten kinder-
schoentjes niet? Het mag in dit diep-
zinnige betoog zeer platvloers klinken, 
maar het moet wel met de kinderbij-
slag worden betaald. Die schoentjes 
kosten 70 of 80 gulden en na drie 
maanden zijn de kinderen eruit ge-
groeid. 

Hoewel het naar onze mening hier 
niet wezenlijk aan de orde is - de Re-
gering verzoekt er wel om, maar je be-
hoeft niet op ieder verzoek in te gaan -
wi jd ik nog een enkel woord aan de 
eventuele verdere voornemens. Het 
opschuiven van de leeftijdsgrens voor 
de verdubbeling van de kinderbijslag 
naar 18 jaar, is al door velen afgewe-
zen, met een reeks argumenten. Ik ga 
er geen nieuwe aan toevoegen. Ik zal 
ze ook niet herhalen. De nieuwsgierig-
heid naar de plannen die de Regering 
dan heeft, wordt natuurlijk wel groot, 
als dit plan op zo'n grote weerstand 
stuit. Wij weten natuurlijk allen wat het 
doel van de hele operatie is. 

De Regering wil een ontlasting van 
de ondernemers, die de premie beta-
len. Daar draait het om. Met de huidi-
ge omwisseling wordt dat niet bereikt, 
al vindt er ook geen verzwaring plaats. 
De Regering stort een groter bedrag in 
het kinderbijslagfonds om de verho-

ging te financieren, maar voor de on-
dernemers, waarom het begonnen is, 
heeft het nog geen effect. 

Wij weten hoe groot de druk van die 
kant is om wel tot een premieverlaging 
te komen. Het gaat om een bedrag van 
f 850 min.; dat weten wij ook. Wij zijn 
nieuwsgierig hoe de Regering erover 
denkt, hoewel het naar onze stellige 
mening het beste zou zijn, als de Rege-
ring er verder maar niet meer over 
wilde praten. 

D 
De heer Verbrugh (GPV): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is een eer om met u als 
Voorzitter te mogen spreken. Men zegt 
wel dat ons land weinig grote denkers 
heeft voortgebracht. De politiek is er 
vaak kortzichtig en klein. Toch geloof 
ik dat dit niet alleen komt doordat ons 
land klein is, maar ook doordat er zo 
weinig wordt geprobeerd de beleids-
stukken vanuit een beginselvaste posi-
tiekeuze gereed te maken. 

Ik vraag van zo'n beginselvaste posi-
tiekeuze nog niet dat daarbij de begin-
selen van mijn fractie tot uitgangspunt 
zijn gekozen en dat men ermee rekent 
dat alle zijn begint bij Gods aanwezig-
heid. Laat er dan maar wat ik zou kun-
nen noemen een structuurfout in de 
beginselen van de Regering of van een 
dominerende kamerfractie zitten, 
maar laat er in elk geval enige begin-
sellijn van allure in gevonden worden. 
Je zou wel eens kunnen denken: ik be-
grijp het best dat één van de onderte-
kenaars van de memorie van toelich-
ting van dit wetsontwerp de Kamer de 
rug toekeert. Hij is natuurlijk het ge-
brek aan beginselvastheid waartoe hij 
zich moest lenen, knap moe, en nu 
zoekt hij weer een hoogleraarsfunctie 
om als een gewetensvol mens te kun-
nen handelen. Maar dan wordt zo ie-
mand geen professor, maar bankdirec-
teur. 

Kortom, het ziet er opportunistisch 
uit en kortzichtig, en als je opportunis-
me maandenlang opspaart in een niet 
geluchte huiskamer, ontstaat de at-
mosfeer die je bevangt bij het lezen 
van fase I vermeld in dit wetsontwerp. 
Omdat geen enkele fractie door een re-
geerakkoord of regeringsverklaring 
gehouden is ertoe bij te dragen dat dit 
wetsontwerp tot wet wordt verheven, 
zal ik drie hoofdbezwaren verklaren 
die ik heb tegen de eerste fase, waarin 
de beoogde wet wi l voorzien. Ik zal 
daarbij proberen een alternatief aan te 
geven. 

In de eerste plaats heeft zowel dit ka-
binet als het voorafgaande ons duide-
lijk laten weten, dat het noodzakelijk is 
dat er bezuinigd wordt, met een ver-
mindering van de collectieve lasten. 
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Verbrugh 
Daar is de hele ombuigingsoperatie, 
die volgt op de 1 %-operatie, op ge-
richt. Op blz. 4 van de memorie van 
antwoord staat nu dat ook de eerste fa-
se uit dit ontwerp een bijdrage levert 
aan deze ombuigingsoperatie. Maar in 
werkelijkheid is de uitvoering van de 
voorgestelde wet een belastingverho-
ging en een verzwaring van de collec-
tieve lasten door te voorzien in een 
verhoogde uitkering voor de inkomens 
beneden het draaipunt. Terwijl de 
overheid niet weet waar ze het geld 
vandaan moet halen, gaat ze onver-
plicht wat weggeven en dat noemt ze 
ombuiging. 

Nu wil ik die verhoogde uitkering als 
zodanig en op zich zelf gezien niet aan-
vechten, maar je moet dat niet voor-
stellen als een onderdeel van de om-
buigingsoperatie. Als je bij de 3%-ver-
hoging van onze defensielasten voor 
de NAVO zou zeggen dat die verho-
ging van de defensie-inspanning be-
hoort bij de ombuigingsoperatie, zou 
je niet oprecht zijn. Zo ook hier. De 
overheid gaat haar sociale kosten door 
de uitkeringen beneden het draaipunt 
van f 40.000 verhogen. Dat moet opge-
bracht worden door lastenverzwaring 
van de burgers. Die lastenverzwaring 
brengt de overheid aan door bij het to-
taal van de mensen met kinderen een 
groter bedrag aan belasting te heffen. 
Zelfs gaat de overheid daarbij zover, 
dat ze nog f 300 min. extra aan belas-
ting heft. 

Dit stelt meteen een van de onbillijk-
heden van deze heffing aan het licht, 
namelijk dat zij geheel voorbijgaat aan 
de mensen zonder kinderen. Is de Re-
gering niet van mening dat daarom bij 
een volgende belastingwijziging iets 
zal moeten worden rechtgetrokken als 
fase I wordt aanvaard, zodat enige ver-
lichting van de lasten van de kinderrij-
ken en enige verzwaring van de lasten 
van de mensen zonder kinderen op 
budgettair neutrale wijze zou worden 
aangebracht? 

Ik wil nog even terugkomen op de 
voorstelling alsof de voorgestelde net-
to-belastingverhoging een bijdrage 
aan de ombuigingsoperatie levert. 

Op blz. 8 van de memorie van toe-
lichting, die het vorige kabinet indien-
de, staat namelijk eveneens dat dit be-
leid als een reële besparing in het ka-
der van de 1 %-operatie moet worden 
aangemerkt. Maar dat zijn het soort 
van simplistische voorstellingen, waar 
het vorige kabinet niet voor terug-
deinsde en waarmee het onnodig heel 
wat mensen tegen zich heeft ingeno-
men. Ik heb me wel eens afgevraagd 
hoe het kabinet-Den Uyl tot zo'n sim-

plificatie kon komen, waarbij het de in-
druk wekt dat de fiscale kinderaftrek 
maar kortweg als een overheidsuitga-
ve kan worden beschouwd. Afschaf-
fing van de kinderaftrek is dan beper-
king van de overheidsuitgaven. 

Ik denk dat die vorm van denken in 
feite een soort 'denkluiheid' is, waarbij 
men begint ervan uit te gaan dat alle 
inkomens en bezit van de Staat zijn. In 
werkelijkheid is dat natuurlijk niet het 
geval; als een kinderrijke burger min-
der belasting betaalt dan een kinderlo-
ze collega, is het verschil in belasting 
nooit eigendom van de Staat geweest 
en kan het dus ook nooit een uitgave 
van de Staat zijn. Ik vind het erg jam-
mer, dat ik deze simplificatie, waarbij 
verhoging van de kosten voor de over-
heid plus lastenverzwaring van de bur-
gers als een bezuiniging worden ge-
presenteerd, terugvind in de memorie 
van antwoord van dit kabinet. 

Had het kabinet zich daar niet van 
kunnen distantiëren en zonder omwe-
gen kunnen zeggen waar het om gaat, 
namelijk om een belastingverhoging 
voor de gezinnen met kinderen? 

Mijn tweede hoofdbezwaar is dat het 
wetsontwerp de twee heel verschillen-
de zaken als de fiscale kinderaftrek en 
de kinderbijslag bij elkaar optelt tot 
een kinderbijslag-nieuwe stijl. Nu mag 
je verschillende zaken wel eens optel-
len. Je kunt 3 aardbeien en 2 sinaasap-
pels op een fruitschaal leggen en dan 
zeggen: daar liggen 5 stuks fruit. Maar 
je kunt niet zeggen: aardbeien kan je 
ongeschild eten, er zitten aardbeien 
tussen het fruit, dus al het fruit kan ik 
wel zo'n beetje ongeschild eten. Want 
dan zit je in no time te kluiven op bitte-
re sinaasappelschillen. 

Dat is echter wat de Regering doet. 
De kinderaftrek, die op het draag-
krachtbeginsel is gefundeerd, wordt 
samengenomen met de kinderbijslag, 
die op heel iets anders is gefundeerd. 
Maar dan schrijven de bewindslieden 
op blz. 7 van de memorie van ant-
woord, dat de gesommeerde kinder-
bij- en opslagen het fiscale draag-
krachtbeginsel niet te rigoureus mogen 
aantasten. Maar een bijslag heeft hele-
maal niets met het draagkrachtbegin-
sel te maken! 

Nu is het met de gronden waarop de 
kinderbijslag berust, niet altijd een 
even heldere zaak geweest. Mijns in-
ziens moet een inkomen zodanig zijn, 
dat het voldoende is voor het onder-
houd van een gezin, met alle vreugde, 
liefde en zinrijkdom die daar kenmer-
kend kunnen zijn. Daar kunnen velen 
het misschien wel mee eens zijn. Maar 
dan vallen de mensen in twee groepen 
uiteen. Je hebt vandaag veel 'family-

planners', die zeggen dat zij het pre-
cies in de hand hebben hoe groot hun 
gezin zal zijn en welk deel van hun in-
komen zij daaraan moeten besteden, 
maar die had je vroeger ook al ; zij het 
niet in de kringen van de aanhangers 
van christelijke politiek, maar wel bij 
voorbeeld bij de vooroorlogse SDAP, 
waarvan de leden toen al vaak goed 
bekend waren met de NVSH. 

De heer Nijhof (DS'70): Dat heette toen 
de Neo-Malthusiaanse Bond. 

De heer Verbrugh (GPV): Dat is zo. 
Daarom hoeft het niet te verbazen, 

dat nog in 1937 het NVV met algemene 
stemmen een resolutie aannam, waar-
in kinderbijslagregelingen werden af-
gewezen, omdat ze een loondrukken-
de werking zouden hebben. Vanuit 
hun standpunt wel begrijpelijk: de 
familyplanners wilden voor zich zelf 
niet de kinderen, maar wel de kinder-
bijslag. 

Daartegenover had en heb je de 
niet-planners, die zeiden dat het inko-
men goed moest zijn voor een gezin 
met gemiddelde grootte en die consta-
teerden dat de kinderen die er boven 
het gemiddelde bij kwamen een extra-
kostenaanbrengend element mee-
brachten. Toen heeft men het behoef-
te-element van het loon ingeschakeld. 

Het aantal kinderen dat een gezin 
telt, is een zaak waar de overheid geen 
invloed op mag uitoefenen, zei men. 
Algemeen gesproken is dit mijns in-
ziens zeer terecht. Maar iemand met 
veel kinderen heeft ook veel meer in-
komen nodig om op hetzelfde niveau 
te leven als iemand zonder kinderen. 
Dat wil zeggen: het kinderrijke gezin 
heeft een veel grotere behoefte. Van-
daar dat minister Regout in 1912 als 
eerste de kinderbijslag voor het post-
personeel invoerde, terwijl in 1938 de 
ambtsvoorganger Romme van de Mi-
nister van Sociale Zaken een voorstel 
voor een algemene wet bij de Kamer 
indiende, die hij mijns inziens ten on-
rechte Wet op de kinderbijslagverzeke-
ring noemde. Die naam was mijns in-
ziens misplaatst; het doet mij te veel 
denken of het krijgen van kinderen pri-
mair een soort financiële ramp is, 
waartegen je je moet verzekeren. 

Die slechte naam heeft weer tot ge-
volg gehad - de heer Van Dis zal dat 
wel weten en ik hoor hem daarover 
misschien nog wel eens - , dat niet al-
leen een deel van de SDAP, maar ook 
de SGP in 1939 tegen de kinderbijslag-
verzekering stemde en dat er nu nog 
altijd gemoedsbezwaarden zijn. Men 
had beter van een werkgeversomslag-
regeling voor de kinderbijslag kun-
nen spreken, want dat was het. 
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Verbrugh 
Door de kinderbijslag vooral als een 

behoefte-element van het loon te zien, 
kreeg je echter het resultaat, dat de 
kinderbijslag in die tijd zowel evenre-
dig was aan het aantal kinderen als 
aan het loon. In de wet van 1939 stond 
dat men tot een maandloon van f 100 
een dubbeltje kinderbijslag per dag 
ontving en met een maandloon boven 
f 200 een kwartje. Dat vond men na de 
oorlog niet bevredigend en toen kreeg 
ieder een gelijke kinderbijslag. Het vo-
rige kabinet had weer een ander idee 
over de behoeften en vond dat de kin-
derbijslag moet dalen naarmate het in-
komen stijgt. En dit kabinet meende 
dat dan de middengroepen te veel in 
het gedrang zouden komen en scha-
kelde weer terug. 

Dat maakt nogal een opportunisti-
sche indruk; het lijkt erop dat degene 
die aan de touwtjes zit, ervoor zorgt 
dat speciaal zijn kiezers er het beste af-
komen. Daarom vraag ik de bewinds-
lieden of het financiële aspect dat aan 
het kindertal vastzit, en waaruit men 
een kinderbijslag kan afleiden, niet op 
een andere manier kan worden aange-
toond. Is niet één aspect van het krij-
gen en verzorgen van kinderen, dat ze 
oorspronkelijk een veiligstelling waren 
van de oude dag van de ouders? Vroe-
ger onderhielden op de een of andere 
manier de kinderen hun ouders als ze 
op leeftijd waren gekomen. Vandaag is 
de manier waarop dit gebeurt, anders. 
Maar geldt niet nog steeds dat de vol-
wassen geworden, werkende kinderen 
de maatschappij gaan vormen die 
straks de reële koopkracht zal opleve-
ren van alle nominale pensioenen, 
mogelijkheden voor dé AOW-uitkerin-
gen, verzekeringsuitkeringen en spaar-
geldrenten van de ouders na hun 65e 
levensjaar? 

Als het kindertal in onze omgeving 
zeer sterk daalt, treedt een vergrijzing 
van ons volk op, met toch altijd als 
laatste consequentie, dat het bestand 
van niet-actieve ouderen moet worden 
verkleind, met andere woorden dat de 
onvrijwill ige werkloosheid oplost en 
dat de ouderen nog na hun 65e jaar 
moeten blijven werken voor hun bo-
terham. 

Als er in de tegenwoordige ti jd kin-
derlozen naast kinderrijken leven, lijkt 
het niet verkeerd als de kinderlozen via 
de collectieve fondsen een bijdrage le-
veren aan de gezinskosten van de kin-
derrijken. Zij betaten daardoor feitelijk 
mee aan hun eigen oudedagvoorzie-
nirtg. Dat is dus geen verzekering, 
maar een omslagstelsel tussen de ou-
ders en niet-ouders, en ik zou wel wi l -
len weten of, als het zo kan worden 

gesteld, het aantal gemoedsbezwaar-
den met betrekking tot de kinderbij-
slag niet zal afnemen. Ik vraag dit 
mede aan collega Van Dis. 

Dit is ook geen collectivisme dat 
door collectieve organen wordt opge-
legd, want de horizontale herverde-
ling, die de kinderbijslag met zich 
meebrengt, is een natuurlijk gevolg 
van de noodzaak tot toekomstige pen-
sioendekking van de thans werkende 
generatie. Niemand is er die niet meer 
werkt, die op zichzelf kan bestaan. Ook 
de gepensioneerde met de hoogste 
bankrekening is afhankelijk van ande-
ren, die de cijfertjes van zijn tegoed 
omzetten in een durende stroom van 
goederen voor zijn levensonderhoud. 
De solidariteit tussen kinderarmen en 
kinderrijken die daaruit ontspringt, 
mag niemand negeren, maar ik zie niet 
in, hoe daaruit een kinderbijslag zou 
moeten voortkomen, die varieert met 
het inkomen van de ouders. Een gelij-
ke kinderbijslag voor ieder, alleen als 
functie van het aantal kinderen en 
eventueel naar leeftijd gedifferen-
tieerd, lijkt mij de enige regeling die 
rechtvaardig is. 

Nu is de kinderbijslag mijns inziens 
een zaak tussen burger en burger, 
waarbij de overheid alleen hulpdien-
sten behoeft te verrichten, om de rol 
van de werkgevers vast te stellen, om 
aanvullende regelingen voor de zelf-
standigen te treffen, en dergelijke. 
Maar bij de kinderaftrek heeft men te 
maken met de relatie burger-overheid. 
Als de overheid belasting heft, krijgt zij 
te maken met allerlei burgers met ver-
schillende inkomsten en verplichtin-
gen en ik behoef de deskundigen ach-
ter de regeringstafel niet te zeggen, 
dat het bij ons als een goede regel 
gold de belastingheffing zo te doen 
plaatsvinden, dat de onderlinge ver-
houdingen van de individuele draag-
krachten zoveel mogelijk gelijkblijven. 
Dit draagkrachtbeginsel laat bij voor-
beeld niet toe dat een gezin met vijf 
kinderen even zwaar wordt belast als 
een echtpaar met vergelijkbaar inko-
men, maar dat zonder kinderen is. 

Nu wil de Regering volgens het 
wetsvoorstel de kinderaftrek afschaf-
fen en vervangen door een opslag. 
Mijn bezwaar daartegen is, dat daar-
mee de duidelijke binding aan het 
draagkrachtbeginsel verloren gaat, 
want met kinderbijslag met opslag kan 
men veel gemakkelijker manipuleren 
om wijzigingen in de inkomensver-
houdingen te verkrijgen. Dat is in het 
verleden wel gebleken. 

Ik vind het niet fraai dat de Regering 
probeert een rookgordijn om dit kern-
punt te leggen. Daarbij fungeert de be-

lastingvrije kinderbijslag als een be-
grip waaraan men twee betekenissen 
tegelijk wil toekennen, al naar het in de 
discussie uitkomt. Dat noemt men wel 
eens onzindelijk denken. De ene keer 
schrijft de Regering (blz. 3 memorie 
van antwoord), dat de restantkinderaf-
trek wordt vervangen door belasting-
vrije kinderbijslag, en de andere keer 
(blz. 4, nota naar aanleiding van het 
eindverslag) schrijft ze dat er materieel 
kinderaftrek aanwezig is, in zover er 
sprake is van belastingvrijdom van de 
kinderbijslag. Regering - z o moet ik 
dan zeggen - verklaar u nader! 

Is er nu wel of geen kinderaftrek 
meer als dit wetsontwerp tot wet 
wordt verheven? Als er geen kinderaf-
trek meer is, praat dan ook maar niet 
meer over het draagkrachtbeginsel, 
want dat is dan begraven en wordt 
door een volgend kabinet vergeten. 
Wat in de plaats daarvan komt, is in-
komenspolitiek, want daarom gaat het 
degenen die de kinderaftrek wil len af-
schaffen. 

Het originele amendement-Herm-
sen/De Korte, dat voorschrijft hoe 
men in de toekomst wetsvoorstellen 
inzake kinderbijslag moet maken, is 
nuttig om het vergeten van het draag-
krachtbeginsel te vertragen. Maar zo-
lang het amendement niet in de 
Grondwet staat, zal de eerste de beste 
die met de kinderbijslag wil manipule-
ren, natuurlijk beginnen met dit barok-
ke artikel weer uit de wet te schrappen. 

De verwarring tussen kinderaftrek 
en kinderbijslag is in de hand gewerkt 
toen in 1973 (het is al door voorgaande 
sprekers gezegd) de kinderbijslag be-
lastingvrij werd gemaakt. Die maatre-
gel leek- mea culpa! - destijds ook mij 
aantrekkelijk, omdat het kolommen 
uitspaarde in de loonbelastingtabel. 

Staatssecretaris Nooteboom: Maxima 
culpal 

De heer Verbrugh (GPV): Daar ben ik 
ingevlogen! Het was principieel ver-
keerd, omdat de belastingdienst geen 
onderscheid moet maken naar de 
bronnen van de inkomsten. 

Het mag voor de belastingheffing 
geen verschil maken of iemand 
f 25.000 aan inkomsten uit arbeid en 
f 5.000 kinderbijslag krijgt, dan wel 
f 30.000 alleen aan inkomsten uit ar-
beid. 

Nu worden de voorstanders van 
handhaving van de kinderaftrek wel 
gekritiseerd met de opmerking dat de 
aftrek denivellerend werkt. Maar als 
de aftrek volgens het draagkrachtbe-
ginsel wordt toegepast, werkt de be-
lastingheffing, zoals gezegd, met be-
trekking tot de verhoudingen der indi-
viduele draagkrachten neutraal. 
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Verbrugh 
Bovendien is een duurzame handha-

ving van de kinderaftrek alleen moge-
lijk als het bedrag van de bijslag weer 
belastbaar wordt gemaakt. Zo'n maat-
regel leidt tot een verkleining van net-
to-inkomensverschillen. Maar de Re-
gering wi l anders, omdat ze volgens 
blz. 4 van de nota naar aanleiding van 
het eindverslag de woorden van het 
kabinet-Den Uyl tot de hare maakt, 
toen dit verklaarde dat de herfiscalise-
ring van de kinderbijslag de flexibiliteit 
zou verminderen als de overheid nog 
eens inkomenspolitieke maatregelen 
wi l nemen. 

Op verschillende plaatsen in de stuk-
ken van de Regering wordt het wets-
voorstel als een vereenvoudiging van 
de sociale zekerheid en belastinghef-
fing genoemd (blz. 2, memorie van 
antwoord). 'Een eenvoudig en flexibel 
systeem, dat past in het inkomensbe-
leid', staat in de memorie van toelich-
t ing (blz. 7). Nu is het tegenwoordige 
systeem nog gekoppeld aan vaste be-
ginselen voor de belastingheffing en 
aan de erkenning van de verantwoor-
delijkheid van de tegenwoordige ge-
huwden om de kinderen te verzorgen, 
die straks de maatschappij kunnen 
voortzetten. Schaf je het stelsel dat 
met deze beginselen samenhangt, 
door deze wet af en maak je alles flexi-
bel, dan wordt het inderdaad eenvou-
diger, vooral als de Minister van Soci-
ale Zaken nog eens gemachtigd zou 
worden de toeslagen te variëren vol-
gens het wisselend inzicht van de ver-
schillende groepen in de maatschap-
pij. Dat is allemaal erg eenvoudig! 

Dan kom ik aan mijn derde en laatste 
hoofdbezwaar tegen het wetsvoorstel. 
Het lijkt mij onjuist dat deze maatregel, 
die offers vraagt, omdat zij aan de 
schatkist 300 min. gulden moet ople-
veren, voor velen gepaard gaat met 
positieve inkomenseffecten, al zijn de-
ze slechts klein. Gekoppeld aan een 
wet, die vorm moet geven aan de ge-
dachte dat wi j het allemaal met een 
beetje minder moeten doen en dat er 
middelen voor de schatkist nodig zijn, 
wordt nu aan de modale inkomens-
trekker met kinderen een netto hoge-
re ontvangst gegeven. Bestaat nu niet 
de kans, dat de reactie daarop deze is: 
Met bezuinigen hebben wij niets te 
maken, want aan m'n portemonnee zie 
ik dat de welvaart nog steeds groeit? Is 
dat wel bevorderlijk voor de verbon-
denheid van alle mensen in onze sa-
menleving die in moeilijkheden zitten? 

Waarom heeft de Regering niet ge-
probeerd deze twee zaken te scheiden: 
a) een vermindering van de kinder-
toeslagen ten voordele van de schat-
kist, maar naar draagkracht, en b) een 

afzonderlijke wet die alleen een her-
verdeling beoogt? Zou dan niet ieder 
zijn verantwoordelijkheid bij de mati-
ging van de groei van de sociale voor-
zieningen beter begrijpen? 

Mijn positie tegenover fase I samen-
vattend, geloof ik dat de poging van 
het kabinet om het wetsontwerp van 
het vorige kabinet aanvaardbaar te 
maken, is mislukt. Het cijfer is dus 
geen 8, 9 of 10, maar een 5. 

Staatssecretaris Nooteboom: Een 5+ . 

De heer Verbrugh (GPV): Nee, want 
wi j moeten naar beneden afronden. 
Er is wel een verbetering aangebracht, 
namelijk de plus die de Staatssecretaris 
noemde, doordat de inkomensafhanke-
lijkheid van de bijslag voor de toekomst 
van de baan is. De bewindslieden heb-
ben echter de vervanging van de kin-
deraftrek door kinderbijslag en de on-
doorzichtige samenweving van deze 
vervanging met een inkomenspolitieke 
maatregel en een belastingverhoging 
voor de gezinnen met kinderen niet on-
gedaan gemaakt. 

Het feit dat dit kabinet het draaipunt 
wat hoger stelde dan het vorige kabi-
net, is voor mij ook geen reden tot jui-
chen. Ik begrijp wel dat men de mid-
dengroepen wil sparen, maar ook dat 
is een inkomenspolitiek oogmerk en 
mijns inziens kan men dat beter bevor-
deren in een afzonderlijke wet, mis-
schien wel een belastingwet, die doel-
bewust alleen een herverdeling be-
oogt. Wat echter de nu besproken wet 
betreft, is er mijns inziens veel voor te 
zeggen om hierin het draaipunt bij het 
minimumloon te leggen, zodat er geen 
relatief grote groepen zijn die van de 
wetswijziging een positief inkomens-
effect ondervinden. Als er bezuinigd 
moet worden, moeten er geen groe-
pen zijn die daaraan verdienen. 

Er zou mij veel aan gelegen zijn als 
de Regering dit wetsvoorstel introk en 
met een nieuw voorstel zou komen. 
Daarin zou de aftrek gehandhaafd kun-
nen blijven en waarschijnlijk zelfs ver-
groot, terwijl de overheid de nodige 
300 min. voor de schatkist ruim-
schoots zou kunnen krijgen door het 
belasten van de tegenwoordige kin-
derbijslagen. Om te voorkomen dat de 
minima worden aangetast, zouden de 
kinderbijslagen zodanig moeten wor-
den verhoogd, dat de gezinnen met 
minimumloon na de heffing van belas-
ting over de verhoogde kinderbijslag 
juist weer het bedrag van de tegen-
woordige kinderbijslag zouden over-
houden. Dan zouden de loontrekken-
den met modaal inkomen en bij voor-
beeld twee kinderen een negatief inko-
menseffect van 10 a 15 gld. in de 
maand ondervinden. 

Indien de Regering bang is dat dit 
doorwerkt in de loonkosten, zou in een 
afzonderlijk wetje dit geheel of gedeel-
telijk gecompenseerd kunnen worden 
door een tijdelijke niet-belastingvrije 
suppletie van de kinderbijslag voor 
hen die een marginaal inkomen bezit-
ten dat in het 32%-tarief van de loon-
belasting valt. Op die manier kan wor-
den voorkomen, dat men in de catego-
rie van de modale werknemers de be-
lastingvermeerdering tracht terug te 
halen in de loononderhandelingen. Bij 
volgende wijzigingen in de belasting-
structuur of bij loononderhandelingen 
kan men proberen deze tijdelijke sup-
pletie weer overbodig te maken. 

Als op soortgelijke wijze bovendien 
voor de middengroepen afzonderlijke 
compensatie wordt gezocht, realiseer 
ik mij wel , dat het door het Rijk ge-
vraagde geld vooral door de hogere 
inkomens moet worden opgebracht. 
Hoger betaalden zijn mensen van gelij-
ke beweging als wi j . Ik zeg dit omdat ik 
mij uit de jaren dertig herinner dat zij 
vaak zoveel verplichtingen hebben, 
dat zij in een tijd met zwakke conjunc-
tuur meer op de dubbeltjes moeten 
letten dan ik mij toen wel eens had 
voorgesteld. Toch geloof ik dat de Re-
gering zich wat meer tot de hoger be-
taalden mag richten op voorwaarde 
dat zij hun vertrouwen kan wekken 
door de kinderaftrek duurzaam in ere 
te herstellen en de kinderbijslag op-
nieuw belastbaar te maken. Daardoor 
zullen zij immers bemerken dat onze 
maatschappij door vaste regels wordt 
bestuurd en dat hoger betaalden niet 
door flexibel opererende ministers en 
kamermeerderheden als een soort vo-
gelvrijen in de samenleving worden 
beschouwd. 

Ik heb niet uitgerekend hoeveel 
meer dan f 300 min. deze operatie het 
Rijk zal opleveren. Er dient aan dat 
meerdere mijns inziens echter wel een 
bestemming binnen het kader van de-
ze wet te worden gegeven. Ik denk dan 
vooral aan twee zaken, namelijk ten 
eerste aan een verdere optrekking van 
de kinderaftrek, waarbij in elk geval de 
gezinnen met meer dan drie kinderen 
weer in de aftrektabellen zouden kun-
nen verschijnen. Ten tweede denk ik 
dat elk min. dat het Rijk op fase I ver-
dient en dat de f 300 min. te boven 
gaat, kan worden gebruikt voor een 
verzachting van de uitvoering van 
fase II. 

Over deze fase II spreek ik nu ten 
slotte nog een kort woord. 

Tegen deze fase, die het grootste 
deel van de verbetering van de finan-
ciële positie van het Rijk moet opbren-
gen, heb ik niet de principiële bezwa-
ren die ik tegen fase I heb. Wel zie ik 
een aantal praktische bezwaren. 
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Verbrugh 
Ik heb over de filosofie van fase II niets 

in de stukken kunnen vinden. De te-
genwoordige regeling van het dubbel 
en zelfs drievoudig tellen van kinde-
ren, waarbij het kind-zijn zich zelfs tot 
27 jaar kan uitstrekken is geen rege-
ling, waar men erg geestdriftig over 
kan worden. Zij is duidelijk het resul-
taat van een verlegenheidsoplossing 
in het verleden. Nu de Regering ons 
met het hele stelsel van kinderregelin-
gen heeft geconfronteerd, zou het mij 
liever zijn geweest als de Regering had 
voorgesteld, de dubbeltelling van in-
valide en studerende kinderen inte-
graal op te heffen en in plaats daarvan 
een goede studiekostenvoorziening en 
een voorziening voor jonge invaliden 
in te voeren. 

Nu dit niet gebeurt, moeten er wel 
enige maatregelen ad hoc worden ge-
troffen vanwege de benarde financiële 
situatie van de Regering. Ik zou echter 
wel wil len horen of de Regering heeft 
overwogen om op wat langere termijn, 
maar in deze kabinetsperiode, alle dub-
beltellingen van kinderen te vervangen 
door afzonderlijke goede voorzieningen 
voor jonge invaliden en studerende jon-
geren. Hoe denken de bewindslieden 
hierover? 

Ga ik nu uit van de voorstellen die de 
Regering doet, dan zou ik natuurlijk 
eerst moeten weten hoe fase I uitein-
delijk zal worden uitgevoerd. Het 
maakt verschil of de kinderaftrek nu 
definitief wordt afgeschaft of toch niet. 
Het maakt ook veel verschil of de dub-
bele en drievoudige kinderbijslagen 
belastbaar worden of niet. In het ont-
werp-SER-advies wordt bij voorbeeld 
geklaagd over de te verwachten nega-
tieve inkomenseffecten voorde lagere 
inkomens. Deze negatieve effecten 
zouden bij toepassing van de methode 
die ik bij fase I heb bepleit, aanmerke-
lijk worden verzacht. 

Ik moet mij nu echter tot enkele 
meer algemene opmerkingen beper-
ken. Het probleem is dat er een grote 
besparing wordt verwacht op de sub-
sidie aan de kleine groep van ouders 
van 16-en 17-jarige kinderen. Toch zijn 
er wel enige argumenten voor de keu-
ze die de Regering deed om de leef-
tijdsgrens van 16 naar 18 jaar te ver-
plaatsen. De thans geldende grens van 
16 jaar lijkt vrij willekeurig omdat deze 
midden in de middelbare-schoolperi-
ode valt. 

Wat de studerenden betreft, zou een 
'uitstel van de 16-jarige leeftijd naar 
het kwartaal van eerste inschrijving bij 
een instelling van hoger onderwijs 
misschien beter uitkomen dan een uit-
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stel naar de tijd van het bereiken van 
de leeftijd van 18 jaar. Er is een catego-
rie studenten, die na een vwo-oplei-
ding inderdaad op 18-jarige of zelfs 
hogere leeftijd gaat studeren. Er is 
echter ook een categorie, die mis-
schien al op 17-jarige leeftijd begint, 
bij voorbeeld vroege leerlingen en zij 
die een HAVO-vooropleiding hebben 
genoten. 

Wanneer er gezinnen zijn die meer 
dan één schoolgaand of studerend 
kind in de gevaarlijke leeftijdszone 
hebben, worden de moeilijkheden ver-
veelvoudigd. Zou voor zulke gevallen 
een uitzonderingsregeling kunnen 
worden getroffen? Hoe denkt de Rege-
ring over de schoolgeldvrijdom tot 18 
jaar om de continuering van het 
schoolgaan te bevorderen? 

Wat ten slotte de derde fase betreft, 
de Regering voorziet hier een ingewik-
kelde weg naar eenvoud. Als ik mij op 
het standpunt stel dat de voorgangers 
van deze bewindslieden ten aanzien 
van de eerste fase innamen, kan ik mij 
voorstellen dat dezen de harmonisering 
die de derde fase moet brengen, als 
het ware het sluitstuk achten. Door de 
huidige bewindslieden wordt echter 
vrijwel niet aangegeven, hoe men de-
ze derde fase zou willen voltooien. Kan 
de Regering iets zeggen over de soort 
oplossing die zij wil nastreven om bij 
bij voorbeeld gemoedsbezwaarden in 
het systeem van alleen maar kinder-
bijslag in te passen? 

Alles overziende, hoop ik dus op een 
nieuwe wet en op een fase II die daar-
mee in overeenstemming is. Vorige 
maand behandelde deze Kamer de 
WIR. Toen werden de investeringsaf-
trekken vervangen door investerings-
premies. Nu behandelen wij de kinder-
bijslagoperatie. De kinderaftrek wordt 
vervangen door een opslag op de kin-
derbijslag. Dezelfde onzichtbare hand 
is hier aan het werk als bij de WIR. 
Door beide wetten wordt in beginsel 
de financiële afhankelijkheid van de 
burger vergroot. Bij de WIR heb ik nog 
juist vóór de wet kunnen stemmen, 
maar nu het de gezinnen van ons volk 
betreft, ben ik nog aarzelender. Boven-
dien, als men eenmaal begonnen is de 
kinderaftrek te vervangen door kinder-
toeslag, ligt de weg dan niet open om 
de huwelijksaftrek te gaan vervangen 
door een huwelijkstoeslag en kan men 
dan niet meteen allerlei andere toesla-
gen uitdenken? Een flexibele wet kan 
veel toelaten. Ik denk bij voorbeeld 
naast de huwelijkstoeslag aan een 
hok-toeslag, uiteraard volgens een 
flexibele regeling ad hoc. 

Kinderaftrek/kinderbijslag 

D 
De heer Jansen (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Den Uyl heeft wel 
wat losgemaakt met zijn benen op de 
salontafel. Al filosoferend werd daar 
een voorstel geboren om een stuk om-
buiging van de collectieve voorzienin-
gen zo te realiseren dat de zwakken er 
sterker op werden en de sterken zwak-
ker waarbij uiteindelijk toch nog van 
een forse bezuiniging op collectieve 
uitgaven sprake zou zijn. Uiteindelijk 
zou het resultaat moeten zijn een een-
voudig stelsel van kinderregelingen 
met een differentiatie naar inkomen, 
kindertal en leeftijd van de kinderen. 
Het voorstel bestond uit drie fasen. Het 
wetsvoorstel dat daarvan de eerste fa-
se vormt, ligt nu ter beoordeling voor 
ons. 

Wanneer wi j dit wetsvoorstel be-
schouwen als een eerste stap op weg 
naar een herstructurering van de kin-
derregelingen, dan is het nodig om 
aan het begin van die weg ons af te 
vragen waar wi j met de kinderregelin-
gen naartoe willen gaan. Daarbij ko-
men dan een aantal vragen naar vo-
ren, die voor een belangrijk deel uit-
gaan boven de vragen die strikt geno-
men met een kinderregeling te maken 
hebben. Om er enkele te noemen: Hoe 
moeten in ons sociaal-economisch 
stelsel mensen behandeld worden die 
ten opzichte van anderen een extra 
last te dragen hebben en hoe zit het 
daarbij met het draagkrachtbeginsel, 
met de progressie in de belastingen? 
Onmiddelli jk daarop volgend de 
vraag, in hoeverre men door het in-
richten van zijn leven mede of een ei-
gen verantwoordelijkheid draagt voor 
de lasten waarvoor men gesteld is, 
een vraag die met betrekking tot de 
kinderregelingen een geheel eigen 
antwoord vergt. We hebben ook de 
vraag te beantwoorden hoe wi j de po-
sitie van het kind in het gezin zien. Te-
gen de achtergrond daarvan speelt de 
vraag van de individualisering in het f i-
scale stelsel en in het stelsel van soci-
ale voorzieningen. 

De manier waarop de plaats van het 
kind in het fiscaal stelsel en in het stel-
sel van sociale voorzieningen wordt 
aangegeven is mede bepalend bij de 
beoordeling van het inkomenspolitie-
ke effect dat met de voorstellen bereikt 
wordt. Bij de inkomenspolitieke beoor-
deling ten slotte komt weer terug de 
vraag van de eigen verantwoordelijk-
heid, de vrije keuze om kinderen te 
verwekken en het bieden van de mo-
gelijkheden aan iedereen om die keuze 
dan ook inderdaad even vrij en even 
onbelast te kunnen maken. Tegen die 
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Jansen 
achtergronden zullen wi j in ieder geval 
de eerste fase vandaag hebben te be-
oordelen. 

Het opvoeden en begeleiden van 
kinderen in hun groei tot volwassen 
mensen brengt in onze samenleving 
gelukkig veel vreugde en voldoening 
met zich mee, zeker wanneer men niet 
hoeft te beknibbelen op de ontplooi-
ingsmogelijkheden die men het kind 
waarvoor men verantwoordelijk is, zo 
graag zal gunnen. Het brengt ook mee 
dat men een last te dragen heeft, een 
last die gemakkelijker te dragen is 
naarmate het inkomen hoger is. 

Wanneer in onze samenleving ie-
mand een last te dragen heeft, kan die 
samenleving op twee manieren daar-
bij behulpzaam zijn. Men kan een ont-
heffing verlenen voor een deel van de 
bijdrage die verlangd wordt om de 
gemeenschappelijke voorzieningen in 
stand te houden, door verlaging van 
de te betalen belasting en eventueel 
van de te betalen sociale premies. De-
ze weg wordt bewandeld wanneer het 
gaat om het hebben van kinderen, om 
de lasten van een ziekte, om de hulp in 
één-ouder gezinnen, en, om nog eens 
iets te noemen, om de aftrek van een 
hypotheekrente. Er is ook een andere 
manier en wel het geven van bijslag, 
een tegemoetkoming uit de middelen 
van de samenleving in de vorm van 
een financiële ondersteuning. De kin-
derbijslag is hiervan een goed voor-
beeld. 

De ontheffing in het fiscale systeem 
wordt verleend op grond van het hori-
zontale draagkrachtbeginsel. 

Wanneer men een evenhoog inko-
men heeft als de ander, doch voor een 
grotere last geplaatst is, dan heeft men 
een lagere draagkracht. In de fiscale 
praktijk komt het er op neer dat deze 
regel zowel wordt toegepast wanneer 
het gaat om ziekte als wanneer het 
gaat om de rente van de hypotheek die 
men nodig heeft om riant te kunnen 
wonen. Dit horizontale draagkrachtbe-
ginsel lijkt op het eerste gezicht een 
goede zaak, zeker wanneer het gaat 
om lasten waarvoor men niet volledig 
de eigen verantwoordelijkheid draagt, 
dan wel om lasten die men op zich 
neemt om een bijdrage te kunnen ge-
ven aan belangrijke taken van de sa-
menleving, zoals bij voorbeeld het in 
stand houden van een nageslacht, ook 
al speelt een dergelijke overweging bij 
het nemen van de individuele beslis-
sing ternauwernood een rol. 

Daarnaast kennen we in het fiscale 
stelsel de progressie in de belastingen 
waarvan de bedoeling is dat de sterk-
ste schouders een meer dan evenredig 

deel van de lasten van het in stand 
houden van gemeenschappelijke 
voorzieningen te dragen krijgen. 

De combinatie van deze twee op zich 
logisch voorkomende beginselen in 
één systeem leidt er toe dat er dingen 
gebeuren waarbij zeer velen grote 
vraagtekens zetten. In de eerste plaats 
gaat het om het soort lasten dat 
tot een gedeeltelijke ontheffing van de 
fiscale plichten kan leiden en ik noem-
de daarbij al de rente op hypotheken. 

Daarnaast betreft het vragen met be-
trekking tot de effecten die de onthef-
f ing met zich meebrengt. Die beteke-
nen dat uiteindelijk een bijkomende 
last van f 1000 voor iemand meteen 
hoog inkomen tot gevolg heeft dat zijn 
bestedingsmogelijkheden met f 300 
verkleind worden, terwij l iemand met 
een laag inkomen, die dezelfde lasten 
te dragen krijgt, bij het modale inko-
men zijn bestedingsmogelijkheden 
met ongeveer f 700 ziet verminderen 
en bij een inkomen dat beneden de be-
lastinggrens valt de last van f 1000 vol-
ledig te dragen krijgt. Dit nu wordt 
door zeer velen als een onrechtvaar-
digheid ervaren. Daarmee is aange-
toond dat het combineren van twee 
beginselen die ieder voor zich logisch 
en rechtvaardig lijken in combinatie 
een wisselwerking kunnen krijgen die 
een aantasting van de beoogde recht-
vaardigheid tot gevolg heeft. 

Daarom ligt het naar het oordeel van 
de PPR-fractie voor de hand om in 
voorkomende gevallen eerder uit te 
wijken naar de andere mogeli jkheid, 
namelijk die waarbij degene die een 
last te dragen heeft in dat dragen door 
de samenleving ondersteund wordt, 
geholpen wordt. Men kan deze hulp af-
zwakken naarmate de ondersteuning 
minder nodig is, naarmate het inko-
men hoger wordt. Eén van de manie-
ren om de ondersteuning bij een ho-
ger inkomen te doen afnemen is om 
heel systematisch dit soort ondersteu-
ningen tot het belastbare inkomen te 
rekenen. 

In deze redenering ligt de steun van 
de PPR-fractie besloten voor maatre-
gelen die erop gericht zijn om de kin-
deraftrek in de belastingen te vervan-
gen door een kinderbijslag die afhan-
kelijk is van het inkomen en die reke-
ning houdt met de werkelijke lasten 
die het opvoeden van kinderen met 
zich brengt, en waarbij verschillen die 
voortvloeien uit de leefdtijd en uit het 
aantal van de kinderen tot gelding 
worden gebracht. 

Een tweede reeks vraagstukken 
waarover wi j ons bij de beoordeling 
van de kinderbijslag- en kinderaftrek-
voorstellen hebben te buigen, is de 

vraag van de positie van het kind in het 
fiscaal en sociaal voorzieningenstelsel. 
Zeker wanneer men op den duur een 
herstructurering van het gehele kin-
derbijslag-kinderaftrekstelsel beoogt, 
is deze vraag op zijn plaats. Het heeft 
ons dan ook verbaasd dat het kabinet-
Den Uyl destijds niet zelf met een be-
schouwing over deze aangelegenheid 
is gekomen. Natuurlijk kan men een-
voudig voortgaan langs de gebaande 
weg en het kind in financieel-economi-
sche zin beschouwen als een onder-
deel van het gezin, zonder eigen finan-
cieel-economische verantwoordelijk-
heid en zonder eigen financieel-econo-
mische rechten. Zeker wanneer het om 
oudere kinderen gaat is het twijfelach-
tig of zo'n standpunt wel vol te houden 
is. We zien dat oudere kinderen steeds 
meer en steeds eerder om een stuk ei-
gen verantwoordelijkheid en om een 
stuk onafhankelijkheid vragen; een 
stuk zelfstandigheid zou men het kun-
nen noemen. Aan de andere kant zien 
wi j dat als gevolg van de toenemende 
duur van opleidingen en van de voor-
bereiding op hun taak in de samenle-
ving, kinderen steeds langer in finan-
cieel-economische zin afhankelijk wor-
den. 

In haar regelingen met betrekking 
tot de studie-financiering en in de 
voornemens daartoe, gaat de overheid 
in op het verlangen van de kinderen en 
met name van de studerende kinderen 
om minder afhankelijk te zijn van de 
ouders. Men kan dit uiteraard niet los 
zien van het meer algemene vraagstuk 
van de individualisering in het fiscale 
stelsel en in het sociaal verzekering-
stelsel. Als ik zo in deze Kamer rond-
kijk, dan moet ik tot de conclusie ko-
men dat een meerderheid in deze Ka-
mer deze individualisering wil bevor-
deren en ik kijk hierbij naar beide kan-
ten van de Kamer. Het antwoord op 
deze vraag is van doorslaggevende 
betekenis voor de beoordeling van de 
inkomenspolitieke gevolgen van de 
voorstellen. Wanneer men uitgaat van 
het kind als onderdeel van het gezin, 
dan zal het inkomen van het gezin me-
debepalend moeten zijn voor de 
hoogte van de kinderbijslag. Wanneer 
men uitgaat van het kind als zelfstan-
dig individu, dan zullen de eigen in-
komsten van het kind bepalend zijn 
voor de mate, waarin bijslag wordt ge-
geven. 

Dit brengt ons heel dicht bij de ge-
dachte van een basisinkomen voor ie-
dereen met een eigen inkomensrecht 
voor kinderen. Dat dit recht zeker voor 
jonge kinderen in overleg met of via de 
verzorgers tot gelding dient te komen, 
doet aan deze gedachte niets af. On-
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afhankelijk van het inkomen van de 
ouders; in de praktijk van vandaag zie 
ik het die kant nog niet opgaan. 

Dit brengt ons bij de inkomenspoli-
tieke aspecten van de kinderregelin-
gen. Al eerder heb ik mij uitgesproken 
over de wijze, waarop naar het oordeel 
van de PPR-fractie vanuit een in-
komenspolitiek oogpunt gezien een te-
gemoetkoming in de lasten die ie-
mand te dragen heeft dient te worden 
geregeld. Het is daarbij duidelijk ge-
worden dat naar mijn opvatting het 
onverkort hanteren van het horizonta-
le draagkrachtbeginsel tot onbedoelde 
en als onrechtvaardig ervaren neven-
verschijnselen kan leiden, die onder-
vangen kunnen worden door veel 
meer nadruk te leggen op de bijslagre-
gelingen dan op de fiscale aftrekrege-
lingen. 

Nu de vervanging van de kinderaf-
trek door kinderbijslag aan de orde is, 
is het zinvol om zich af te vragen hoe 
hoog die bijslag dan zou moeten zijn. 
Gemakshalve gaat het kabinet ervan 
uit dat deze bijslag gelijk is aan de som 
van bijslag en kinderaftrek, zoals die 
op dit moment gelden voor een ge-
zinshoofd met een inkomen van 
f 40.000. Het is, zoals de Regering zegt, 
geen volledige tegemoetkoming in de 
kosten die het opvoeden van een kind 
met zich brengt om daarmee gestalte 
te geven aan een stuk eigen verant-
woordelijkheid van de ouders bij de 
beslissing of zij wel of niet kinderen 
wil len krijgen. 

Dit brengt mij tot de volgende vraag. 
Met betrekking tot de minima van de 
sociale uitkeringen wordt het nettomi-
nimumloon opgevat als een noodzake-
lijk welvaartsminimum voor een gezin, 
bestaande uit man en vrouw. Dat bete-
kent dat voor mensen met een mini-
mumloon een onvolledige tegemoet-
koming in de kosten die het opvoeden 
van hun kinderen met zich brengt tot 
gevolg heeft dat zij beneden een alge-
meen aanvaard welvaartminimum te-
rechtkomen. Acht de Regering dit ge-
rechtvaardigd? Zo ja, op welke gron-
den en zo neen, wat mogen wi j dan 
voor voorstellen verwachten om daar-
aan iets te doen? 

Wat is overigens het oordeel van de 
Regering over de wisselwerking tus-
sen enerzijds de hoogte van de kinder-
bijslag en anderzijds de loonvorming, 
zoals die door Huizing en De Korte be-
schreven wordt en verder is uitge-
werkt door Groenewegen in ' lntermedi-
air' van 12 mei 1978? Groenewegen 
komt tot de conclusie dat, ervan uit-
gaande dat een inkomensverbetering 
voor de gezinnen uit de laagste inko-

mensgroepen dringend noodzakelijk 
is, een oplossing door middel van een 
verhoging van de kinderbijslagen ten 
minste een serieuze overweging 
waard is. Daarbij oppert hij de moge-
lijkheid dat een dergelijke verhoging 
bij de loonvorming een matiging tot 
gevolg zou kunnen hebben. Deze zaak 
is mede van belang voor de beoorde-
ling van het amendement-Bakker c.s. 

Het kabinet-Van Agt heeft inkomens-
afhankelijkheid van de kinderbijslag 
van de hand gewezen. Daarvoor golden 
drie motieven. 

Overigens rijst er een vraag, die ver-
band houdt met de studiefinanciering. 
Wanneer men de ombouw van de kin-
derbijslag in studiefinanciering in de 
beschouwingen betrekt, kan men tot 
de conclusie komen, dat ook de studie-
financiering inkomensonafhankelijk 
zou moeten zijn. Wat is het oordeel 
van de Regering hierover? 

Voor het afwijzen van de inkomens-
afhankelijkheid van de kinderbijslag 
had het kabinet-Van Agt drie motie-
ven. In de eerste plaats de politieke be-
oordeling van de werking van het fis-
cale draagkrachtbeginsel. Ik vind, dat 
men inderdaad moet volhouden, dat 
het gaat om een politieke beoordeling. 
In de tweede plaats is het technische 
probleem en in de derde plaats is de 
inkomenspositie van de middengroe-
pen genoemd. 

Op het eerste punt bestaat er, zo is 
gebleken uit mijn woorden hiervoor, 
een politiek verschil van inzicht tussen 
de Regering en de fractie van de PPR. 
Het derde punt, de positie van midden-
inkomens is een kwestie van keuze. 
Men kan de inkomensafhankelijkheid 
van kinderbijslagen zó kiezen, dat de 
beoogde bezuinigingen worden ge-
haald en tegelijkertijd toch de midden-
groepen worden ontzien. Nog te be-
spreken blijft dan het tweede argu-
ment, de technische problemen. 

Om tot een oplossing daarvan te ge-
raken heeft de PPR-fractie aan de Re-
gering in het eindverslag voorgesteld 
om de kinderbijslagen bij het fiscaal 
inkomen te betrekken. Om een duide-
lijk beeld te krijgen van de betekenis 
van een dergelijk voorstel hebben wi j 
de Regering gevraagd om het effect 
daarvan te vergelijken met het effect 
van de voorstellen, die zij ons nu voor-
legt. 

Wat doet nu de Regering? Allereerst 
laat zij ons weten, dat zij in navolging 
van het Kabinet-Den Uyl niets ziet in 
het belastbaar maken van kinderbijsla-
gen, onder een gelijktijdige verhoging 
overigens, zodat voor een bepaald 
draaipunt het effect neutraal zou zijn. 

Ik moet erop wijzen dat, wanneer het 
kabinet-Van Agt daarbij wijst op de 
opvatting van het kabinet-Den Uyl, op 
het moment, waarop dat kabinet zijn 
voorstellen deed en deze mogelijkheid 
eveneens terzijde schoof, men wellicht 
uitzicht had op technische mogelijkhe-
den van andere aard, die er later niet 
meer waren. Het beroep op het stand-
punt van het kabinet-Den Uyl kan dus 
op zich geen rechtvaardiging zijn voor 
een afwijzend standpunt. 

Vervolgens gebeurt er iets heel merk-
waardigs. De Regering zegt: 'Boven-
dien is naar onze mening de belasting-
heffing van de kinderbijslag onverbre-
kelijk verbonden met een stelsel van 
kinderaftrek waardoor de door deze le-
den kennelijk beoogde inkomenseffec-
ten worden geneutraliseerd.'. Om deze 
reden wi l de Regering de gevraagde 
sommetjes niet maken ten behoeve 
van de PPR-fractie. 

Dat onverbrekelijk verbonden zijn is 
een politiek oordeel, een oordeel dat 
de PPR-fractie niet deelt. Wij voelen 
ons door het kabinet dan ook gemin-
acht wanneer op grond van déze re-
denering het kabinet weigert, ons de 
informatie te verstrekken die wi j nodig 
hebben voor de beoordeling van haar 
voorstellen. In feite getuigt deze han-
delwijze, nu toegepast op een kleine 
fractie, van minachting voor het parle-
ment. Dat neem ik zeer ernstig. 

Ik zou de Regering dan ook dringend 
uit wil len nodigen om hierop terug te 
komen en de PPR-fractie alsnog de ge-
vraagde informatie te verstrekken. Die 
informatie is niet alleen nodig voor het 
beoordelen van de eerste fase maar 
minstens evenzeer voor de beoorde-
ling van de volgende fase en de weg 
die wi j met de herstructurering van de 
kinderbijslag/kinderaftrek wil len be-
wandelen. 

Tot nu toe heb ik bij de beoordeling 
van de voorstellen van de Regering 
slechts zeer ter zijde de relatie met de 
ombuigingsoperatie gelegd. Ik heb 
daarmee niet verder willen gaan dan 
noodzakelijk is in verband met de nota 
van het kabinet Den Uyl ter zake van 
de ombuiging van de collectieve voor-
zieningen. Ik wil ook nu niet verder 
gaan, omdat het kabinet heeft gefaald 
in het ti jdig bieden van een duidelijk 
en helder alternatief voor het tot stand 
brengen van de ombuiging. Het weg-
geven van het geld in de vorm van een 
investeringsrekening is al geregeld 
zonder dat het antwoord op de vraag 
waar het vandaan moet komen beant-
woord is. 

Uit mijn betoog tot nu toe is geble-
ken dat de eerste fase van de kinder-
bijslag/kinderaftrekoperatie past bin-
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nen de overwegingen die de PPR-frac-
tie ten aanzien van de kinderbijslag/ 
kinderaftrek huldigt. De verschuiving 
van het draaipunt van het modale in-
komen haar 40.000 gulden is een tege-
moetkoming aan middengroepen met 
kinderen die ook voor de lagere inko-
mensgroepen en overigens ook voor 
hogere inkomensgroepen een positief 
effect met zich brengt. Wij zullen ons 
daar niet tegen verzetten. Bovendien 
verdient het kabinet Van Agt een com-
pliment omdat het voorstel ten aan-
zien van alimentatieplichtigen verbe-
terd is. 

Dit brengt mij op een gedachte naar 
aanleiding van het voorstel van de he-
ren De Korte en Hermsen: de gemeng-
de indexering. Het zal de heren bekend 
zijn dat alimentatieplichtigen een ali-
mentatie te betalen hebben die geïn-
dexeerd is naar de prijzen: welvaarts-
vast. Wanneer de kinderbijslag die de-
ze zelfde alimentatieplichtigen ontvan-
gen wordt berekend volgens de ge-
mengde indexering, zal van jaar tot 
jaar een steeds groter verschil ten las-
te van de alimentatieplichtige ont-
staan. Het is niet zo'n belangrijk punt, 
maar ik vind toch dat het bij de beoor-
deling van het voorstel van de heren 
De Korte en Hermsen misschien niet 
een hoofdrol, maar toch een belangrij-
ke rol moet spelen. Misschien hebben 
zij er zelf nog niet aan gedacht. Dat zou 
te betreuren zijn. 

Wanneer wi j het wetsvoorstel dat nu 
voorligt volstrekt op eigen merites be-
oordelen en losmaken van de samen-
hang met de tweede en de derde fase, 
dan komt de PPR-fractie tot de conclu-
sie, dat zij haar steun aan dit voorstel 
kan en zelfs graag wil geven. 

Nadrukkelijk heb ik daarbij gesteld 
'losgemaakt van de tweede en de der-
de fase'. De tweede fase die het kabi-
net Den Uyl voor ogen stond paste ge-
heel in het beeld van een ombuiging 
waarbij de sterkste schouders de 
zwaarste lasten te dragen hebben. 

Het oordeel van de werkcommissie 
uit de Sociaal-Economische Raad die 
zich met de kinderbijslag/kinderaftrek 
bezig houdt over het voorstel van het 
kabinet-Van Agt in de tweede fase is, 
voor zover ik dat uit persberichten heb 
kunnen lezen, vernietigend. Dat oor-
deel bevestigt onze opmerkingen in 
het eindverslag dat het kabinet-Van 
Agt een verandering aanbrengt waar-
bij de sterkere schouders geringere 
lasten en de zwakke schouders grotere 
lasten te dragen krijgen. 

Bovendien verhoogt het voorstel 
van het kabinet Van Agt de drempel 
naar het vervolgonderwijs, hetgeen in 
de toekomst het aantal zwakken zal 
doen toenemen. Vanuit een oogpunt 
van emancipatie van de vrouw mag 
verwacht worden dat het verhogen 
van de drempel vooral voor vrouwen 
het geval zal zijn. 

Op grond van overwegingen met be-
trekking tot de kosten die het opvoe-
den van kinderen met zich brengt zou 
er eerder aanleiding geweest zijn tot 
het verlagen van de leeftijdsgrens 
voor dubbele kinderbijslag dan tot het 
verhogen daarvan. 

Alles bijeen genomen is het eigenlijk 
een voorstel met nadelen op onder-
wijskundig gebied, zonder dat daar 
overtuigende overwegingen ontleent 
aan andere aspecten tegenover staan. 
Het is niet anders dan een duidelijke 
politieke keuze van het kabinet-Van 
Agt inzake de wijze waarop de lasten 
van een ombuigingsoperatie gedeeld 
moeten worden; een keuze die we af-
wijzen. 

Tot slot: over de derde fase is alles 
nog zo onzeker dat ik ermee wi l vol-
staan te zeggen dat de PPR-fractie 
voorstander is van verdergaande ver-
eenvoudiging, dat nog veel onderzoek 
nodig zal zijn om vast te stellen wat nu 
eigenlijk de hoogte van de kinderbij-
slag zal moeten zijn en dat wi j te zijner 
ti jd voorstellen zullen toetsen aan de 
beginselen die ik hiervoor heb uiteen-
gezet. 

De vergadering wordt van 18.50 uur 
tot 20.00 uur geschorst. 

Voorzitter: Vondeling 
D 
De heer Nypels (D'66): Men hoort ze 
nog wel, die vooroordelen tegen de 
kinderbijslag en kinderaftrek. Kinder-
bijslag en kinderaftrek zouden een mis-
plaatste gezinsbevoordeling zijn, die 
in een tijd met een overvolle wereld en 
een overvol land niet meer op zijn 
plaats zijn en die toch maar misbruikt 
worden om bromfietsen en t.v."toe-
stellen af te betalen in plaats van kleren 
voor de kinderen te kopen. De ouders 
zouden zelf maar de financiële conse-
quenties van de gezinsvorming moe-
ten dragen en deze niet op de gemeen-
schap mogen afwentelen. 

Wanneer D'66 al zo'n acht jaar voor 
een ingrijpende herstructurering van 
ons stelsel van kinderbijslag en kinder-
aftrek pleit, geschiedt dat op basis van 
wat meer genuanceerde argumenten. 
Bevolkingspolitieke motieven spelen 
daarbij geen directe rol, met name om-
dat er geen aantoonbaar verband be-

staat tussen gezinssubsidies en al of 
niet te hoge geboortecijfers. Wel dient 
in het kader van de gewenste mentali-
teitsverandering om een stopzetting 
van de bevolkingsgroei in ons land te 
verkrijgen de indruk vermeden te wor-
den, dat de wetgever een premie stelt 
op het krijgen van kinderen, op het 
vormen van een groot gezin. D'66 be-
pleit echter speciaal een algehele her-
structurering van het bestaande 
systeem van financiële tegemoetko-
mingen voor het gezin met kinderaf-
t rekvoorde loon-en inkomstenbelas-
ting, kinderbijslagen en ambtenaren-
kindertoelagen, ter wille van het ver-
krijgen van een eenvoudiger, efficiën-
ter en billijker systeem, waarin minder 
noodzakelijke financiële tegemoetko-
mingen worden voorkomen. 

Toekenning van kinderaftrek en kin-
derbijslag beschouwen wi j op zich zelf ■ 
niet als een vorm van geld over de balk 
gooien. Natuurlijk, het kan voorkomen 
dat kwartaalbedragen van de kinder-
bijslag worden gebruikt als kleine 
steuntjes voor het kopen van een pe-
perdure bontjas of een nog duurdere 
kleurentelevisie. Regel is dat niet! De 
kinderbijslag en de kinderaftrek vor-
men voor de lagere en een deel van de 
middeninkomensgroepen in het alge-
meen een onmisbare bijdrage tot het 
gezinsinkomen. Dit neemt niet weg dat 
vooreen deel van de middeninko-
mensgroepen en de hogere inkomens-
groepen kinderbijslag en kinderaftrek 
tot de minder dringende tegemoetko-
mingen zijn gaan behoren. Om mis-
verstanden te voorkomen: ik zeg niet 
dat het voor die groepen als regel om 
overbodige voorzieningen gaat, maar 
wel dat het om een minder dringende 
tegemoetkoming gaat. Gegeven de 
reële algemene inkomensstijgingen 
van de afgelopen jaren, minder drin-
gend dan bij voorbeeld de voorzienin-
gen uit verschillende sociale wetten 
met betrekking tot extra hoge kosten 
of inkomensderving bij ziekte en inva-
liditeit, bij werkloosheid en ouderdom, 
om slechts enkele bestaande regelin-
gen te noemen. Minder dringend ook 
dan enkele verbeteringen die nog aan-
gebracht moeten worden, zoals de op-
bouw van een goed stelsel van aanvul-
lende pensioenvoorzieningen naast de 
AOW voor iedereen. 

Opbouw van een goed sociaal zeker-
heidsstelsel naast allerlei andere col-
lectieve voorzieningen zoals op onder-
wijsgebied, kost geld, veel geld! Ten 
einde verbetering en instandhouding 
van de meest noodzakelijke voorzie-
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ningen in de toekomst op de lange ter-
mijn niet in gevaarte brengen, vinden 
wij het aanvaardbaar de totale tege-
moetkomingen in de sfeer van de kin-
deraftrek en kinderbijslag te beperken. 
Het is kiezen of delen. Wij kiezen! 

Omdat D'66 behoorde tot de eerste 
politieke partijen die gepleit hebben 
voor een integratie van kinderbijslag-
en kinderaftrekregelingen in één ge-
zinssubsidieregeling, juichen wij dit 
wetsontwerp toe. Wij beschouwen het 
wetsontwerp als een belangrijke stap 
in de richting van een vereenvoudi-
ging van het sociale zekerheids- en be-
lastingstelsel, waarbij op een verant-
woorde wijze een beperking in de ge-
zinstegemoetkomingen wordt aange-
bracht. 

Bij de hervorming van het bestaan-
de systeem van financiële gezinstege-
moetkomingen gaat D'66 uit van een 
recht op vorming van een gezin, waar-
bij het krijgen van kinderen een vrije 
beslissing is, waarvoor de ouders 
allereerst voor de gevolgen moeten 
opkomen. Het recht op vorming van 
een gezin moet in het kader van een in-
komenspolitiek allereerst inhoud krij-
gen door middel van de primaire inko-
mens. Mede op die grond hebben wij 
in het verleden verschillende inko-
mensnivellerènde maatregelen ge-
steund. Eenmaal geboren kinderen 
kunnen daarnaast echter zo nodig een 
recht doen gelden op financiële onder-
steuning in.gezinsverband om hun 
ontplooiingsmogelijkheden te waar-
borgen. Een wijziging van het stelsel 
van gezinstegemoetkomingen zal 
daarom zo moeten gebeuren dat het 
recht op vorming van een gezin speci-
aal voor de lagere inkomensgroepen 
niet wordt aangetast. Dat betekent dat 
zij in ieder geval er niet op achteruit 
zullen mogen gaan. Door het leggen 
van het zogenaamde draaipunt - het 
punt waarbij de operatie geen nadeel 
oplevert - bij inkomens van f 40.000 
wordt aan deze eis in het wetsontwerp 
ruim voldaan. 

De integratie van de regelingen voor 
kinderaftrek en kinderbijslag zal moe-
ten leiden tot één gezinssubsidierege-
ling, die gelijke rechten toekent aan 
loontrekkenden, ambtenaren en zelf-
standigen; dit in tegenstelling tot de 
huidige situatie, waarin met name de 
zelfstandigen voor de eerste twee kin-
deren een lagere tegemoetkoming 
ontvangen. Ook de technische verwer-
king en de uitvoering dient voor deze 
groepen gelijk te worden. Dat vraagt 
met name een nadere herziening van 
de regeling voor zelfstandigen. Het is 
verheugend dat het nieuwe kabinet 

een gelijktrekking van de rechten voor 
zelfstandigen, in overeenstemming 
met ons verzoek in het voorlopig ver-
slag, in beginsel heeft aangekondigd 
en wel per 1 januari 1980. Wij hopen 
overigens dat het kabinet ter oplossing 
van het dan ontstane probleem van de 
premieheffing bij zelfstandigen extra 
aandacht wi l besteden aan onze alge-
mene suggestie tot vereenvoudiging 
van het sociale zekerheidsstelsel, na-
melijk om de aparte premieheffing 
voor de kinderbijslagen en kindertoe-
slagen af te schaffen voor de vereiste 
heffingen op te nemen in de tabellen 
van de loon- en inkomstenbelasting of 
bedrijfsbelastingen. 

De fractie meent dat in samenhang 
met de totstandkoming van een aantal 
goedkope of gratis extra voorzienin-
gen rechtstreeks ten behoeve van het 
kind (kleuteronderwijs, sportbeoefe-
ning, e.d.) het peil van de gezinssubsi-
die uiteindelijk gemiddeld terugge-
bracht kan worden tot het gemiddelde 
netto-effect van kinderbijslag en kin-
deraftrek voor het tweede kind bij het 
wettelijk minimumloon thans. Dit is 
aanmerkelijk lager dan in het wets-
ontwerp, na de wijziging die het nieu-
we kabinet aanbracht door het draai-
punt te leggen bij inkomens van 
f 40.000. Uitgaande van deze opvatting 
zou ook een groter bedrag bespaard 
kunnen worden dan in de regerings-
voorstellen met betrekking tot de eer-
ste fase. Toch kan de fractie momen-
teel akkoord gaan met deze regerings-
voorstellen voor de eerste fase. 

Wel hadden wij aanvankelijk bezwa-
ren tegen de verhoging van het draai-
punt van de modale werknemer, zoals 
het vorige kabinet voorstelde, naar in-
komens van f 40.000. Nu de Regering 
heeft uitgelegd dat dit de omvang van 
de besparingen in 1981 niet beïnvloedt 
- die blijft f 300 min. - en het effect al-
leen een geleidelijker overgang voor 
de middengroepen betekent, kunnen 
we deze wijziging van het wets-
ontwerp wel billijken. 

Onze instemming betreft niet de 
voornemens voor de tweede fase van 
de herstructurering van het stelsel van 
kinderbijslag/kinderaftrek. Wel zijn we 
er over verheugd dat de Regering in 
overeenstemming met onze opmer-
kingen in het voorlopig verslag ervan 
heeft afgezien in de tweede-fase-inko-
mens- afhankelijke kinderbijslagen in 
te voeren. Oorspronkelijk stond D'66 
op het standpunt dat de gezinssubsi-
die in het nieuwe geïntegreerde 
systeem lager zou moeten worden 
naarmate het inkomen van de ouders 
hoger is. Gezien de verschillende soci-
aal-economische ontwikkelingen van 

de laatste jaren die een inkomensni-
vellering tot gevolg hadden en gezien 
het toenemende inzicht in de nadelige 
effecten van subsidies die afhankelijk 
zijn van de individuele inkomens, is bij 
D'66 twijfel ontstaan of het inderdaad 
wel wenselijk is de gezinssubsidie te 
laten afnemen bij een toenemend in-
komen van de ouders. Verschillende 
inkomensstudies - de heer Van Dis 
heeft er ook op gewezen - onder ande-
re van de Raad MHP toonden de pro-
blemen van inkomensafhankelijke 
subsidiestelsels, waarbij bruto-inko-
mensstijgingen soms geen reëel voor-
deel en soms zelfs een nadeel voor 
verschillende inkomensgroepen ople-
veren. 

Dit is het gevolg van een cumulatie 
van: belastingprogressie en premie-
heffing, dalende aanspraken op indivi-
duele huursubsidie en studietoelagen, 
inkomensafhankelijke bijdragen aan 
school, gezinsverzorging, kerk, vak-
bond, partij, enz. Door deze ongecoör-
dineerde en chaotische inkomenspoli-
tieke regelingen bestaan thans reeds 
schrijnende toestanden bij de lagere 
en de middeninkomensgroepen. Het 
nieuwe gezinssubsidiestelsel mag dit 
niet gaan verergeren. Handhaving van 
gezinssubsidies in de tweede fase, on-
afhankelijk van de inkomens der ou-
ders, is daarom vereist. Oud-collega 
Nooteboom heeft, door vele bereke-
ningen in het verleden, ons nog speci-
aal op dit spoor gebracht. Wij zijn hem 
hiervoor dankbaar. 

Onze kritiek treft dus voor de tweede 
fase niet het afzien van de inkomensaf-
hankelijke bijslagen, maar de daarvoor 
gezochte vervanging: het afschaffen 
van de meervoudige kinderbijslag 
voor 16- en 17-jarige studerende en in-
valide thuiswonende kinderen en de 
zogenaamde huishoudkinderen. Dit 
zou in 1981 f 820 min. moeten opleve-
ren, een aanzienlijk bedrag dus. Hierte-
gen zijn terecht van vele zijden in de 
kamer en daar buiten bezwaren naar 
voren gebracht, zoals door de Neder-
landse Gezinsraad, de vakbeweging 
en, zoals het er nu naar uitziet, ook de 
SER. Het niet verlenen van meervoudi-
ge kinderbijslag komt het hardst aan in 
gezinnen waar de financiële draag 
kracht beperkt is. Dit zal ongetwijfeld 
negatieve gevolgen hebben voor de 
onderwijskansen voor de kinderen uit 
deze gezinnen. De meervoudige kin-
derbijslag is in het leven geroepen om 
aan de stijgende onderhoudskosten 
van studerende en invalide kinderen 
tegemoet te komen. Voor 16-'en 17-ja-
rigen is een verandering in de behoef-
ten van het kind, onder andere ten op-
zichte van sportbeoefening en culture-
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Ie vorming in vele gevallen aantoon-
baar. De bezuinigingen zouden nier-
door ten onrechte op een vrij willekeu-
rige groep van 16- en 17-jarigen wor-
den afgewenteld, die gedurende twee 
jaar jaarlijks gemiddeld f 1680 minder 
zullen ontvangen. 

Afschaffing van de meervoudige 
kinderbijslag is volgens de fractie van 
D'66 alleen aanvaardbaar wanneer te-
gelijkertijd een deugdelijk stelsel van 
studiefinanciering voor deze groepen 
wordt ingevoerd. Maar wanneer dat 
gebeurt, betekent dit automatisch dat 
hierdoor het grote voordeel in de col-
lectieve sector bij de tweede fase weer 
voor een groot deel teniet wordt ge-
daan, zoals blijkens krachtenberichten 
de Minister van Onderwijs ook schijnt 
te menen. Een zeer groot bedrag is 
dan voorzo'n studiefinanciering ver-
eist. Zolang niet vaststaat dat deze te-
gelijkertijd ingevoerd kan worden, zal 
de fractie van D'66 helaas iedere me-
dewerking tot wetswijziging voor af-
schaffing of vermindering van de 
meervoudige kinderbijslag weigeren. 

De conclusie is duidelijk: de kinder-
bijslag voor 16- en 17-jarige kinderen 
kan geen bezuinigingspost van enige 
betekenis opleveren! Wat dan wel? 

Wij vinden het wenselijk dat in het 
nieuwe systeem de hoogte van de ge-
zinssubsidies voor de kinderen uitein-
delijk onafhankelijk is van het rang-
nummer van het kind in het gezin, zo-
dat de tot nu toe bestaande progressie 
naar kindertal zal verdwijnen. In ons 
standpunt worden wi j gesterkt door 
het onderzoek van prof. dr. B. M. S. 
van Praag en drs .ir. A. Kapteyn gepu-
bliceerd in Intermediair van 19 noverrv 
ber 1976. Volgens dit onderzoek zou-
den bij bepaalde veronderstellingen 
welvaartsneutrale kinderbijslagen 
zelfs een degressief, dat wi l zeggen 
een afnemend verloop kunnen hebben 
bij toenemend kindertal. Geleidelijke 
beperking van de progressie naar kin-
dertal kan reeds een belangrijke be-
sparing betekenen, zoals de regerings-
cijfers aangeven. Afschaffing van de 
progressie vanaf het tweede kind kan 
bij voorbeeld als dit gefaseerd in 5 ja-
ren geschiedt in 1981 f 260 min. ople-
veren. 

Daarnaast bestaan er ons inziens, 
ondanks de uiterst summier gemoti-
veerde bezwaren van de Regering, op 
grond van de feitelijke kostenontwik-
kelingen in het gezin belangrijke argu-
menten om de hoogte van de kinder-
bijslag afhankelijk te stellen van de 
leeftijd van de kinderen. Dit zou bij 
voorbeeld tot een beperking of af-
schaff ing voor kinderen tot en met drie 

jaar kunnen leiden, voor kinderen ge-
boren na een bepaalde datum. Vol-
gens berekeningen van het VNO zou 
dit laatste een beperking tot een be-
drag van f 600 min. kunnen opleveren. 
Wel zijn we het eens met de Regering 
dat eenzorgvuldig budgetonderzoek 
hieraan ten grondslag moet liggen. 

Vervolgens dient nog nagegaan te 
worden of een verdere beperking van 
de indexeringsaanpassingen tot de ge-
wenste resultaten op verantwoorde 
wijze kan bijdragen. Het is echter onze 
overtuiging dat deze drie genoemde 
mogelijkheden tezamen in de toe-
komst ten minste een even groot be-
drag aan uitgavenbeperkingen kunnen 
opleveren als de Regering in de twee-
de fase voor ogen staat (op dit bedrag 
willen wij dan ook in principe niet be-
knibbelen) maar met aanmerkelijk 
minder nadelen dan de afschaffing 
van dubbele of drievoudige kinderbij-
slag voor 16- en 17-jarigen. Wij verzoe-
ken de Regering dan ook de mogelijk-
heden hiertoe alsnog ernstig te over-
wegen en zorgvuldig te laten onder-
zoeken. 

Kortom, mijnheer de Voorzitter, wi j 
beschouwen dit wetsontwerp als zo-
danig als een belangrijke stap op weg 
naar een samenvoeging van het ver-
brokkelde systeem van kinderaftrek en 
kinderbijslag in de richting van één sa-
menhangend, eenvoudig en billijk 
systeem met gelijke rechten voor zelf-
standigen, loontrekkenden en ambte-
naren, waarin gezinssubsidies worden 
gegeven in de meest noodzakelijke si-
tuaties voor de ontplooiing van kinde-
ren. 

Afschaffing van de meervoudige 
kinderbijslagen voor 16- en 17-jarigen 
zonder gelijktijdige invoering van een 
deugdelijke studiefinanciering wijzen 
wi j ondubbelzinnig af. Daarvoor in de 
plaats denken wi j speciaal aan geleide-
lijke afschaffing van de progressie 
naar kindertal en invoering van een ta-
rief met gezinssubsidies afhankelijk 
van de leeftijd, rekening houdend met 
de feitelijke kostenontwikkelingen in 
de gezinnen. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Het thans aan de orde zijn-
de wetsontwerp is in allerlei opzichten 
van grote betekenis. 

Het is daarom te betreuren dat de 
voorbereiding van de debatten van 
vandaag enigszins rommelig en onaf 
is. Rommelig onder meer omdat in de 
memorie van antwoord (nr. 7, ongeda-
teerd, ontvangen april 1978) belangrij-
ke wijzigingen zijn aangebracht in de 
oorspronkelijke opzet zonder toevoe-

ging van duidelijke tabellen. Onaf om-
dat de indieners zeer onduidelijk zijn 
over de z.g. 'tweede fase', die echter 
nauw verbonden is met de thans aan 
de orde zijnde 'eerste fase'. Voorts is 
de voorbereiding in de schriftelijke 
stukken mijns inziens onder de maat, 
gezien de principiële betekenis van 
kinderbijslag en kinderaftrek in ons so-
ciale en fiscale stelsel. Fundamentele 
gezichtspunten inzake de inkomensver-
deling (Wat is de huishouding die men 
daarbij als eenheid dient te beschou-
wen? Kijkt men naar het inkomen in 
een jaar of over een andere periode, 
bij voorbeeld het gehele leven?) zijn in 
het geding zonder dat dit in de stukken 
helder uiteen is gezet. 

In september 1975, in de Miljoenen-
nota 1976, kondigde toenmalig minis-
ter Duisenberg aan dat de groei van de 
uitgaven van het Rijk en van de sociale 
fondsen te groot was. Hij wilde wel 
doorgaan met een groei die de toene-
ming van het nationale inkomen, bei-
de in procenten gemeten, overtrof, 
maar zo getemporiseerd dat de ver-
houding van belasting plus sociale 
premies ten opzichte van het nationale 
inkomen niet sneller zou stijgen dan 
1 % per jaar. Dat lijkt weinig totdat men 
beseft dat de overheid dan elk jaar ca 
80% of zelfs meer van de groei van het 
nationale inkomen tot zich trekt en een 
voortdurend kleiner percentage van 
het nationale inkomen rechtstreeks 
overblijft voor de particuliere sector. 

Het kabinet-Den Uyl wilde het tempo 
van stijging van de collectieve lasten 
(belastingen plus premies) via de 
1 %-norm enigszins afremmen. Tot ve-
ler verbazing kwam daarna dit wets-
ontwerp dat de collectieve lasten juist 
doet toenemen, omdat het een belas-
tingvrije som voor kinderen vervangt 
door een overheidsuitgaaf. Het nieuwe 
kabinet stelt in de memorie van ant-
woord, blz. 4, tweede alinea, dat het 
voorstel toch behoort tot de ombui-
gingsoperatie. 'Immers, er worden 
voor de realisering van de doelstellin-
gen van de ombuigingsoperatie per 
saldo middelen vrijgemaakt'. 

Dat zou echter ook voor andere be-
lastingverhogingen gelden! Het is bi-
zar om dit voorstel tot belastingverho-
ging te behandelen als onderdeel van 
een operatie, bedoeld om de overheids-
uitgaven te verlagen of langzamer te 
doen doen stijgen. Hoe kunnen de 
bewindslieden deze opvatting verdedi-
gen? 

Nog even terugkomend op het kabi-
net-Den Uyl herinner ik aan de motie-
Andriessen van eind 1975, waarin het 
kabinet werd gevraagd om uiterlijk in 
februari 1976 te komen met de 'ombui-
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gingsoperatie'. Het kabinet-Den Uyl 
kwam pas in juni 1976 meteen nota 
ter zake dus niet met wetsontwerpen. 
Allerlei plannen werden aangekon-
digd, ook inzake ambtenaren en inzake 
sociale uitkeringen. Concrete voorstel-
len bleven echter goeddeels achterwe-
ge; er kwamen geen wetsontwerpen, 
er kwamen geen voorstellen van mi-
nister De Gaay Fortman of minister 
Boersma ter uitwerking van de omvang-
rijke voornemens op hun terrein, ver-
meld in de kabinetsnota van juni 1976. 
Enkel op begrotingsgebied gebeurde 
wat. 

Het kabinet-Van Agt/Wiegel trad in 
december 1977 aan en wordt voorals-
nog evenzeer gekenmerkt door beslui-
teloosheid. Ik wees er al op dat zelfs 
voor het onderwerp dat wij vandaag 
bespreken elke concretisering voor de 
tweede, de meest omvangrijke fase 
ontbreekt. Waarom duurt het zo lang 
om tot besluiten te komen die de be-
windslieden, naar zij zelf zeggen, 
noodzakelijk achten? In eerdere peri-
oden waarin Nederland met de nood-
zaak tot 'ombuiging' werd geconfron-
teerd, werd binnen enkele maanden 
tot maatregelen besloten. 

Ik wijs op de geldzuivering en de fis-
cale maatregelen van 1945-1946, op 
de ingreep tijdens de z.g. Korea-crisis 
van 1951, op de overbesteding van 
1956 welke spoedig gevolgd werd 
door de bestedingsbeperking van be-
gin 1957. Besluitvorming in hoofdli j-
nen, eventueel adviesvragen aan de 
Sociaal-Economische Raad (1951 en 
1956), discussie met parlement èn in-
voering van maatregelen, op het ge-
bied van zowel lonen als salarissen, 
belastingen en overheidsuitgaven etc, 
geschiedden vloeiend en in snel tem-
po. 

Die besluiteloosheid wordt nog ge-
accentueerd door het feit dat de be-
windslieden wel regelmatig naar bui-
ten vage mededelingen doen over mo-
gelijke voornemens. Ik herinner, wat 
de kinderaftrek e.d. betreft, aan het ra-
diogesprek van de heer Den Uyl begin 
1976 en aan de opmerkingen van de 
heer Van Agt over de positie van de 
ambtenaren. Dat wekt veel onrust en 
agitatie. Het verdient mijns inziens de 
voorkeur dit soort mededelingen 
na te laten en de activiteiten toe te spit-
sen op het indienen van concrete wets-
ontwerpen. 

Wat is de fundamentele eenheid die 
wij bezien als wi j spreken over belas-
tingen, premies en sociale uitkerin-
gen? Is dat het gezin of een ander sa-
menlevingsverband? Kiezen wi j als 
fundamentele eenheid de mens, man 

of vrouw, gehuwd of ongehuwd, al-
leen of hoe dan ook samenwonend 
met anderen? Dat is een fundamentele 
keuze. Tot nu toe is ons stelsel geba 
seerd op de gezinshuishouding. In ver-
schillende parti jprogramma's, in dat 
van mijn partij maar ook in dat van de 
PvdA, wordt gepleit voor omschake-
ling naar concentratie van beleid op de 
afzonderlijke mens. Dit voorkomt dis-
criminatie tussen man en vrouw, tus-
sen gehuwde en ongehuwde. De toen-
malige DS'70-fractie heeft hierop ge-
wezen in het debat van juni 1976. Nu 
wi j staan voor een herbezinning op 
ons sociale stelsel, is het noodzakelijk 
om dit probleem in het oog te houden. 
Dat is iets minder nodig voor het on-
derdeel dat wij vandaag behandelen, 
omdat ook in een stelsel dat zich ba-
seert op de afzonderlijke volwassene 
toch aandacht nodig zal blijven voor 
afhankelijke kinderen en de vraag van 
wie die afhankelijk zijn en hoe daar fis-
caal en sociaal mee rekening kan wor-
den gehouden. 

Bij de invoering van de inkomsten-
belasting is een bedrag van het inko-
men buiten het begrip 'belastbaar in-
komen' gehouden, de belastingvrije 
som. Hiervoor zijn sterke argumenten. 
Populair gezegd: een brug moet zijn 
eigen gewicht kunnen dragen vóór er 
nog een last over die brug kan. De be-
lastingvrije som behoort rekening te 
houden met de omvang van het ge-
zinshuishouden. Moeten ertwee men-
sen van een inkomen leven, dan is de 
belastingvrije som hoger dan voor één 
persoon. 

Kinderen zijn ook mensen. Het is lo-
gisch dat bij de bepaling van de belas-
tingvrije som in loon- en inkomstenbe-
lasting rekening wordt gehouden met 
het aantal kinderen. Dit is een onder-
deel van de heffing naar draagkracht. 
De Tweede Kamer heeft zich ter zake 
uitgesproken in een motie van juni 
1976. Thans ligt het voorstel voor ons 
om de kinderaftrek af te schaffen. Er 
staat in de titel van het ontwerp: 'Ver-
vanging van kinderaftrek van de loon-
en inkomstenbelasting'. Het gaat ech-
ter om de aftrek in de loon- en inkom-
stenbelasting. De aftrek betrof het in-
komen, niet het belastingbedrag. Zo 
slordig is het voorstel dat zelfs de titel 
niet klopt! 

De indieners stellen dat er toch een 
aftrek gehandhaafd wordt, namelijk in 
de vorm van het belastingvrij maken 
van de kinderbijslag. Dat is toch maar 
een vage schaduw van een echt belas-
tingvrije som. Bij een echt belastingvrije 
som wordt een deel van het eigen in-
komen, verdiend door de belasting-
plichtige, vrijgesteld. In het voorstel 

van het kabinet wordt een door de 
overheid uitbetaalde sociale uitkering 
belastingvrij verklaard. Dit is een ver-
schuiving in vri jdom en verantwoorde-
lijkheid voor minderjarige kinderen 
van ouders naar overheid. De mensen 
worden verkinderlijkt, meer van de 
overheid afhankelijk. Een belasting-
vrije kinderbijslag is ook veel instabie-
ler dan de belastingvrije sommen in 
loon- en inkomenstenbelasting die 
vaak oeroud zijn. Wij zien al in de 
geschiedenis van het wetsontwerp 
hoe snel opvattingen over omvang 
van kinderbijslagbedragen kunnen 
veranderen. 

Kinderaftrek en kinderbijslag betref-
fen de verhouding in besteedbaar in-
komen tussen mensen met en mensen 
zonder kinderen. Dat is het centrale 
probleem in de discussie over deze za-
ken, niet zozeer de verhouding tussen 
mensen met kinderen waarvan de een 
wat meer salaris heeft dan de ander. 
Het gaat om de gehuwde onderwijzer 
met kinderen ten opzichte van de on-
derwijzer zonder kinderen, niet zozeer 
om de onderwijzer ten opzichte van de 
leraar. 

De schriftelijke stukken schieten vol-
ledig te kort om inzicht te geven in de 
wijze waarop de indieners hierover 
denken. Zij hanteren rustig begrippen 
als 'de hogere inkomens' en dergelij-
ke, zonder aan te geven over welke 
huishoudingen van welke omvang zij 
spreken. Allerlei tabellen worden ver-
strekt maar geen tabellen die duidelijk 
de huidige en de voorgestelde verhou-
ding aangeven tussen mensen met en 
mensen zonder kinderen. Dat is geen 
voorlichting. 

Het antwoord op blz. 6 van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
gaat volledig langs de dezerzijds hier-
over gestelde vraag heen. Op blz. 5 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, middelste alinea, wordt 
gezegd: 'De maatregel impliceert dat 
de sterkste schouders de zwaarste las-
ten dragen'. Dit betekent dat de indie-
ners vinden dat de mensen met kinde-
ren - want alleen die brengen hier of-
fers - de sterkste schouders hebben, 
niet zo zeer mensen met eenzelfde in-
komen zonder kinderen! Dit is een 
vreemde zaak. Als men vindt dat een 
bepaalde groep, bij voorbeeld die van 
hoogleraren of leden van de Tweede 
Kamer, een te hoog inkomen heeft, 
dient men dat inkomen aan te pakken 
en niet speciaal diegenen onder hen 
die een of meer kinderen hebben! 
Kunnen de bewindslieden aangeven 
welke inkomenspolitieke visie hier 
achter zit? 
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Er is zeventien jaar geleden in deze 

Kamer gediscussieerd over de bijslag 
voor eerste en tweede kinderen van 
werknemers. Sommigen wilden daar 
toch wel geleidelijk van af. In 1971, in 
het regeerakkoord-Steenkamp, werd 
een stap in die richting gezet: de be-
vriezing van de bijslag voor het eerste 
kind van werknemers. Dit wets-
ontwerp komt daarop terug zonder het 
probleem duidelijk te stellen. De indie-
ners wil len op den duur ook voor het 
eerste en tweede kind van zelfstandi-
gen bijslag invoeren (derde fase) en zij 
wi l len in de derde fase af van de be-
vriezing van de bijslag voor het eerste 
kind. 

Een argument van de indieners is, 
dat de loononderhandelingen in feite 
gebaseerd zijn op een gezin met twee 
kinderen. Lagere bijslag betekent dan 
hoger loon. Het ligt wellicht voor de 
hand om in de toekomst uit te gaan 
van een andere basis voor loon- en sa-
larisbeleid. De overheid is veruit de 
grootste werkgever en vervult in deze 
materie - denk aan de invoering van 
de kinderbijslag allereerst bij de over-
heid zelf, of aan de invoering door de 
overheid van goede pensioenen voor 
haar werknemers - een centrale rol. 
Ook vervult de overheid een rol in de 
voorlichting die zij geeft over de ont-
wikkeling van bepaalde soorten inko-
mens. 

Het is meer in één lijn met moderne 
opvattingen en feiten om in gesprek-
ken over salarissen uit te gaan van de 
afzonderlijke man of vrouw. Er zijn ve-
le ongehuwden. Er zijn veel werkende 
gehuwde vrouwen. Er zijn velen met 
een salaris die geen kinderen te hun-
nen laste hebben. Kunnen de indie-
ners cijfers geven over het aantal be-
roepsbeoefenaren in Nederland, ge-
splitst naar diegenen met kinderen tot 
18 jaar te hunnen laste en anderen? 

Het zou voor de hand hebben gele-
gen voor de CDA/VVD-coalitie om in 
aansluiting op het regeerakkoord-
Steenkamp van 1971 en de feitelijke si-
tuatie van nu, ook wat betreft de posi-
tie van zelfstandigen voor wie geen 
bijslag bestaat voor het 1 e en 2e kind, 
te streven naar geleidelijke afschaffing 
van de bijslag voor het 1e en 2e kind. 
Dat betekent een grote vereenvoudi-
ging van ons sociale stelsel en gelijk-
heid tussen werknemers, ambtenaren 
en zelfstandigen wat de kinderbijslag 
betreft. Kinderbijslag is vooral nodig 
voor kostwinners met een normaal in-
komen en grotere gezinnen, zeg met dri 
of meer kinderen. Voor groepen in min 
of meer moeilijke situaties die een be-

roep doen op de Algemene Bijstands-
wet, kan altijd individueel met een eer-
ste of tweede kind rekening worden 
gehouden. Voor het gewone Neder-
landse gezin wordt deze regeling, die 
in 1946 als tijdelijk is ingevoerd, gelei-
delijk overbodig. Wat is hierover het 
oordeel van de Minister? 

De indexering van de kinderbijslag 
is ter sprake gekomen in de schrifte-
lijke stukken. De algemene invoering 
van indexering voor sociale uitkering 
sinds de jaren vijftig heeft vermoede-
lijk een bijdrage geleverd tot de alge-
mene inflatie. De morele en politieke 
weerstanden tegen inflatie zouden 
groter zijn indien we de gulden als 
rekeneenheid in ons financiële stelsel 
centraal zouden zijn blijven stellen. We 
zijn echter min of meer overgestapt 
naar een stelsel waarbij de gulden 
slechts betaalmiddel is en een loonbe-
drag (koopkracht modaal loon of an-
der door het CBS berekend begrip) de 
rekenstandaard. 

Er is echter in toenemende mate het 
besef dat de bomen niet tot in de he-
mel groeien, dat er weinig of geen 
ruimte is voor reële inkomensvergro-
ting in de komende jaren. En er is de 
wi l om de inflatie te beperken of nog 
liever te stoppen. Daarom is het goed 
om nu te overwegen de indexatie af te 
schaffen. Als de wetgever het wil kan 
hij altijd in een bepaald jaar tot verho-
ging of verlaging van bedragen over-
gaan. Het is dan echter een bewuste 
beslissing, niet het glijden op een glij-
baan die leidt naar waardedaling van 
het geld. 

De nota naar aanleiding van het 
eindverslag zegt hierover op blz. 18, 
onderaan: 'Is het indexeren .... een ver-
worvenheid, die een stuk rechtszeker-
heid schept'. Dat is een merkwaardige 
uitspraak. Rechten ontstaan uit hoofde 
van wet of contract. Bij de rechten 
waar we hier over spreken gaat het om 
rechten uit hoofde van een wet. Wet-
ten kunnen worden gewijzigd. Daar-
mee zijn wij bezig. Enige zekerheid 
voor een toekomstig jaar geven belas-
tingwetten of sociale wetten niet. Zij 
kunnen immers steeds worden gewij-
zigd, hetgeen soms in hoog tempo ge-
beurt. Ik acht het ook gevaarlijk het 
schone woord 'verworvenheid', waar-
mee we meestal denken aan immate-
riële zaken, zoals vrijheid van onder-
wijs, vrijheid van drukpers en dergelij-
ke te gaan invoeren voor uitkeringen 
in geld! Dan kan men wel alle subsi-
dies, salarissen, pensioenen e.d. als 
verworvenheden gaan betitelen en 
kan het kabinet al zijn ombuigings-
plannen wel weer opbergen! 

De memorie van antwoord zegt op 
blz. 5, dat naar de mening van de in-
dieners 'de invoering van de eerste en 
de tweede fase nauw samenhangende 
maatregelen zijn'. Maar op blz. 6 
schrijven zij: 'De tweede fase geeft weU 
licht aanleiding tot compensatie'. Het 
is dan weinig zinvol om de tweede fa-
se nu al te bespreken. Maar dan is het 
ook onwenselijk om de eerste fase te 
bespreken, aangezien de beide fasen 
volgens de indieners zelf zo nauw sa-
menhangen. Daarom komt dit debat te 
vroeg. 

Naar aanleiding van het eindverslag 
wordt op blz. 8 gesteld dat: 'Bij eventu-
ele compensaties zouden ook in de 
tweede fase de sterkste schouders 
de zwaarste lasten dragen'. Moet ik 
hier denken aan dezelfde sterke schou-
ders die in de eerste fase bedoeld wor-
den, nl. die gezinnen die kinderen heb-
ben en een bruto-inkomen van 
f 40.000 of meer? Ik betreur het dat de 
Minister de eventuele compensaties 
niet als essentieel beschouwt voor de 
tweede fase. Hoe kan hij het voorstel 
voor de tweede fase concreet noemen, 
als omtrent eventuele compensaties 
nog geen beslissing is genomen? Ik 
acht het dan ook niet mogelijk een oor-
deel te geven over de tweede fase zo-
lang niet de te nemen maatregelen in 
die fase duidelijk zijn. 

DS'70 heeft in juni 1976, in de dis-
cussie over de nota over de 1 %-opera-
tie, haar visie over kinderbijslag- en af-
trek uiteengezet. Vervolgens zijn vra-
gen gesteld bij de schriftelijke behan-
deling van dit wetsontwerp. Die vra-
gen zijn onvolledig of niet beant-
woord. De memorie van antwoord die 
in feite een nieuw wetsontwerp be-
helst, was rommelig in haar toelich-
ting en ondoordacht in haarfunda-
menten. Ik hoop dat de indieners thans 
een meer complete belichting van hun 
plannen zullen geven, inclusief de ver-
houding tussen gezinnen met en zon-
der kinderen en alleenstaanden en de 
verhouding tussen de overheid als uit-
delende instantie en de overheid als 
redelijke belastingheffer, die ook voor 
kinderen belastingvrije sommen toe-
staat en de concretisering van hun ge-
dachten over de - kwantitatief zo be-
langr i jke-tweede fase 

Het spreekt vanzelf dat ik voor het 
vormen van een eindoordeel over dit 
wetsontwerp graag de discussie in de 
Kamer afwacht en het antwoord van 
de bewindslieden. Gelet echter op de 
gebleken fundamentele verschillen bij 
de schriftelijke voorbereiding over-
weeg ik op dit moment tegen dit wets-
ontwerp te stemmen. 
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D 
DeheerVanderSpek(PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! In mijn politieke kringen 
is men nooit zo gecharmeerd geweest 
- en is men dit nog niet - van kinder-
bijslag en kinderaftrek. Wij zijn van 
mening dat - gegeven het feit dat de 
mensen er nu eenmaal zijn gekomen -
wi j als gemeenschap, zeker wanneer 
zij nog heel jong zijn, de plicht hebben, 
hen op allerlei manieren tegemoet te 
komen. Dit zou echter vooral moeten 
gebeuren op een individueel gerichte 
manier en niet op een op het gezin ge-
richte manier. Dit betekent in feite, dat 
het via collectieve voorzieningen dient 
te gebeuren. Die collectieve voorzie-
ningen, die niets of weinig kosten, zijn 
er al wel, maar zouden belangrijk kun-
nen worden uitgebreid. Ik denk daarbij 
aan voorzieningen op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, 
schoolmaaltijden en dergelijke. Kinde-
ren zouden daardoor vanuit de alge-
mene middelen een zekere waarborg 
voor hun bestaan moeten krijgen. 

Aan de andere kant moeten wij er-
kennen dat de situatie nu eenmaal niet 
zo is, of nog niet zo is. Het zou dan on-
aanvaardbaar en a-sociaal zijn kinder-
bijslag en kinderaftrek af te wijzen, ook 
al komt het waarschijnlijk vrij veel voor 
dat die bedragen niet ten goede ko-
men aan degenen, voor wie zij zijn be-
stemd. 

Dit wetsontwerp heeft drie uitgangs-
punten. Van alle drie wi l ik iets zeggen. 
Het eerste uitgangspunt is de vereen-
voudiging van het systeem van kinder-
bijslag en kinderaftrek. Dat lijkt mij op 
zich zelf een positieve zaak. Deze ver-
eenvoudiging dreigt wel wat in de knel 
te komen als men ziet hoe men kramp-
achtig probeert vast te houden aan uit-
sluitend wijzigingen waardoor be-
staande kinderaftrekmogelijkheden 
worden vervangen door extra kinder-
bijslag. Daardoor wordt het systeem 
toch niet zo erg eenvoudig. De vereen-
voudiging die er echter toch in zit be-
oofdelen wij positief. 

Het tweede uitgangspunt is een be-
sparing op collectieve voorzieningen. 
'Dat vinden wi j , ook in dit kader, een 
negatieve zaak, tenzij de vrijkomende 
middelen zouden worden aangewend 
voor allerlei collectieve voorzieningen 
voor kinderen. Dan zou het echter 
geen besparing op het totaal van de 
qollectieve voorzieningen zijn. De me-
morie van antwoord zegt ook heel dui-
delijk dat dat niet de bedoeling is. Het 
gaat dus om bezuinigingen en wel tot 
een bedrag dat van 235 miljoen in 
1979 gaat oplopen tot 300 miljoen in 
1981. 
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Het derde uitgangspunt is de nivelle-
rende werking van het voorstel. Dat 
beschouwen wij uitdrukkelijk als een 
voordeel. Er blijven echter wel wat vra-
gen over bestaan. Er loopt een niet ge-
heel vloeiende lijn in de mutaties die 
het vrij besteedbare inkomen onder-
gaat. Weliswaar begint het bij de laag-
ste inkomens met een positieve muta-
tie, die kleiner en ten slotte nul wordt 
bij het draaipunt, waarna de mutatie 
negatief wordt. Echter, uitgedrukt in 
procenten van dat vrij besteedbare in-
komen, wordt die mutatie eerst al maar 
negatiever, maar bij hele hoge inko-
mens wordt het percentage toch weer 
kleiner. Het nivellerend aspect blijkt 
dan niet zo fraai aanwezig te zijn als 
men zou denken wanneer men inko-
mensnivellering als uitgangspunt 
neemt. 

Er zit ook een onrechtvaardigheid in 
het feit - de heer Nijhof zei het ook al -
dat deze nivellering uitsluitend van 
toepassing wordt voor belastingplich-
tigen met kinderen. Er is geen sprake 
van nivellering door deze operatie 
voor belastingplichtigen zonder kinde-
ren met hoge resp. lage inkomens. On-
danks hetgeen in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag op onze op-
merkingen hierover wordt geant-
woord, vind ik dit een zeer onrecht vaar-
digezaak. 

Als je de getallen bekijkt is het toch 
wel curieus dat het totale effect van 
het wetsontwerp budgettair positief is 
en dus geld oplevert, zeker nu het 
draaipunt bij f 40.000 is gekomen. De 
statistische verdeling van de inkomens 
in Nederland wettigt mijns inziens de 
conclusie dat bij een draaipunt van 
f 40.000 met de in de stukken aangege-
ven mutaties men op zijn minst kan 
verwachten dat het effect neutraal is of 
wellicht zelfs negatief en het dus geld 
gaat kosten. Het omgekeerde is echter 
het geval, het bespaart heel wat geld. 
Waar zit dat nu precies in? In de stuk-
ken wordt dat nergens uitgelegd. 

Wellicht zit de besparing in het vol-
gende verschijnsel. Ik zou hierop 
graag een reactie van de bewindslie-
den horen. De kinderbijslag voorde 
eerste kinderen blijft bevroren, dus in 
de loop van de ti jd constant, terwijl de 
belastingvoordelen, die door de op het 
ogenblik bestaande kinderaftrek wor-
den genoten in de loop van de tijd no-
minaal toenemen, eventueel zelfs re-
eel toenemen, door de inflatiecorrectie 

Ik denk dat dit de verklaring is voor 
het voor het kabinet gunstige budget-
taire effect van het geheel. Ik zou dat 
wel eens wil len weten. Als dat zo is, 
dan betekent dit dat het draaipunt van 
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f 40.000 een momentopname is, dat 
over een poosje dit draaipunt lager 
dan f 40.000 komt te liggen en dat de 
voordelen voor de mensen onder dat 
inkomen in de loop van de komende 
jaren kleiner gaan worden dan in de 
stukken wordt weergegeven, terwijl de 
nadelen in vrij besteedbaar inkomen 
voor de mensen boven dat draaipunt 
van f 40.000 nog groter gaan worden 
dan nu in de stukken wordt aangege-
ven. Het is maar een vraag; ik weet het 
gewoon niet. Ik zou hierop graag een 
antwoord hebben. Ik zie geen duidelij-
ke andere verklaring voor het positieve 
- dit gezien vanuit het kabinetsstand-
punt - budgettaire effect van deze in-
greep. 

Alles bij elkaar genomen, sta ik ei-
genlijk met gemengde gevoelens tegen-
over het geheel. De vereenvoudiging 
zie ik als positief, de bezuiniging als 
zodanig als negatief, de nivellering als 
positief, maar het is een nivellering, 
waarbij toch wel belangrijke vraagte-
kens moeten worden geplaatst. 

Vervolgens wil ik een paar opmer-
kingen over een afzonderlijk onder-
werp maken, namelijk waar een kunst-
greep moest worden toegepast, waar-
door de vereenvoudiging eigenlijk in 
het gedrang kwam, omdat men per se 
wilde vasthouden aan de koppeling: al-
leen maar kinderbijslag extra voor de-
genen, voor wie nu een nadeel op-
treedt, omdat de kinderaftrek verdwijnt. 
Dat slaat op de mensen met partieel 
leerplichtige kinderen van zestien tot 
achttien jaar, die geen toeslag op hun 
kinderbijslag krijgen. Door het tweede 
lid van artikel X en het tweede lid van 
artikel XI kunnen zij niet in aanmerking 
komen voor de extra kinderbijslag. 

Het argument daarvoor - in de me-
morie van antwoord staat het op blz. 
2 4 - is inderdaad, dat zij op het ogen-
blik geen recht hebben op kinderaftrek 
voor die kinderen - dat is niet altijd het 
geval, maar in het algemeen wel - en 
dat daarom deze uitzonderingsbepa-
lingen zijn ingevoerd. De vereenvoudi-
ging komt daardoor toch in de knel. 
Daarnaast vind ik er een overweging 
van rechtvaardigheid voor pleiten om 
deze uitzondering ongedaan te maken. 
Het gaat om een groep die het moeilijk 
heeft. Het weglaten van deze uitzon-
deringsbepalingen zou een kleine ver-
betering van hun moeilijke positie be-
tekenen, terwijl het de schatkist zeker 
niet veel zou kosten. Het laatste is voor 
mij in het algemeen niet zo'n geweldig 
argument, maar voor de drie heren 
achter de regeringstafel ongetwijfeld 
wel. Vandaar mijn amendement op 
stuk nr. 16. 
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Van der Spek 
Voorts wil ik enkele woorden wijden 

aan de tweede fase, die strikt geno-
men nu niet aan de orde is, maar die 
naar ik meen door elke spreker in het 
debat is betrokken. Dat is een fase die 
financieel veel meer betekenis heeft. 
Het ingaan van de dubbele kinderbij-
slag en de mogelijkheid voor zelfs drie-
voudige kinderbijslag op achttienjari-
ge leeftijd in plaats van op zestienjari-
ge leeftijd gaat een ombuiging inhou-
den van 170 min. in 1979 en van 820 
min. in 1981. Dat is op den duur 
belangrijk meer dan de eerste fase, 
waarover wi j nu spreken. 

Het woord 'demagogisch' is mis-
schien in dit verband iets te sterk, 
maar ik vind het toch wel zeer zwak, 
dat bij de argumenten daarvoor is ge-
zegd, dat er niemand op achteruitgaat. 
Dat geldt natuurlijk voor heel veel din-
gen. Als men een ingreep op termijn 
doet, dan kan men zeggen dat op dat 
moment daarvan niemand nadeel 
heeft, maar ik vind dat toch een enigs-
zins scheve voorstelling van zaken. Het 
is duidelijk dat iedereen die kinderen 
onder die leeftijd heeft er eens mee te 
maken krijgt en dat die er een belang-
rijk nadeel van ondervindt op een ge-
geven moment. Ik vind dat dus geen 
steekhoudend argument. Men rekent 
terecht op zoiets. 

Men moet ook zeggen, hoewel zo'n 
jaar natuurlijk altijd eén beetje arbitrair 
is, dat het niet helemaal toevallig in 
onze wetgeving is terechtgekomen. Bij 
een bepaalde leeftijd van kinderen ne-
men de uitgaven belangrijk toe. Ook 
niet onbelangrijk is dat de schoolgeld-
verplichting bij zestien jaar begint. Ik 
vind het dus erg onjuist dat men van 
plan is, dit soort maatregelen te gaan 
treffen. Het zal zeker mensen in hun 
studiemogelijkheden treffen. Trou-
wens, de memorie van antwoord zegt 
dat ook vrij duidelijk en spreekt van be-
perking van onderwijskansen. Ik vind 
dat het geheel nog eens de noodzaak 
beklemtoont van een goed systeem 
van studiefinanciering. Eigenlijk zou 
die tweede fase als inhoud moeten 
hebben, een goed systeem van studie-
financiering in plaats van deze flauwe-
kul. 

In de stukken van de Regering wordt 
Qok toegegeven, dat er gedacht moet 
worden aan compensatiemaatregelen, 
maar daarover wordt zeer vaag ge-
daan. Is dit punt nu wat meer te con-
cretiseren? Ik heb de indruk, dat de 
laatste dagen bij de besprekingen bin-
nen het kabinet dit onderwerp in de 
beschouwingen is betrokken. Er zijn 
tenminste door de bewindslieden bij 

dit debat allerlei interessante opmer-
kingen te maken over de in het kabinet 
spelende achtergronden van deze 
zaak. 

Bij de bespreking van dit wets-
ontwerp mag in feite de tweede fase 
geen rol spelen, zo zou men kunnen 
stellen, maar de Regering heeft erop 
geduid, dat er een nauwe samenhang 
is. Ik vind, dat wi j dit onderwerp moe-
ten bezien los van de plannen ten aan-
zien van de tweede en de derde fase 
maar ik wi l niettemin een vraag stellen. 
Gesteld, dat de eerste fase ongeschon-
den door de Kamer komt, meent de Re-
gering dan dat het denkbaar is dat de 
tweede fase - door welke handelingen 
dan ook; men kan denken aan amende-
menten en aan andere mogelijkheden -
er heel anders komt uit te zien dan wat 
nu in de stukken is aangekondigd? 
Vindt de Regering die situatie aan-
vaardbaar, gelet op de koppeling met 
de eerste fase, die nu aan de orde is? 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Een bijzondere voorzie-
ning met betrekking tot de toepassing 
van enige bepalingen van de Wet op 
het wetenschappelijk onderwijs (Wet 
uitstel toepassing herstructurering 
w.o ) (15 024) 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

De Voorzitter: Ik stel voor, hierbij te-
vens de artikelen te betrekken. 

Daartoe wordt besloten. 

D 
De heer Beinema (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De in het onderhavige 
wetsontwerp gevraagde uitstelperiode 
is om twee redenen onvermijdelijk. 
Allereerst is er de gebleken onmoge-
lijkheid om het Academische Statuut 
binnen de oorspronkelijk gedachte ter-
mijn aan te passen. In de tweede 
plaats beantwoordden de voor de her-
programmering ingediende voorstel-
len als totaliteit niet aan de bedoelin-
gen van de wetgever om zoveel moge-
lijk als verantwoord was op cursusdu-
ren van vier jaar uit te komen. 

Van de twee ons inziens belangrijk-
ste oorzaken hiervan noem ik in de 
eerste plaats het ontbreken van een 
duidelijk beeld van de post-doctorale 
fase. Op dit punt heeft de Minister bij 
de begrotingsbehandeling toezeggin-
gen gedaan en in zijn Nota hoger on-
derwijs voor velen heeft hij daarvan 
een schets gegeven. 

Als tweede oorzaak noem ik de wijze 
waarop in de WUB-structuur de belan-
gen van enkelingen en groepen die 
van de gemeenschap hebben over-
heerst. 

Bij de bespreking te zijner ti jd van de 
resultaten van de commissie-Polak zal 
ook dat moeten worden meegewogen 
bij het bezien welke wijzigingen de 
WUB na het experimentele stadium 
behoeft. 

De bewindsman verdedigt de stel-
ling dat doorgaan op de huidige weg 
van de herprogrammering naar het 
moeras van een ook financieel slechte-
re situatie leidt. Dat geldt, zie ik het 
goed, vooral wanneer daarbij het me-
rendeel der cursusduren op vijf jaar 
zou blijven. Als de Minister dat veron-
derstelt, laat hij zich dan niet te zeer 
leiden door het zoeven al gememo-
reerde recente verleden? Waren er 
geen tekenen die een mogelijke wen-
ding ten goede voorspelden? 

'De universiteiten en hogescholen 
dienen hun verzet tegen de nieuwe en 
zware taken die de samenleving hen 
wil opleggen te staken. Zij zullen te 
voorschijn moeten komen uit de loop-
graven die zij onder het vaandel 'vijf 
jaar cursusduur' bezet houden, wel 
wetend dat ook een kortere studieduur 
in zeer veel gevallen acceptabel en 
zelfs verkieslijk is'. 

De Minister herkent het citaat. Het is 
afkomstig uit de open brief die de rec-
tor-magnificus en de dekanen van de 
Erasmus-universiteit schreven. Hoe 
heeft de Minister de signaalwerking 
van die brief ervaren? 

De bewindsman geeft in de memo-
rie van antwoord een nadere toelich-
ting op de door hem in maart en april 
gevoerde gesprekken. Hij vermeldt 
daarin evenwel niet, althans niet expli-
ciet, dat een vervolg van de eerste her-
programmeringsronde in de universi-
taire bestuursorganen gesmoord zou 
zijn. Moet logischerwijs toch veronder-
steld worden dat een dergelijk ver-
moeden van de Minister in dat overleg 
is bevestigd? Graag krijgen wi j daar-
over de grootst mogelijke duidelijk-
heid. 

Zonder het oordeel, 'het weinig zin-
vol te achten, onder de huidige om-
standigheden het proces van herpro-
grammering volgens de daarvoor in 
de wet vastgelegde procedures voort 
te zetten', vooraf gedeeld te hebben, 
zijn wi j achteraf wel van mening, dat 
het althans nu weinig zinvol is, verder 
met de instellingen over de program-
ma's te gaan spreken. Er zijn, dan wel 
waren, waarschijnlijk slechts geringe 
mogelijkheden tot succes aanwezig. 

Tweede Kamer 
20 juni 1978 
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Beinema 
Het minste dat de ministeriële onder-
handelaar in dat geval behoeft is toch 
wel geloof in eigen mogelijkheden. 

Ons is het niet geheel duidelijk wat 
de instellingen voor aanpassing van 
het Academisch Statuut met de thans 
aangediende voorstellen precies kun-
nen doen. De Minister heeft herhaal-
delijk gezegd en geschreven dat alle 
studieprogramma's zijn toegestaan 
die blijven binnen de grenzen van het 
vigerend Academisch Statuut. Hoever 
strekt dat? Betekent dit, simpel ge-
zegd, dat als in een vijfjarig program-
ma een purat gefixeerd wordt dat na 
passering een kandidaatsbul oplevert, 
zulk een programma ingevoerd kan 
worden? Anders gezegd: Betekent het 
dat de instellingen met weinig moeite 
en in afwachting van de verdere gang 
van zaken de meeste van hun voorstel-
len kunnen toepassen? Wij zouden het 
toejuichen als de Minister hierop posi-
tief kon antwoorden. 

De bewindsman beoogt wetswijzi-
ging in de nabije toekomst. Zijn nu hier 
niet ter sprake maar wel ter zake zijnde 
Nota hoger onderwijs voor velen lijkt 
mij van aantal en aard van de wetswij-
zigingen een niet helemaal volledig 
beeld te geven. Mede daarom acht ik 
zijn taxatie van de fasering aan de opti-
mistische kant. Het lijkt mij goed in het 
najaar, als de Kamer zou meegaan met 
alle of met enkele hoofdpunten van de 
nota, een heroverweging van de fase-
ring te plegen. 

Uiteraard zullen de verdere gang 
van zaken en de herwaardering van de 
fasering beïnvloed worden door het in 
het najaar uit te spreken oordeel van 
de Kamer over de nota. Als dat tot lan-
gere termijnen leidt, wordt de afwe-
ging tussen toepassing van de be-
staande wet in 1979-1980 en latere 
toepassing in gewijzigde vorm gans 
anders, ten gunste van eerst genoem-
de mogelijkheid. 

Deelt de bewindsman deze opvat-
ting? Mocht de Kamer de nota in het 
najaar op hoofdpunten afwijzen, is dan 
alsnog invoering van de wet in het cur-
susjaar 1979-1980 mogelijk? Voorts 
verneem ik graag, of wi j uit blz. 5 van 
zijn antwoordnota (de gestencilde ver-
sie), waarin wordt herinnerd aan afwij-
zing van het wetsontwerp Herstructu-
rering door de overgrote meerderheid 
van de Academische Raad en andere 
instanties, de gevolgtrekking kunnen 
maken dat hij zijn nota zal intrekken, 
als de bewindsman constateert dat er 
buiten de Kamers geen consensus 
over zijn plannen ontstaat. 

Tweede Kamer 
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Ik trek een dubbele slotsom uit het 
eerder gezegde. Ten eerste gaat onze 
fractie akkoord met uitstel. Ten tweede 
behoeven wi j duidelijk antwoord op de 
nu gestelde vragen, alvorens wij met 
de op blz. 19 van de antwoordnota niet 
uigesloten en reeds op blz. 25 noodza-
kelijk geachte uitstelperiode van meer 
dan één jaar instemmen. In de te ge-
ven uitstelperiode van ten minste één 
jaar willen wij het komende najaar af-
wachten, het seizoen, waarover dich-
ter Bloem schreef: 

'De schaduw heeft het zware en ful-
pen donker van 't zomerlijk lommer af-
geleid. En aan het milde licht bleef 
glans noch flonker, alleen een wonder-
lijke helderheid'. 

Daarin zullen wi j de nota, die de ach-
tergrond vormt van het nu in behande-
ling zijnde wetsontwerp moeten be-
zien. Een mild licht, maar vooral een 
helder licht! 

D 
DeheerVerbrugh(GPV): Dit debat kan 
feitelijk alleen over procedurele zaken 
gaan, nl. over het uitstel van de toe-
passing van de herstructureringswet, 
en dus niet over de nota, waar de Mi-
nister reeds nu graag over gesproken 
had. Ik ben het ook con amore eens 
met de vaste commissie, dat zo'n 
gesprek nu niet behoort te worden ge-
voerd. Ik wi l daarom zo dadelijk een 
aantal formele en procedurele zaken 
ter sprake brengen, waarover ik een 
paar vragen heb. 

Om echter een goed antwoord op 
die vragen te kunnen krijgen, wil ik de 
Minister eerst verklaren vanuit welke 
achtergrond van inhoudelijke wensen 
mijn fractie haar procedurele vragen 
stelt. Zoals dat gaat in de wereld, zul-
len die inhoudelijke wensen ten dele 
parallel lopen met die van de Minister 
en ten dele ook niet. De zaak zit bij mij 
niet 'muurvast'. Ik wil mij in de loop 
van de kabinetsperiode graag laten 
overtuigen door de Minister. Dat is al-
t i jd beter dan dat je gedwongen wordt 
iets te aanvaarden. Maar natuurlijk 
heeft ook een lid van een kleine fractie 
in deze Kamer zoveel banden met het 
levende en strevende achterland, dat 
hij eveneens hoopt, dat omgekeerd de 
Minister ook wel eens een graantje 
van hem zal wil len meepikken ter wille 
van de genuanceerdheid van zijn be-
leid. 

Ik ben evenals de Minister vóór de 
handhaving en het herstel van het we-
tenschappelijke niveau van universi-
taire- en hogeschool-studie en onder-
zoek in ons land. 

Herstructurering wetenschappelijk onde 

Al bij het debat over de begroting in 
maart liet ik blijken dat ik veel voel 
voor een twee-fasensysteem. Ik ge-
loof echter, dat als de tweede fase tot 
een wetenschappelijke man of vrouw 
leidt, die geen proefschrift of daarmee 
vergelijkbaar werk heeft gemaakt, de 
eerste fase niet veel meer kan zijn dan 
een goede HBO-man of -vrouw, wel 
een kleine doctorandus, maar geen 
echte. 

Ik denk dat slechts voor enkele stu-
dierichtingen - misschien wel of niet 
de economie - een wetenschappelijk 
niveau in 4 jaar na het huidige eind 
VWO is te bereiken. Voor natuurkunde 
heb je vijf jaar nodig, zoals de Kamer 
destijds op een hoorzitting bleek. Ze-
ker voor een aantal leraren VWO en 
HBO is het nodig dat ze een weten-
schappelijk niveau behaald hebben en 
dus niet alleen met een vierjarige vak-
studie en een jaar lerarenopleiding 
naar het VWO gaan. Als ze gepromo-
veerd zijn, moeten ze gepromoveerd 
zijn in het vak dat ze doceren, niet altijd 
in de onderwijskunde. De universiteit 
mag wensen dat haar studenten ter 
verkrijgen van de goede studie-instel-
ling tijdens het VWO al veel contact 
hadden met vakwetenschappelijk ge-
vormde leraren, dus in elk geval met 
een vijfjarenstudie in de zin van cur-
susduur. 

Ik meen dat het HBO niet met woor-
den, maar door daden betrokken moet 
worden bij het eerste fase onderwijs 
WO. Het bijzonder onderwijs heeft 
meer mogelijkheden om een HBO-in-
stelling op te richten dan een WO-in-
stelling; daarom pleit ik voor een 
systeem, waarbij de VWO-abituriënt 
van het bijzonder onderwijs kan kiezen 
tussen HBO en WO, maar na volgen 
van bijzonder HBO en behalen van het 
einddiploma, kan worden ingestoken 
in bij voorbeeld 3e jaar WO ten einde 
daar het tweede fase diploma te halen. 
Ik heb veel gepleit voor het Belgische 
systeem: wie na VWO rechtstreeks 
naar de universiteit wi l , moet zich aan 
een toelatingsonderzoek onderwer-
pen; wie dat niet wi l , moet de weg via 
het HBO bewandelen. Tot zover mijn 
visitekaartje. 

Overgaande naar de procedurele za-
ken kan er uiteraard geen sprake van 
zijn dat de Kamer de nu voorgelegde 
uitstelwet kan afstemmen. Dat be-
greep de Kamer dadelijk toen de Mi-
nister eind januari te kennen gaf dat hij 
de toetsing die voorgeschreven is in 
de Wet herstructurering niet wilde en 
kon uitvoeren in de hem nog gelaten 
tijd in 1978. Zodra de WO-instellingen 
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hiervan hoorden, zullen er zijn ge-
weest die op dit uitstel gingen reke-
nen, en de Kamer stond voor het blok. 

De vraag die mijns inziens tijdens 
deze plenaire behandeling echter wel 
een rol moet spelen is deze: Wat gaat 
de Minister in het hem toegemeten 
jaar uitstel doen? Gaat hij nu snel pro-
gramma's toetsen, om in januari 1979 
de instellingen op de hoogte te stellen 
van het resultaat, zodat in september 
1979 de wet kan worden toegepast? 

Uit de stukken kunnen we lezen, dat 
de Minister van plan is, de zaak op-
nieuwte laten liggen om andere din-
gen te kunnen doen dan de wet voor-
schrijft, met als gevolg dat de Minister 
straks opnieuw een uitstelwetje in-
dient. 

Ik sta er wel van te kijken, hoe kei-
hard de Minister op ieders tenen gaat 
staan, als hij in de nota naar aanleiding 
van het verslag ijskoud te kennen geeft 
dat hij een langzaam-aan-actie tegen 
de uitvoering van de wet gaat begin-
nen. Ik las dat als men wil overleggen 
óver de herprogrammering, zoals de 
wetd ie voorschrijft, hij daar met terug-
houdendheid tegenover zal staan 
(blz. 9). Hij ontkent de wil te bezitten tot 
overleg (blz. 8). Het is niet de geëigen-
de weg (blz. 12); niet zinvol (blz. 2); hij 
voelt er weinig voor (blz. 20). 

Verder werkt de Minister tegenover 
de instellingen met koek en gard. Als 
een studierichting nu maar vast begint 
een vierjarig doctoraal voor te berei-
den, zal de post-doctorale fase daar des 
te eerder kunnen worden gerealiseerd. 
Maar mocht de toepassing van de wet 
het toch halen en mocht een studie-
richting het lef hebben een vijfjarige 
doctoraalopleiding te realiseren, dan 
zal er geen garantie zijn dat de oplei-
ding tot assistent-onderzoeker inder-
daad wordt gerealiseerd. 

Prof. De Moor, die de adviseur is van 
de Minister als voorzitter van de 
COHO, zorgt voor trommelvuur op de 
flanken. Voor de Volkskrant van 3 juni 
liet hij los, dat de heer Kolthoff hoogst 
onheilzaam werk heeft verricht, waar-
door nu de cursusduur volgens de wet 
vijf jaar mag zijn. Ook over kamerlid 
Beinema blijkt de professor maar zó zó 
te spreken te zijn, en volgens de geachte 
adviseur van de Minister staat dit hele 
parlement de onderwijsvernieuwing 
meer in de weg dan dat het die bevor-
dert. Deelt de Minister dit oordeel van 
adviseur De Moor? 

Voordat de Minister nog meer oli-
fanten door de porceleinkast laat ren-
nen, is het misschien goed hier kort te 
zeggen, hoe die vernieuwingremmen-
de Kamer in het verleden gehandeld 

heeft. In het nader gewijzigd ontwerp 
van wet, nr. 20 van 11 281, verschenen 
in november 1973, luidde artikel 24 bis: 
'De cursusduur bedraagt in de prope-
deutische fase één jaar en in de docto-
rale fase drie jaren. Het Academisch 
Statuut kan voor bijzondere gevallen 
bepalen, dat de cursusduur voor beide 
fasen in totaal ten hoogste een jaar 
meer bedraagt.'. 

Over die tekst in ruim een jaar ge-
praat en is een zware wijs opgegaan, 
onder andere vanwege de heer Kolt-
hoff, dezelfde die door prof. De Moor 
zo'n onheilzame werker wordt gevon-
den. De toenmalige minister begreep 
dat hij voor dat artikel 24 bis in de Ka-
mer gewoon geen meerderheid kon 
krijgen, mijns inziens niet omdat de 
Kamer zo graag wilde afremmen, 
maar omdat er nog mensen in de Ka-
mer zaten, die een beetje idealistisch 
over het onderwijs dachten en van een 
geherprogrammeerde universiteit met 
een behoorlijk aantal vijfjarige docto-
raalstudies wat verwachtten. Toen 
verscheen na veel overleg in maart 
1975 de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, van de toenmalige be-
windslieden Van Kemenade, Van der 
Stee en Klein. Daar stond op blz. 31 de 
zin: 'In artikel 24 bis van het liggende 
wetsontwerp wordt de bepaling dat de 
regel vier jaar zal zijn, vervangen door 
de bepaling dat de feitelijke duur in het 
Academisch Statuut ten hoogste vijf 
jaar mag zijn.'. 

Welnu, dat kwam in het tweede na-
der gewijzigde ontwerp van wet en 
toen was er een meerderheid en reeds 
twee maanden daarna passeerde 
11 281 de Kamer. Toen remde de Ka-
mer niet, maar schoot ze snel op. 

Dat dit zo na veel besprekingen is 
verlopen, moet de tegenwoordige Mi-
nister in overweging nemen als hij op 
blz. 26 van de nota waarover hij nu had 
wil len praten, als aanduiding van in de 
wet aan te brengen wijziging, dood-
leuk schrijft: 'vastgelegd wordt dat de 
cursusduur van de propedeutische fa-
se één jaar bedraagt en die van de doc-
torale fase drie jaren.'. Dat is dus weer 
de oude tekst van 1973, en zelfs nog 
iets erger. 

Ne bis in idem, zo repetiterde een 
van mijn Hooglatijn sprekende colle-
ga's mij vamiddag al. Het behoort tot 
een goed gebruik dat je geen twee keer 
handelt in dezelfde zaak. Dit geldt ten-
minste als er geen belangrijke nieuwe 
feiten aan het licht komen die alleen 
op die zaak betrekking hebben. 

Een pikante bijzonderheid hierbij is 
dat minister Van der Stee door dit ka-
binet is overgenomen van het vorige 
kabinet en nog steeds Minister van 
Landbouw is. Daarom heeft hij eerst 
samen met de toenmalige bewindslie-

den Van Kemenade en Klein de be-
roemde nota naar aanleiding van het 
eindverslag van maart 1975 onderte-
kend alsmede de wet in het Staats-
blad. Nu zou echter diezelfde Minister 
Van der Stee de stukken samen met 
deze Minister moeten ondertekenen 
die rechtstreeks ingaan tegen wat hij 
toen ondertekende. 

De heer Mertens (D'66): Sic transit glori-
co mundi! 
De heer Verbrugh (GPV): Maar ziet, de 
memorie van antwoord en de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
zijn getekend door de Minister van 
Landbouw ad interim, Minister Albe-
da. Kan de Minister ook zeggen of al 
zijn stukken waarin hij kritiek heeft op 
artikel 24 bis van de wet, voortaan al-
leen door hem en een minister van 
Landbouw ad interim zullen worden 
getekend? Dit is een interessant aspect 
voor de staatsrechtliefhebbers. 

Als nu na alles wat de Minister in zijn 
nota schreef over zijn afkeer van me-
dewerking aan uitvoering van de wet 
en als de Kamer daarop niets zou zeg-
gen, kan de Minister denken: ik ga 
mijn gang wel en de Kamer zwijgt! Ik 
wi l daarom vragen of de Minister wi l 
toezeggen dat hij, de suggesties om-
trent verschillende gevoelens in de no-
ta voorlopig latend voor wat zij zijn, als 
een wetsgetrouw loyaal overheidsper-
soon het werk voortvarend ter hand 
zal nemen, zodat over de programma-
voorstellen zo snel mogelijk - uiterlijk 
januari 1979 - van zijn kant zal zijn be-
slist. Zo ja, dan zou Den Haag een loya-
list rijker zijn geworden, maar dan 
een zeer bijzondere. Zo neen, dan 
neem ik aan dat de Kamer hierop toch 
zal reageren. 

Dit is echter niet alles. Ik denk dat 
ook degenen die aan de beklonken 
zaak van een vaak vijfjarig doctoraal 
niet wil len tornen, wel begrijpen, dat 
er nog veel te doen valt voor de wetge-
ver. Daarom zou ik de Minister wil len 
vragen of hij niet aan een andere ope-
ratie wi l meewerken waarbij hij wel 
meewerkt aan de voorzetting van het 
herprogrammeringsproces volgens de 
wettelijke procedure, maar gelijktijdig 
tot een zo goed mogelijke ombuiging 
probeert te komen. 

De Minister zou in het jaar van de nu 
vrijgekomen tijd bij voorbeeld naast 
het meewerken aan het herprogranv 
meringsproces volgens de wet, gelijk-
t i jdig maatregelen kunnen voorberei-
den, die snel tot een vermindering van 
het aantal studenten leiden. Ik denk 
dan aan het laten toenemen van het 
aantal numeri fixi met als alternatief 
een toelatingsonderzoek voor de uni-
versiteit zonder loting. Gelijktijdig zou 
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aan personeel van het WO moeten 
worden gevraagd zich solidair te beto-
nen met het HBO, en het HBO te hei-
pen van de grond te komen als alterna-
tieve opleiding voor de afgewezen 
kandidaat-WO-studenten. Als de hoge-
re studie van velen plaatsvindt in de 
wat eenvoudiger omgeving van het 
HBO, kan de Minister snel miljoenen 
guldens afdragen aan zijn onverzadig-
bare collega van Financiën. Dit perso-
neel van het WO kan tijdelijk of blij-
vend werkzaam worden bij een uitge-
breid HBO, en kan dan ook de garan-
ties bieden die nodig zijn om de goede 
studerenden van het HBO, na het ver-
krijgen van hun einddiploma HBO, te 
zijner ti jd in het derde of vierde jaar 
van de universiteit toe te laten. 

Het HBO kan dan al ten dele als 'col-
lege' naast de 'university' gaan funge-
ren en de aanzet van een twee-fasen-
systeem kan zichtbaar worden. 

Men heeft wel gezegd, dat het WO-
personeel uit zulke hoge heren be-
staat, dat ze het beneden hun waardig-
heid zouden achten een functie in 
dienst van het HBO te verrichten. Ik 
kan dit niet geloven. Ik herinner me 
nog hoe in de zo strak hiërarchisch mi-
litaire maatschappij als het KNIL de of-
ficieren en onderofficieren na 1949 
konden overgaan naar de Koninklijke 
Landmacht in Nederland met terugzet-
ting van één plaats in rang. De officie-
ren vonden dat niet leuk: een overste 
werd majoor, een majoor kapitein, 
enz. Maar de toegewijde militairen 
hadden hart voor de zaak die zij wilden 
dienen en zij deden mee. Zou dan het 
WO-personeel dat helemaal niet hiërar-
chisch over rangverschil behoeft te 
denken, ter wille van de zaak van het 
hoger onderwijs niet wil len helpen? 

Ik hoop dat de Minister over deze en 
dergelijke zaken in de naaste toekomst 
positiever wil denken dan adviseur De 
Moor, die volgens de genoemde 
Volkskrant schreef dat hij veel voelde 
voor de samenwerking tussen HBO en 
WO, maar dat de eindfase daarbij ze-
ker nog een jaar of twintig zou duren. 

Men moet zich eens voorstellen, 
mijnheer de Voorzitter, dat bij een of 
ander dekolonisatieproces, dat veel in-
gewikkelder is dan de samenwerking 
tussen WO en HBO, lan Smith of gou-
verneur Steyn in Windhoek, voor de 
pers verklaarde dat het zeker nog een 
jaar of twintig zou duren voordat de 
dekolonisatie voltooid zou zijn. Alle 
media ter wereld zouden te zwak zijn 
om het geluid te bevatten dat dan zou 
worden gemaakt. 

Ik hoop dus dat behalve de loyale 
uitvoering van de procedure van arti-
kel IV uit de wet, er sprake zal zijn van 
veel wetgevende daden van de Minis-
ter in het komende jaar. 

D 
De heer Nijhof (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Het thans aan de orde zijn-
de wetsontwerp zou met een hamer-
slag afgehandeld kunnen worden, ware 
het niet dat het is gepresenteerd (zij 
het in de Nota naar aanleiding van het 
verslag bij het wetsontwerp en niet in 
de memorie van toelichting) in samen-
hang met de Nota 'Hoger Onderwijs 
voor Velen'. In de memorie van toe-
lichting wordt voornamelijk gewezen 
op, wat omschreven zou kunnen wor-
den als, administratief-organisatori-
sche maatregelen, die pleiten voor één 
jaar uitstel. In de nota naar aanleiding 
van het verslag bij dit wetsontwerp ko-
men echter een aantal argumenten 
van een gans andere categorie om de 
hoek kijken: vervanging van de huidi-
ge goeddeels één-fase-structuur in het 
wetenschappelijk onderwijs door een 
twee-fase-structuur als panacee voor 
de naar het oordeel van de Minister 
vastgelopen discussie en uitvoering 
van de wet Herstructurering. 

De vraag die primair gesteld dient te 
worden, is of de door de Minister ge-
noemde argumenten dermate zwaar 
wegen dat uitvoering van de vigeren-
de wet op dit moment nog nietfor-
meel, doch wel feitelijk dient te wor-
den opgeschort. De instellingen heb-
ben met hun merendeels 5-jarige pro-
gramma's inderdaad een andere uitleg 
aan de wet Herstructurering gegeven 
dan de wet bedoelt. Het is de verant-
woordelijkheid van de toenmalige mi-
nister en de toenmalige kamermeer-
derheid, die deze ruimte, 5 jaar in 
plaats van 4, hebben geboden. Door 
het verruimen van de wet is die wet 
echter, naar zijn oorspronkelijke inten-
tie gemeten, ten dele een fiasco ge-
worden. Wie echter geen vreemde is 
in het universitaire Jeruzalem had dit 
kunnen voorzien. Gesteld kan worden 
dat de toenmalige bewindslieden en 
de kamermeerderheid deze conse-
quentie zo niet expliciet, dan toch im-
pliciet hebben geaccepteerd. Toch is 
mijns inziens de wet Herstructurering 
geen volledig fiasco geworden. Een 
aantal winstpunten valt te constate-
ren: 

- er is sprake van een selectieve pro-
paedeuse; 

- er is een maximale inschrijvings-
duur, zij het als regel 1 jaar langer als 
bedoeld; toch is er gemiddeld sprake 
van studieduurverkorten; 

- er is, zoals ook de Minister schrijft 
op blz. 21 van het verslag met betrek-
king tot wetsontwerp 15 024, een pro-
ces van bewustwording geweest over 
de eigen programma's en die van de 
zusterfaculteiten; 

- er is ervaring opgedaan met het 
proces van herprogrammering zelf, in 
casu een apart moment dat een conti-
nu proces van evaluatie en bijstelling 
dient te zijn. Ik neem aan en leg dat 
ook als vraag voor aan de Minister, dat 
hij deze opvatting deelt. 

Over het waarom van het niet, al-
thans zeker niet volledig slagen van de 
herprogrammering van de cursusduur 
tot 4 jaar kunnen verschillende over-
wegingen genoemd worden. Ook de 
Minister doet dat; hij noemt bij voor-
beeld het ontbreken van uitzicht op 
post-academisch onderwijs. De instel-
lingen waren ook niet geïnteresseerd, 
omdat zij aanvoelden dat zij zelf waar-
schijnlijk goeddeels voor de kosten 
hiervan zouden moeten opdraaien. De 
belangrijkste reden van het partiële f i -
asco lijkt mij echter dat de wil tot her-
structurering volgens het model-Post-
humus bij de instellingen ontbrak. 

Er is tot vandaag sprake van een ern-
stige discrepantie tussen fictie en fei-
ten aan de instellingen voor weten-
schappelijk onderwijs. Hoewel de 
doelstelling van het Wetenschappelijk 
Onderwijs zoals neergelegd in art. 1 
van de Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs lang niet wordt gehaald, 
houdt men toch deze fictie staande. In 
die zin is de Nota 'Hoger Onderwijs 
voor Velen' realistisch. Bovendien be-
vat zij een adequate situatieschets van 
het tekortschieten van het huidige we-
tenschappelijk onderwijs: 

- een laag rendement door ten 
minste 40% uitval; 

- een opleiding die pretendeert me-
de op te leiden tot zelfstandig weten-
schappelijk onderzoeker, hoewel bui-
ten de bèta-faculteiten slechts zeer 
weinigen promoveren; 

- een fractie van het aantal afgestu-
deerden is na afstuderen werkzaam als 
zelfstandig wetenschappelijk onder-
zoeker. 

Niet de nota 'Hoger Onderwijs voor 
Velen' rekt - wat in de kritiek op deze 
nota veelvuldig wordt gesteld - de 
doelstelling van het wetenschappelijk 
onderwijs uit. Dat heeft de huidige 
praktijk aan de instellingen zelf al lang 
gedaan! De vraag is nu: onderkennen 
wi j dat en wat doen wij ermee? Deze 
vraag stelt, wat het antwoord van de 
Minister hierop betreft de nota 'Hoger 
Onderwijs voor Velen' in het brand-
punt van de discussie. Die nota is in 
strikte zin nu niet aan de orde. Wel is 

Tweede Kamer 
20 juni 1978 Herstructurering wetenschappelijk onderwijs 2905 



Nijhof 
de vraag aan de orde: wat doen wi j 
met het jaar uitstel; op welk spoor 
gaan wi j zitten met betrekking tot de 
herstructurering? 

Ik ben op dit moment nog niet ge-
heel ervan overtuigd dat mogelijkheid 
1 in de trias van door de PvdA ge-
noemde mogelijkheden in het verslag 
(blz. 1) nl. 'onverkort toepassen van de 
wet met inachtneming van de daarin 
aangegeven ti jdstippen, eventueel 
met terugverwijzing van een deel van 
de ingediende programma's', niet re-
aliseerbaar is. Wat mij betreft zou 
daarbij bepaald een substantieel deel 
van de ingediende programma's terug 
verwezen kunnen worden naar de in-
stellingen. Argumenten hiervoor zijn: 

- de wet behoort te worden uitge-
voerd; 

- de herprogrammering heeft hoe 
dan ook tot een aantal winstpunten ge-
leid, die ik eerder heb genoemd; 

- geen herhaling van de herstructu-
reringsdiscussie met alle effecten, me-
chanisme van overleg, vertraging, 
confrontaties en wat dies meer zij. Ter-
zijde: argumenten met betrekking tot 
het niveau van de opleiding noem ik in 
dit verband bewust niet. 'Niveau' is 
een te frequent misbruikte container 
waar te vaak oneigenlijke argumenten 
in gegooid zijn. 

Over feit en fictie binnen het weten-
schappelijk onderwijs in relatie tot het 
niveau van het wetenschappelijk on-
derwijs heb ik al het een en ander ge-
zegd. Als zonodig doorslaggevend ar-
gument naar de instellingen toe zou 
dit meebrengen, dat het ter beschik-
king te stellen budget aan de instellin-
gen onverkort gebaseerd wordt op een 
vierjarige cursusduur voor die voor-
stellen die terug verwezen zouden 
worden. Een pedagogische hint die 
toch bij de instellingen van het weten-
schappelijk onderwijs effect zou kun-
nen sorteren! Zou de Minister nog 
eens een beschouwing wil len wijden 
aan zijn bezwaren tegen deze oplos-
sing? 

De Minister heeft, naar hij zegt, niet 
gekozen voor de oplossing van op-
schorting van de huidige wet onder 
aankondiging van eventuele materiële 
wijzigingen. Zijn argumentatie daarbij 
is formeel juist - zie blz. 7 van de nota 
naar aanleiding van het verslag - maar 
toch niet geheel overtuigend. Zat de 
Minister tijdens zijn overlegronde met 
de diverse instanties van maart j l . fei-
telijk niet op een dubbel spoor? Had-
den overlegpartners en Minister het-
zelfde uitgangspunt en verwachtings-
patroon met betrekking tot dit over-
leg? Wanneer precies is de motivering 

bij de Minister gegroeid voor het neer-
leggen van een alternatieve structuur 
voor het wetenschappelijk onderwijs 
in de nota 'Hoger Onderwijs voor Ve-
len' ten opzichte van de vigerende her-
structureringswet? 

De Kamer zit nu met de toch wat 
dubbelzinnige situatie dat er enerzijds 
een wetsvoorstel ligt dat vraagt om 
één jaar uitstel, maar overigens uit-
gaat van ongewijzigd beleid ten aan-
zien van de herprogrammering, al-
thans in de memorie van toelichting, 
terwijl er anderzijds een nota 'Hoger 
Onderwijs voor Velen' naast ligt die 
een fundamentele beleidswijziging in 
het vooruitzicht stelt! Duidelijk zal zijn 
dat, als de Kamer kiest voor de laatst 
genoemde mogelijkheid, het uitstel 
van één jaar ten minste tot twee jaar 
zal moeten worden verlengd. 

Ik meen dat de Kamer het aan zich 
zelf verplicht is, een duidelijke beleids-
keuze tussen deze twee mogelijkheden 
te maken. Het onderwijsveld heeft hier 
recht op. Deze keuze moet niet nu wor-
den gemaakt - eerst dient het onder-
wijsveld gehoord te worden, hetgeen 
de Minister kennelijk vergeten was -
maar toch zeker in het late najaar. De 
Kamer zal zich daarbij in het bijzonder 
erover dienen uit te spreken wat zij ziet 
als de doelstellingen van het weten-
schappelijk onderwijs, waar zij positie 
kiest in de discrepantie tussen, zoals ik 
dat genoemd heb, fictie en feit en wel-
ke beleidskeuze zij daaruit trekt. Totdat 
echter van een formele beleidswijzi-
ging, ook van de kant van de Kamer, 
sprake is, lijkt mij continuering van het 
beleid op basis van de vigerende wet 
formeel het meest logisch en aange-
wezen. 

In dit verband zou ik de Minister wi l -
len vragen - zie zijn antwoord op een 
vraag van de VVD-fractie in de nota 
naar aanleiding van het verslag op blz. 
15 - of hij niet meent dat, ingeval de 
Kamer het licht voor de nota 'Hoger 
Onderwijs voor Velen' niet op groen 
zet, er een alternatief scenario aanwe-
zig dient te zijn (zo alternatief ook weer 
niet, want het gaat om de vigerende 
wet) en dat hij derhalve zekerheidshal-
ve op korte termijn de herprogramme-
ringsvoorstellen dient te inventarise-
ren die naar zijn oordeel niet een mar-
ginale toetsing kunnen doorstaan en 
teruggezonden dienen te worden. 

Uit het voorgaande dient overigens 
niet de conclusie te worden getrokken 
dat ik de nota 'Hoger Onderwijs voor 
Velen' onverkort afwijs. Zoals J. Th. J. 
v. d. Berg in NBC/Handelsblad van 27 
mei j l . en prof. Phillips in De Gids nr. 
9/10, 1977 in zijn artikel 'Enige be-
schouwingen over het wetenschappe-

lijk onderwijs in Nederland' aangeven, 
is het moeilijk waar te maken dat de in 
vergelijking met het buitenland vaak 
langere studieduur in Nederland zou 
leiden tot een vergelijkenderwijs ho-
ger niveau van afgestudeerden hier. 

Ik ben aan een definitieve mening 
over deze nota nog niet toe. Wel be-
staat er bij mij twijfels en vraagpunten. 
Mijn meest fundamentele bezwaar 
richt zich tegen het mijns inziens niet 
denkbeeldige gevaar van het ontstaan 
van een sector van quartair onderwijs 
boven het huidige tertiaire onderwijs, 
een 'specialistische laag' boven de ter-
tiaire, meer 'algemeen vormende laag' 
in het wetenschappelijk onderwijs. De 
enige winst is dan een extra top op de 
onderwijsberg die ongetwijfeld, zoals 
blijkt uit de huidige gang van zaken bij 
de herprogrammering, door iedereen 
zal worden beklommen. 

Op de uitgewerkte post-doctorale fa-
se in één of twee jaar voor ca. 40% van 
de studenten zal een enorme druk ko-
men te staan. Medicijnen, diergenees-
kunde, tandheelkunde, farmacie en le-
raren vormen te zamen al ten minste 
zo'n kleine 30% van de studenten. Wat 
resteert dan voor de onderzoekersop-
leidingen en de andere opleidingen? 
Graag hoor ik een reactie van de Mi-
nister hierop. 

Mijn tweede punt betreft een pro-
bleem dat ik ook bij de behandeling 
van de onderwijsbegroting 1978 heb 
aangesneden. Los van de kwaliteit van 
welke nota dan ook - ik acht de kwali-
teit van de nota 'Hoger Onderwijs voor 
Velen' zeer behoor l i jk" bepaalt ook de 
acceptatie van het gedachtengoed in 
de nota door het onderwijsveld, of er-
mee te werken is of niet. Kwaliteit (van 
de voorstellen) x acceptatie (door het 
onderwijsveld) = het effect ofwel de 
mate van uitvoerbaarheid van de in de 
nota neergelegde voorstellen. De heer 
Van Kemenade kan hierover meepra-
ten. 

Hoe taxeert de Minister dit? Acade-
mische Raad, Onderwijsraad en instel-
lingen hebben zich immers uiteindelijk 
achter de thans ter tafel liggende her-
programmeringsvoorstellen geschaard. 

De Voorzitter: Toen de heer Verbrugh 
aan het woord was, had ik reeds de in-
druk, dat werd gebalanceerd op het 
randje van wat aan de orde is. 

De heer Verbrugh (GPV): Ik ging er 
niet over heen. 

De Voorzitter: Ik zei 'op het randje'. 
Het is, dat de geachte afgevaardigde in 
het voorlopig verslag bepaalde vragen 
had gesteld, anders zou ik eerder heb-
ben gereageerd. Ik begeef mij nu ech-
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ter op een terrein, waarop de betref-
fende commissie bij uitsluiting com-
pentent is. 

De heer Nijhof (DS'70): Ik ben bijna 
aan het einde van mijn betoog. 

Zou in dit kader niet met meer 
scherpte moeten worden gewezen op 
de randvoorwaarden waar binnen 
naar het oordeel van de bewindsman 
het wetenschappelijk onderwijs dient 
te functioneren, hieronder tevens be-
grepen de mate waarin de bewinds-
man bereid is, de doelstellingen van 
de Wet op het wetenschappelijk on-
derwijs mogelijk te maken? Ik wijs on-
der andere op hetgeen wordt gezegd 
in de laatste alinea op blz. 18 van de 
nota naar aanleiding van het verslag. 

Voorts herinner ik nogmaals - wat 
de afweging ten aanzien van deze pro-
blemen betreft - aan het alternatief 
van het terugwijzen van een substan-
tieel deel van het aantal der ingedien-
de voorstellen. Ook hierop verneem ik 
graag een reactie van de bewindsman. 

D 
De heer Kolthoff (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het klinkt zo gemoedelijk in 
de wandeling: " t uitstelwetje'. Maar 
wij weten inmiddels beter: de Kamer, 
de universiteiten en hogescholen, de 
Academische Raad, de Onderwijsraad. 
Geen gezapig kuieren, maar een om-
trekkende beweging van een minister 
die een kronkelweg verkiest boven de 
rechte weg hem door de wetgever ge-
wezen. Toegegeven, zijn gangen zijn 
geleidelijk aan duidelijker geworden, 
maar niet rechter. Ik wil de situatie die 
ontstaan is en die zich verder dreigt te 
ontwikkelen, als het wetsontwerp dat 
wi j behandelen èn de eraan toege-
voegde beleidsvoornemens van kracht 
worden, behandelen aan de hand van 
beantwoording van een viertal vragen 
dat zich aan mijn fractie opdringt. 

1. Is Onze Minister gehouden te al-
len tijde en volledig de wet uit te voe-
ren? 

Deze vraag vergt een enigszins ge-
nuanceerd antwoord. Een ongeclausu-
leerd 'Ja! ' zou volgens mijn fractie de 
wetgever tot eeuwig gevangene van 
zijn eens genomen beslissingen kun-
nen maken. Een vlot uitgesproken 
'Nee' zou de deur wagenwijd open zet-
ten voor slordige wetgeving en licht-
vaardige besluitvorming, gevolgd 
door al te gemakkelijke en frequente 
corrigerende en terugdraaiende maat-
regelen. Rechtsonzekerheid en onze-
kerheid over het beleid zijn daarvan de 
kwalijkste gevolgen. 

Het zal duidelijk zijn, dat, indien de 
Minister meent af te moeten wijken 
van de wet, hij daarvoor wel uiterst 
zwaarwegende redenen dient aan te 
voeren, die dit — bij uitzondering - kun-
nen rechtvaardigen. Er valt een aantal 
hoofdcategorieën te onderkennen, 
waar dit zich voor kan doen. Het lijkt 
mij praktisch voor dit debat, er steeds 
kort bij aan te geven in hoeverre de te 
noemen situatie bij uitstel van de her-
structurering aan de orde is. 

a. Geleidelijke ontwikkelingen, 
waardoor de wet niet meer past op de 
maatschappelijke werkelijkheid, dan 
wel daarin heersende rechtsopvattin-
gen niet meer dekt. Bij de wet Her-
structurering wetenschappelijk onder-
wijs kan dit nauwelijks het geval zijn. 
Integendeel! De zeer uitvoerige voor-
bereidingen en discussies hebben alle 
denkbare aspecten betroffen. De deel-
name heeft zich uitgestrekt over alle 
betrokken partijen. De aanneming 
door het parlement en de daadwerke-
lijke invoering zijn van recente datum. 
De meerderheid was groot. (Uitspra-
ken van alle drie de sprekers van de 
toenmalige reeds gezamenlijk opere-
rende CDA-partijen èn van de afge-
vaardigde van de VVD kunnen, zo no-
dig, illustreren met hoeveel overtui-
ging dat - zo kortgeleden nog " g e -
beurde. ) Er is, ten slotte, op basis van 
de wet veelal hard en met veel inzet, 
gewerkt. Ook de Minister geeft dit toe. 
De opmerking die hij zich veroorlooft 
in de nota naar aanleiding van het ver-
slag om afbreuk te doen aan de uitein-
delijk bereikte consensus, namelijk dat 
de Academische Raad dan toch maar 
tegen was, lijkt ons misplaatst. 

Ook destijds hebben wi j al gewezen 
op het vele nuttige werk dat, niette-
min, door de Raad al in de voorberei-
ding van de herstructurering was ge-
stoken, maar, belangrijker: de mis-
bruikte uitspraak werd gedaan vóór de 
behandeling van het wetsontwerp in 
de Kamer. Een behandeling die nog 
een 15-tal amendementen opleverde, 
die in beduidende mate aan de bezwa-
ren vanuit de Academische Raad tege-
moet kwamen. Het gaat hier om aan-
genomen amendementen. Een vol-
gende categorie van omstandigheden, 
die tot afwijking van de wet zouden 
kunnen nopen. 

b. Grote politieke verschuivingen, 
zodat de politieke verhoudingen vol-
strekt niet meer stroken met de parle-
mentaire besluitvorming, zoals heeft 
plaatsgehad. Ook hier is het tegendeel 
het geval. De huidige regeringspar-
tijen zijn dezelfde als de partijen die 
destijds met het overgrote deel van de 

huidige oppositie - toenterti jd deel uit-
makend van de regering - voor de wet 
gestemd hebben, inclusief de wezenlij-
ke wijzigingen daarin (die de Minister 
thans aankondigt te wil len terugdraai-
en). Ik heb al gezegd: ze wisten en ze 
wilden wat ze deden. Verder nopen 
noch de verkiezingsprogramma's 
noch wijzigingen in parti jprogramma's 
van CDA of VVD, en al evenmin de re-
geerafspraken tussen deze partijen tot 
enige wijziging in het aanvaarde 
systeem van herstructurering en her-
programmering. 

c. Onvoorziene, ingrijpende wijzi-
ging in omstandigheden die het functio 
neren van de wet raken. Het krappe 
tijdschema voor herprogrammering 
en toetsing van programma's volgens 
de Herstructureringswet kan mèt de 
kabinetswisseling, kort voor het mo-
ment waarop een ministeriële beslis-
sing over de ingediende programma's 
genomen moest worden, tot een situ-
atie van verhoogde tijdsdruk geleid 
hebben, die uitstel van toepassing van 
enkele bepalingen van de ingevoerde 
wet zou kunnen rechtvaardigen. Des te 
minder kunnen wi j begrip opbrengen 
voor het nog veel krappere schema, 
dat de Minister in de nota naar aanlei-
ding van het verslag schetst om zijn 
beleidsvoornemens operationeel te 
maken. 

d. Praktische onuitvoerbaarheid. 
Hieronder zouden, als rechtvaardiging 
voor wijziging, in het bijzonder vallen 
feilen in de wetgeving die eerst later 
blijken te leiden tot niet beoogde resul-
taten en waarvoor de wet tevens geen 
mogelijkheden tot correctie biedt. 

De Regering voert nu aan, dat, ten 
eerste de wet naar de letter en de 
geest eigenlijk niet is uitgevoerd, ten 
tweede, eigenlijk ook onuitvoerbaar is 
gebleken en, ten derde dat dat binnen 
het bestaande wettelijk kader ook niet 
valt te corrigeren. De suggestie hier-
voor wordt voornamelijk ontleend aan 
de nota 'Enkele beschouwingen naar 
aanleiding van de eerste ronde van de 
herprogrammering' (14 924, nr. 2) en 
de nota 'Hoger onderwijs voor velen' 
(15 034). Nergens echter wordt dwin-
gend aangetoond, dat de wet in het al-
gemeen niet is nageleefd. Als dat in de 
nota 'Enkele Beschouwingen' van de 
Minister, die op januari 1978 geda-
teerd is, wèl was gebeurd, was terug-
verwijzing door de Minister van alle 
daarvoor in aanmerking komende stu-
dieprogramma's onontkoombaar ge-
weest. 

Nu dat niet is gebeurd, blijven de ne-
gatieve oordelen in die nota over 
de herprogrammeringsresultaten gra-

Tweede Kamer 
20 juni 1978 Herstructurering wetenschappelijk onderwijs 2907 



Kolthoff 
tuite, de uitspraken over onwettigheid 
op zijn best voorlopige interpretaties. 
Ook de Onderwijsraad, de instantie die 
alle 278 programma's heeft getoetst 
deelt de 'conclusies' van de nota niet, 
waarop de Minister zijn gedrag, dat op 
de rand van onwettigheid balanceert, 
baseert. 

Maar die wet is toch onuitvoerbaar, 
niet-uit-te-voeren? Dat is niet aange-
toond. Steeds weer, laatstelijk in de 
nota naar aanleiding van het verslag, 
met verwijzing naar de nota Hoger On-
derwijs voor velen, wordt geponeerd, 
dat de zaak 'muurvast' zit, een uitdruk-
king die de Minister met graagte over-
neemt van de voorzitter van de Acade-
mische Raad, dr. Brenninkmeijer, die 
haar - met duidelijk andere lading - in 
een interview enkele maanden gele-
den heeft gebezigd. In een zeer recent 
interview, namelijk van 17 juni j l . in 
hetzelfde blad, 'Foli Civitatis', licht hij 
nog eens toe, dat deze uitspraak op de 
totale constellatie - financiën, studen-
tenaantallen, maatschappelijke en on-
derwijskundige problemen - slaat, 
met als uiterst relevante correctie, niet 
alleen op het gebruik van zijn uit-
spraak, maar op het geheel van de ver-
dere plannen van de Minister: 'Als de 
uitspraak nu gebruikt wordt om als 
enige uitweg de twee-fasen structuur 
aan te wijzen, dan wordt hij onjuist ge-
bruikt'. 

In de nota naar aanleiding van het 
verslag wordt langs drie lijnen getracht 
de 'muurvastheid', in de zin van de Mi-
nister, aannemelijk te maken. In de 
eerste plaats wijst de Minister op het 
overleg, dat hij met direct betrokken 
en maatschappelijke instanties heeft 
gevoerd. Uit de perscommuniqué's, 
als bijlage bij de nota Hoger Onderwijs 
voor velen gevoegd, 'waarin', aldus de 
nota naar aanleiding van het verslag 
'naast uiteraard de essentie van het 
besprokene ook moest worden gelet 
op de 'nieuwswaarde', blijkt dit inder-
daad 'minder duidelijk', zoals de Mi-
nister zelf schrijft. Voorts wijst hij erop, 
dat de gesprekken 'oriënterend' waren 
en de deelnemers 'terecht... geen defi-
nitieve standpunten konden en moch-
ten innemen omdat zij, doordat de uit-
nodigingen op zeer korte termijn wa-
ren verstuurd, veelal geen rugge-
spraak hadden kunnen voeren met de 
door hen vertegenwoordigende leden 
c.q. personen' (blz. 13 van de getypte 
versie van de nota). 

De gesprekken stelden dus weinig 
voor, wat ook bevestigd wordt door in-
formaties van ons bij deelnemers. De 
argumentatie die eraan te ontlenen 
valt, is zeer gering. 

De tweede l i jn, waarlangs gepoogd 
wordt in de nota naar aanleiding van 
het verslag aan te tonen, dat de her-
structurering muurvast zit, loopt als 
volgt: de onmogeli jkheid om de nodi-
ge wijzigingen van het Academisch 
Statuut ti jdig tot stand te brengen, de 
moeilijkheden rond de uitvoering van 
de marginale toetsing van de herpro-
grammeringsvoorstellen, het conglo-
meraat van inhoudelijke problemen, 
waarvan, met verwijzing naar de nog 
te behandelen nota Hoger Onderwijs 
voor velen, gesteld wordt dat er met 
de huidige wettelijke procedures niet 
valt u i t te komen. 

Wat is hiermee nu werkelijk aange-
toond? Niet dat het principieel onmo-
gelijk is om - met enig uitstel en daar 
is een uitstelwetje toch voor - het Aca-
demisch Statuut rond te krijgen; niét 
dat gebleken moeilijke hanteerbaar-
heid bij toetsing van de herprogranv 
meringsrichtli jnen niet te verhelpen 
zou zijn; ook niet dat de inhoudelijke 
problematiek van het wetenschappe-
lijk onderwijs ten principale onoplos-
baar is binnen de mogelijkheden van 
de huidige wet. De discussie over de 
wenselijkheid van een ander systeem 
is thans - voor de Kamer en voor de 
Minister - niet aan de orde. Want er is 
besloten, dat zij op een later tijdstip zal 
plaatsvinden bij behandeling van de 
nota Hoger Onderwijs voor velen. Ook 
de tweede lijn, mijnheer de Voorzitter, 
loopt dus dood. 

De bewindslieden 'betwijfelen', in 
de derde plaats, 'of de in de wet voor-
ziene procedure reëel de mogelijkheid 
van bijstelling inhoudt' en 'zij achten 
het niet waarschijnlijk' dat een terug-
verwijzing op grond van de wet betere 
resultaten zou opleveren. De terug-
houdende woordkeus is slechts schijn, 
want het 'in dubio abstine' is de Minis-
ter vreemd, zoals inmiddels gebleken 
is. 

Toch is het juist de Minister, die 
ruimschoots voedsel geeft aan twijfel 
in de stell ing, dat de bestaande wet 
zélf geen mogelijkheden tot 'betere' 
resultaten biedt. Op blz. 21 en 22 
noemt hij, in antwoord op desbetref-
fende vragen van de VVD-fractie, een 
aantal pluspunten, die de herprogram-
mering heeft opgeleverd: ten eerste 
een proces van bewustwording bin-
nen de faculteiten over de eigen pro-
gramma's en die van zusterfacultei-
ten; ten tweede de grote ervaring, die 
is opgedaan met het proces van her-
programmeren zelf inclusief het ken-
nis nemen van andere dan de eigen er-
varingen; ten derde elementen, die 
hun waarde zouden houden zoals de 
opzet en inhoud van de propedeuti-

sche fase, aanzetten tot professionali-
sering van de universitaire lerarenop-
leiding en een eerste poging, de post-
doctorale researchopleiding vorm te 
geven. Het is niet niks! 

Dit alles wijst niet in de richting van 
uitputting van de mogelijkheden, maar 
veeleer op het tegendeel, dat het opti-
maliseringsproces verder door kan 
gaan, blijkt een veel steekhoudender 
aanname. In deze zin heeft ook de Aca-
demische Raad zich in zijn Algemeen 
commentaar met betrekking tot de 
herprogrammeringsvoorstellen van 9 
mei 1977 uitgesproken. 

Kortom: het 'muurvast' van de Mi-
nister rust op wel zeer losse funda-
menten en de 'onverbeterli jkheid' van 
de herprogrammeringsresultaten, 
waar die verbetering noodzakelijk zou 
zijn, lijkt binnen de wet allerminst on-
bereikbaar. 

Ons antwoord op de vraag, waar-
mee ik mijn betoog begon: 'is Onze Mi-
nister gehouden te allen tijde en volle-
dig de wet uit te voeren?', kan nu gege-
ven worden, toegespitst op het onder-
havige wetsvoorstel. Getoetst aan de 
algemene staatsrechtelijke maatsta-
ven in het begin genoemd, luidt het: 
slechts aan de eerder genoemde tijds-
druk, die was ontstaan en aan de aan-
getoonde problemen om tijdig het 
Academisch Statuut te hebben herzien 
kan een rechtvaardiging worden ont-
leend om - overeenkomstig de letter 
van het wetsvoorstel - op minimale 
wijze van de wet Herstructurering WO 
af te wijken. 

Ik kom aan de tweede hoofdvraag: Is 
Onze Minister gehouden een beleid te 
voeren dat in overeenstemming is met 
de letter en de geest van door hem in-
gediende wetsontwerpen die daarop 
betrekking hebben? Omgekeerd luidt de 
vraag: Is de Minister gehouden, wets-
ontwerpen in te dienen die in over-
eenstemming zijn met het te voeren 
beleid? Het antwoord kan slechts ' ja' 
zijn. Elke relativering ervan leidt tot on-
geloofwaardigheid. 

Op grond van de overwegingen, de 
tekst en de memorie van toelichting 
van het onderhavige wetsontwerp kan 
slechts geconstateerd worden, dat het 
hier gaat om uitstel van toepassing 
van onderdelen van een aangenomen 
en ingevoerde wet. Dat betekent dus: 
na het uitstel onverwij ld en onverkort 
toepassing. Een ander gebruik van de 
wet moet, volgens mijn fractie, als on-
eigenlijk bestempeld worden. Zo'n ge-
bruik staat deze bewindsman voor 
ogen. In de nota Hoger Onderwijs voor 
Velen, gedateerd 18 mei j l . - d a t is een 
week na dagtekening van het wets-
ontwerp-schr i j f t hi j : 'De ondergete-
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kenden achten het daarom weinig zin-
vol om onder de huidige omstandig-
heden het proces van herprogramme-
ring volgens de daarvoor in de wet 
vastgelegde procedures voort te zet-
ten' (15 034, blz. 13). De nota naaraan-
leiding van het verslag is op dat punt 
al heel ondubbelzinnig. 

Op meer dan vijf plaatsen, verspreid 
over het stuk, wordt in verschillende 
bewoordingen kenbaar gemaakt, dat 
de Minister geen werkelijk uitstel be-
oogt, maar het oog gericht heeft op 
een andere conceptie van hoger on-
derwijs, die een andere wetgeving ver-
eist. Toch schrijft de Minister de opvat-
ting van de kant van de PvdA-fractie in 
het verslag, nl. dat uitstel volgens het 
wetsontwerp betekent integrale uit-
voering van de Wet herstructurering 
wetenschappelijk onderwijs met in-
achtneming van één jaar uitstel van 
toepassing van enkele bepalingen 'for-
meel-juridisch bezien (te) delen' (blz. 
6). Hij schrijft het aan de tijdsdruk toe, 
dat voor de huidige vorm van het 
wetsontwerp gekozen is en niet voor 
de door de PvdA in het verslag gewe-
zen weg: opschorting van de herstruc-
tureringswet en wijziging van de wet, 
een weg die hij 'formeel-juridisch' juist 
noemt. 

Dit onderscheid tussen wat enerzijds 
formeel-juridisch juist zou zijn, maar 
wat anderzijds blijkbaar materieel-fei-
telijk door de beugel kan is, in onze 
ogen, onjuist en verwerpelijk, en on-
nodig. Het wordt bovendien op bizarre 
wijze geargumenteerd. Het eerder 
door ons genoemde (en gekwalificeer-
de) overleg noopte, samen met 'een 
zorgvuldige afweging' tot 'een bezin-
ning'. Deze leidde op haar beurt 'vri j-
wel onvermijdelijk tot voorstellen die 
slechts door middel van wetswijziging 
kunnen worden gerealiseerd'. 

Wij hebben reeds gepoogd aan te 
tonen hoe weinig dwingend deze se-
quens is, maar toch 'is daardoor in de 
ogen van de ondergetekenden een an-
dere situatie ontstaan dan op 2 febru-
ari en 2 maart'. 

En waar bestond die andere situatie 
dan wel uit? Uit het psychologische 
feit 'dat meer inzicht is verkregen in de 
problematiek van het hele hoger on-
derwijs en van de maatregelen die no-
dig zijn om daaraan het hoofd te bie-
den'fblz. 7). 

Hier vindt een vreemde en vérgaan-
de identificatie plaats van het inzicht 
van Minister Pais met de situatie van 
het hoger onderwijs! 

Maar de redenering is ook niet 
steekhoudend. Als in de maanden 
maart en april het nieuwe inzicht door-

breekt dan behoort intrekking van het 
(voor)ontwerp van wet of, ten minste, 
een nota van wijziging die de bedoe-
ling van de wetgever dekt alleszins tot 
de mogelijkheden. 

'Beter ten halve gekeerd dan ten he-
le gedwaald' schrijft de Minister wat 
belerend op blz. 26 van zijn nota. Mijn-
heer de Voorzitter! Mijn fractie vindt, 
dat het de wetgever ook niet past, wi l -
lens en wetens, ten halve te dwalen. 

Mijn derde vraag luidt: Is de wetge-
ver (Minister en Staten-Generaal) ver-
plicht er 'uit alle macht' voor te zorgen, 
dat een recent in werking getreden 
wet, behoudens evidente overmacht, 
wordt uitgevoerd? Ook hier kan het 
antwoord niet anders dan ' ja' luiden. 
De vraag en het antwoord liggen in het 
verlengde van de eerste vraagstelling 
in mijn betoog, maar zij zijn niet iden-
tiek. Ook de rol van het parlement als 
medewetgever en de opstelling bij be-
handeling en aanneming van de her-
structureringswet, en de daaruit voort-
vloeiende medeverantwoordelijkheid 
voor het te voeren beleid zijn hier in 
het geding. 

Over de grondige voorbereiding, de 
weloverwogen besluitvorming en de 
grote consensus heb ik al gesproken. 
Deze heeft na vele, lange jaren einde-
lijk geleid tot een vorm van zekerheid 
voor de instellingen van wetenschap-
pelijk onderwijs en daarmee tot een 
vorm van rechtszekerheid. De fracties 
in de Kamer dragen een verantwoor-
delijkheid voor het handhaven van de-
ze, mede door hen geschapen, rechts-
zekerheid. 

Als de Minister zich geroepen voelt 
- blz. 3 van de nota - de Kamer te herin-
neren aan de verplichting 'de mogelijke 
gevolgen van de uitvoering van de wet-
telijke maatregelen... te toetsen aan de 
doelstellingen die daarmee werden be-
oogd' , gaat hij er klaarblijkelijk vanuit 
dat 'het doel' van die maatregelen vol-
strekt eenduidig en onveranderlijk is 
gebleken en er tevens slechts één weg, 
zijn weg, tot dat doel kan voeren. Wij 
bevelen hem nogmaals aan, ook onze 
tegenargumenten ernstig in zijn 'bezin-
ning' te betrekken. 

Wat zijn ten slotte de gevolgen als 
de Kamer de hand ligt met (uitgestel-
de) naleving van de (ingevoerde) wet? 
Het antwoord, mijnheer de Voorzitter, 
ligt voor de hand en is al door velen 
gegeven, waaronder door de heer 
Brenninkmeijer, voorzitter van de Aca-
demische Raad, die zo gaarne door de 
Minister, op zijn manier, geciteerd 
wordt. De instellingen weten wéér, 
voor lange ti jd, niet waar ze aan toe 
zijn, bijna de 'hele discussie over de 
herstructurering van het wetenschap-

pelijk onderwijs zal opnieuw gevoerd 
moeten worden'. Voorts noem ik de 
stagnatie van het herprogrammerings-
proces, die onderwijskundig, organi-
satorisch en financieel uitermate scha-
delijk zal zijn, etc. etc. 

Wat ik tot nu toe gezegd heb, zou de 
indruk kunnen wekken, dat wij bijzon-
der weinig waardering hebben voor de 
nota naar aanleiding van het verslag. 
Het ligt iets anders. Wij vinden, dat de 
nota op overwegend heldere en direc-
te wijze ingaat op de punten uit het 
verslag van de Kamer. Daarmee prik-
kelt hij tot een verdere verscherping 
van stellingname, die wi j niet uit de 
weg hebben mogen en willen gaan. 
Vóór alles moet dan worden opge-
merkt, dat de nota een welkome beves-
tiging en verduidelijking oplevert van 
een reeds als zodanig gekenschetste 
onwelkome handelwijze: het oneigen-
lijke gebruik van de uitstelwet. 

De nota van de Minister biedt ons 
ook de gelegenheid onze mate van 
waardering voor de Herstructurerings-
wet nog eens kort te verwoorden. Wij 
hebben deze wet nooit kritiekloos be-
schouwd als een volmaakte parel van 
de onderwijswetgeving. Dat is bekend 
en dat is nu niet anders. Maar wel is 
mijn fractie, waartoe de bewindslieden 
behoren waaronder de wet in zijn hui-
dige vorm tot stand kwam, van oor-
deel, dat zij het beste kader vormt voor 
de universitaire herprogrammering, 
dat — alle relevante omstandigheden in 
aanmerking genomen - tot stand kon 
worden gebracht. Die relevante om-
standigheden omvatten, onder meer, 
de situatie aan de instellingen van we-
tenschappelijk onderwijs, de onder-
wijskundige en organisatorische mo-
gelijkheden, de financiële randvoor-
waarden, de politieke verhoudingen. 

Deze zaken, die niet van het ene op 
het andere jaar in beslissende mate 
plegen te veranderen, hebben ons - en 
mét ons het CDA, de VVD, D'66, de 
PPR, het SGP en het GVP - ertoe ge-
bracht die wet aan te nemen. Dat 
schept de verantwoordelijkheden die 
ik eerder geschetst heb, niet alleen 
voor ons. Overigens is mij geen voor-
beeld van volmaakte onderwijswetge-
ving bekend. 

Dat ook wi j , als fractie, overigens de 
behoefte hebben onderkend aan ver-
dere medereguleringsmechanismen 
bij de herstructurering is gebleken uit 
de voorstellen die wi j daarover eerst 
bij de voorbereiding van de behande-
ling van de Herstructureringswet, laat-
stelijk bij het kamerdebat over de 
planning van het wetenschappelijk on-
derwijs, hebben gedaan gesteund ove-
rigens door de fractie van de VVD. Dat 
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Kolthoff 
deze Minister het daaraan begonnen 
werk niet met kracht heeft voortgezet, 
maakt zijn verhaal over de 'onverbe-
terli jkheid' van het systeem weer wat 
zwakker. 

Mijnheer de Voorzitter! Het wezenlij-
ke verschil in standpunt tussen de Mi-
nister en mijn fractie, zoals het ook uit 
deze nota blijkt, berust op een funda-
menteel andere visie op het herpro-
grammeringsgebeuren. Tegenover el-
kaar staan een opvatting over de her-
programmering als een proces, waar-
bij gaandeweg - zij het binnen centraal 
vastgestelde randvoorwaarden die 
een zekere ruimte bieden - naar een 
opt imum wordt toegewerkt, en een op-
vatting die uitgaat van sterke centrale 
structurering, een strak kader, een uni-
forme (althans uniformere) aanpak. De 
laatste komt het dichtst bij die van de 
Minister. De eerste benadert het meest 
de onze, waarvoor ook de Kamer heeft 
gekozen. 

Wel merkt de Minister nog op 'dat 
de verantwoordelijkheid van de facul-
teiten ten aanzien van de vaststelling 
van de onderwijsprogramma's volle-
dig intact zal worden gelaten' (blz. 9). 
Dat komt ongeveer op hetzelfde neer 
als wanneer men iemand overplaatst 
van een vertrek van 5 bij 6 meter naar 
een hokje van 2 bij 3 meter en dan 
zegt: 'Maar de vrijheid van doen en la-
ten zal volledig intact worden gela-
ten.'. 

Het zal duidelijk zijn dat mijn fractie, 
na weging van de argumenten van de 
Minister en na ze te hebben getoetst 
aan de 4 vraagpunten waarop wij ons 
betoog hebben gebouwd, de Minister 
in zijn conclusies en daarmee in zijn 
voorstel niet kan volgen. Of dit na zijn 
beantwoording anders is, zal moeten 
blijken. 

□ 
De heer Dees (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter!/De ervaringen die het par-
lement als mede-wetgever met veran-
deringsprocessen in het hoger onder-
wijs heeft opgedaan, zijn bepaald niet 
opwekkend. De afgelopen tien jaar is 
dat duidelijk gebleken. De College-
geldwet werd geboycot; de invoering 
van de WUB verloopt traag en onvol-
komen; plannen voor een betere sa-
menhang tussen WO en HBO werden 
nogal eens in de ijskast gezet en de 
planningswet, die ooit in het vooruit-
zicht werd gesteld, is er niet gekomen. 
Nu ligt er, min of meer noodgedwon-
gen, het voorstel om beslissingen over 
de voortgang van de herprogramme-
ring met één jaar op te schorten. 

Wij kunnen met een voorstel tot op-
schorten instemmen, omdat ook naar 
ons oordeel de herprogrammering 
niet heeft voldaan aan de bedoelingen 
en verwachtingen van de wetgever. 
Daarbij gaat het niet alleen om het re-
sultaat van de marginale toetsing van 
de programvoorstellen zelve, maar 
ook om een globale evaluatie van de 
wijze waarop en de mate waarin de 
doelstellingen van de Wet herstructure-
ring zijn nagestreefd en bereikt. In dit 
opzicht juichen we het dan ook toe dat 
de Minister in zijn nota van 31 januari j l . 
aan deze beide aspecten aandacht heeft 
besteed. 

Die brede benadering sluit ook aan 
op het algemeen commentaar dat de 
Leidse Universiteit reeds op 24 januari 
1977 in een ons inziens voortreffelijk 
pre-advies inzake de herprogramme-
ring heeft gegeven. Kern van dit conv 
mentaar was, dat bij ongewijzigd be-
leid de herprogrammering niet zou lei-
den tot het in de wet beoogde doel. 
Derhalve zouden, aldus de Universi-
teitsraad van Leiden, nieuwe condities 
voor de herprogrammering moeten 
worden geschapen. Wat in het Leidse 
commentaar 1 Va jaar geleden als ver-
wachting werd uitgesproken, wordt in 
de nota van de Minister helaas beves-
tigd. 

Kort na zijn ambtsaanvaarding, - in 
ieder geval vóór eind januari j l . -
moest de Minister zijn standpunt be-
palen over de ingediende nieuwe stu-
dieprogramma's. Hoezeer het uitstel-
wetje door de indiening van de nota 
Hoger onderwijs voor Velen ook in 
een ander licht is komen te staan, er 
waren de afgelopen maanden ver-
schillende mogelijkheden. Daarover 
wil len we ons oordeel geven. 

In de eerste plaats had de bewinds-
man het advies van de Onderwijsraad 
kunnen volgen met als gevolg dat het 
merendeel der programma's met een 
cursusduur van 5 jaar zou worden in-
gevoerd. Deze weg is terecht niet inge-
slagen. Met name de onderwijskundi-
ge doelstellingen van de herstructure-
ring zouden daardoor een wankele ba-
sis hebben gekregen. Van onze kant 
hebben we er nooit enig misverstand 
over laten bestaan dat met name de 
vormgeving van de postdoctorale acti-
viteiten wezenlijk te achten is voor de 
gehele operatie. Juist in de postdocto-
rale fase zouden meer differentiatie in 
het onderwijs en versterking van de 
wetenschapsbeoefening hun beslag 
moeten krijgen. 

Bij het debat in 1975 hebben wi j er 
dan ook met de grootst mogelijke klem 
op aangedrongen dat alle onzekerhe-

den en onduidelijkheden rondom de 
postdoctorale voorzieningen zouden 
worden weggenomen. Helaas is dat -
ook daarna - niet voldoende gebeurd, 
met als zeer waarschijnlijk gevolg dat 
de meeste studierichtingen hebben 
gemaximaliseerd naar een vijfjarige 
cursusduur. In de meeste voorstellen 
is dan ook voorbijgegaan aan de we-
zenlijke relatie tussen de lengte van de 
cursus en de reikwijdte van de postdoc-
torale fase. Nu deze aspecten nauwe-
lijks zijn uitgewerkt, zou goedkeuring 
van de vijfjarige programma's ter zake 
van de zo gewenste verticale differen-
tiatie een sprong in het duister beteke-
nen. 

Een tweede mogelijkheid is het mas-
saal terugverwijzen van de program-
ma's aan de faculteiten met het ver-
zoek het huiswerk nog eens over te 
doen. Ook dit is een weinig wenkend 
perspectief, omdat het geen garanties 
biedt voor een meer aanvaardbaar re-
sultaat, zeker niet als de wet en de 
richtlijnen dezelfde bli jven. 

In de derde plaats zouden met be-
hulp van wetgeving en beleid zodani-
ge nieuwe voorwaarden kunnen wor-
den geschapen dat bij nieuwe ronde 
van herprogrammeren letteren geest 
van de wet beter zouden worden nage-
leefd. Deze weg is op zich denkbaar, 
maar vereist is dan wel dat de instellin-
gen daadwerkelijk bereid en in staat 
zijn de in de wet geboden programme-
ringsvrijheid op redelijke wijze te ge-
bruiken. Juist op dit punt hebben wi j , 
gezien de ervaringen van de afgelopen 
jaren, nogal wat twijfels. Daarin staan 
wij niet alleen. 

In een redactioneel commentaar 
heeft de Groninger Universiteitskrant 
erop gewezen dat het inderdaad be-
denkelijk is dat richtlijnen domweg 
niet worden uitgevoerd, dat uit veel in-
gediende programma's niet de gering-
ste poging spreekt om deze aan te pas-
sen aan de eisen van de maatschappij 
en dat overal op voorhand is uitge-
gaan van een vijfjarige cursusduur. Zo 
langzamerhand mag men zich dan ook 
af gaan vragen - het sluit aan bij het 
begin van mijn betoog - of, met een 
parafrase op een woord van Jacques 
Perk, de ware wijsheid nog wel luistert 
naar te ruime wetten. 

Vanuit de liberale beginselen is mijn 
fractie er voorstander van dat aan de 
instellingen in ruime mate eigen vrij-
heden en verantwoordelijkheden wor-
den toegekend en dat een teveel aan 
centralisme wordt vermeden. Dit uit-
gangspunt laat echter onverlet dat het 
de taak van de overheid is om op 
grond van onderwijskundige, maat-
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Dees 
schappelijke en financiële eisen ont-
leend aan het algemeen belang, rand-
voorwaarden voor de ontwikkeling 
van het hoger onderwijs te formule-
ren. 

Die randvoorwaarden zullen naar 
onze mening stringenter moeten zijn 
naarmate de instellingen er zelf min-
der in slagen uitvoering te geven aan 
de globale doelstellingen van het be-
leid, zoals deze door Regering en par-
lement zijn geformuleerd. Juist op het 
terrein van de herstructurering doet 
deze problematiek zich voor. 

Nu kan men de situatie laten voor 
wat zij is. Dat betekent dan handha-
ving van de programmeringsvrijheid 
over de verschillende fasen van de op-
leiding, nevenschikking van de vier- en 
vijfjarige cursusduur, afwachten of de 
postdoctorale voorzieningen adequaat 
van de grond zullen komen. Het is ech-
ter dan niet denkbeeldig is dat de over-
heid gedwongen wordt de financiële 
kraan als botte bijl te gaan gebruiken 
om de echte doelstellingen van het be-
leid naderbij te brengen. Bij die doel-
stellingen denken wi j dan aan: 

1. Een hoger onderwijs dat toegan-
kelijk is door velen; 

2. Differentiatie in studieprogram-
ma's om te kunnen voldoen aan de ge-
varieerde persoonlijke en maatschap-
pelijke behoeften; 

3. Het veilig stellen van de kwaliteit 
van de wetenschapsbeoefening. 

Dat de bewindsman de huidige, fei-
telijke situatie na overleg met tal van 
organisaties, heeft aangegrepen om 
tot een herwaardering te komen van 
de situatie waarin het hoger onderwijs 
verkeert, juichen we toe. Het was de 
vierde mogelijkheid die hem ter 
beschikking stond. 

Niet duidelijk is ons overigens of de 
gesprekken.met de universitaire en 
maatschappelijke organisaties uitslui-
tend zijn gegaan over de uitgangs-
punten en doelstellingen van het be-
leid dan wel of ook gesproken is over 
de vraag of een ingrijpende wetswijzi-
ging nodig zou zijn. Graag hierover 
enige opheldering. 

Met het uitbrengen van de nota Ho-
ger onderwijs voor Velen komt de be-
windsman in ieder geval tegemoet aan 
de wens uit de Kamercommissie om 
tijdig voor de behandeling van het uit-
stelwetje een samenhangende visie op 
de.problematiek te formuleren. Des te 
meer betreuren we het dat dezelfde 
Kamercommissie heeft besloten deze 
nota niet bij de huidige beraadslaging 
te betrekken. Dit debat heeft daardoor 
een beperkt karakter. Maar deson-
danks moet toch nu reeds met enige 

nadruk worden vastgesteld dat tal van 
organisaties uit de wereld van het ho-
ger onderwijs, maar ook andere maat-
schappelijke organisaties, zoals de van 
werknemers en werkgevers, in hun ge-
sprekken met de Minister feitelijk heb-
ben aangedrongen op verdere ver-
anderingen in de structuur van het ho-
ger onderwijs. 

De Academische Raad merkte vol-
gens het persbericht op dat ter zake 
van de huidige wet sprake is van een 
strijdig stelsel van doelstellingen en 
randvoorwaarden, in dit debat een niet 
onbelangrijke opmerking. De Onder-
wijsraad wees erop dat ten gevolge 
van gewijzigde maatschappelijke en fi-
nanciële omstandigheden een herbe-
zinning op de structuur van het hoger 
onderwijs nodig is. Het twee-fasenmo-
del werd onder meer bepleit door de 
vakbonden, maar dan de echte, de CO-
HO (Commissie Ontwikkeling Hoger 
Onderwijs) en onlangs nog de RAWB 
(Raad van Advies voor het Weten-
schapsbeleid). 

Kortom, de roep om de herprogram-
mering niet onder dezelfde condities 
voort te zetten lijkt in brede kring aan-
wezig. Wijzigingen in de Wet herstruc-
turering zullen naar ons oordeel dan 
ook onvermijdelijk zijn. Hoe deze ook 
zullen luiden - op formele gronden 
kunnen we daar nu niet op vooruitlo-
pen - , duidelijk is, dat een termijn van 
één jaar hiervoor per definitie onvol-
doende is. Daarom hebben we een 
amendement ingediend om het uitstel 
met één jaar te verlengen. 

D 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! In de nota naar aanleiding 
van het verslag antwoordt de Minister 
op een vraag uit onze fractie, waarom 
eigenlijk niet is geprobeerd om de 
Beschikking richtlijnen te veranderen: 
Nu ja, dit zou eigenlijk betekenen dat 
de doelpalen tijdens de voetbalwed-
strijd zouden worden verzet. Ik heb de 
sterke indruk dat, met uitzondering 
van de eerste spreker, de heer Beine-
ma, een aantal van de mij voorafgaan-
de sprekers, gedacht hebben dat de 
doelpalen niet een voetbalwedstrijd 
maar een rugbywedstri jd betroffen, 
omdat men daar immers huizenhoog 
over kan schieten en toch kan scoren. 
Immers, binnen de vaste Commissie 
voor Onderwijs en Wetenschappen 
was afgesproken dat de behandeling 
van het uitstelwetje zou worden ont-
koppeld van de nota Hoger onderwijs 
voor Velen. Ik zal daartoe een poging 
doen en ik laat dan ook een discussie 
over de al te grote vervlechting tussen 
deze twee onderwerpen daar. Dit is 

geen kleinigheid, want driekwart van 
diezelfde nota bestaat uit exegeses, ci-
taten en toelichtingen op deze twee 
onderwerpen. 

Wij hebben ons beperkt tot het zoe-
ken naar een antwoord op de vragen 
waarom dit uitstel er moet komen en 
waarom dit uitstel één jaar moet zijn. 
Wat gebeurt er nu in feite in dat ene 
jaar? 

In hetzelfde verslag hebben wi j ant-
woorden gekregen op deze vragen. Zij 
zijn ten dele bevredigend en ten dele 
onbevredigend. Over dat ene jaar zeg-
gen de bewindslieden dat dit jaar lo-
gisch voortvloeit uit het complex van 
administratief-organisatorische rede-
nen. Elders zeggen zij echter dat zij 
niet uitsluiten dat het om andere rede-
nen wellicht langer wordt. Ik kom daar-
op straks terug. 

Waarom moest er uitstel komen? Dit 
moest vanwege de organisatorische 
redenen, vooral betreffende het acade-
misch statuut en de samenstelling 
daarvan en het tijdgebrek dat daarbij 
optreedt, maar ook vanwege een aan-
tal inhoudelijke redenen. 

Wij hebben daarvan gezegd dat wi j 
ons voor een belangrijk deel onze me-
ning over die inhoudelijke redenen 
voorbehouden, omdat wi j hadden af-
gesproken dat die inhoudelijke rede-
nen ruimschoots besproken zouden 
worden bij de behandeling van de no-
ta Hoger onderwijs voor Velen. 

Ik wil alleen over het tijdschema en 
de financiële randvoorwaarden nog 
iets zeggen. Ik begin met het laatste. 

Vijf dagen na de datum waarop wi j 
in deze Kamer zouden beschikken over 
de zogenaamde ombuigingsnota, 
moeten wi j vaststellen dat een reeks 
van gegevens, die in belangrijke mate 
inzicht zouden moeten bieden bij het 
nemen van beslissingen, ook voor de 
ontwikkeling van het hoger onderwijs 
op langere termijn, ons ontbreekt. Ook 
bij de toekomstige discussie over de 
inhoudelijke redenen, die met een 
eventuele herziening van de herstruc-
turering samenhangen, zal een helder 
inzicht in de cijfers onontbeerlijk zijn. 

Over het tijdschema is, ondanks de 
eerder genoemde ontkoppeling van 
het uitstelwetje en de nota, nogal veel 
gezegd in de nota naar aanleiding van 
het verslag. In die nota staat dat de 
programmatische voorstellen nog niet 
aan een definitieve beoordeling onder-
worpen zijn en dat van de procedure 
met het daarmee samenhangende tijd-
schema in de vigerende wet zal wor-
den afgezien. De Minister moet mij 
toch eens uitleggen wat de betekenis 
van het woord 'nog' is. Als de pro-
grammatische voorstellen helemaal 
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niet aan een definitieve beoordeling 
onderworpen zullen worden, lijkt het 
woordje 'nog ' mij niet zo zinvol. Ik 
vraag dit ook omdat elders, waar ge-
ruststellend, met name in de richting 
van de VVD, wordt gezegd dat een en 
ander niet voor niets is geweest, onder 
andere ook de positieve beoordeling 
van de herprogrammering ter zake van 
de propaedeuse naar voren komt. 

Van de procedure en het daarmee 
samenhangende tijdschema zal dus 
worden afgezien. Het zou fijn zijn als 
de Tweede Kamer in de herfst van 
1978 haar oordeel over de nota Hoger 
onderwijs voor Velen kon geven. 
Daarna zou het overleg met de betrok-
kenen komen. De wetsvoorstellen die 
daaruit resulteren, worden verwacht in 
de loop van het kalenderjaar 1979. Wij 
lezen dan, tot onze blijdschap, dat wi j 
van januari tot september 1980 de ge-
legenheid krijgen de feitelijke invoe-
ring voor te bereiden. De ingangsda-
tum is dan september 1980. 

Ik zal mij proberen te onthouden van 
kwalitatieve beoordelingen van de in-
houd van de voorstellen. Een half jaar 
herprogrammering is naar mijn gevoel 
echter ondenkbaar. Wie kan zich voor-
stellen dat het overleg tussen verwan-
te studierichtingen, dat volgens de no-
•ta voorgeschreven is, het overleg met 
de faculteiten en met de corresponde-
rende secties van de Academische 
Raad, de noodzakelijke samenstelling 
van studieroosters, de herziening en 
wederom invull ing van de propaedeu-
ses wat de verwijzende functie in de re-
latie WO-HBO betreft, allemaal binnen 
het halfjaar kunnen gebeuren? Dege-
nen die zich dat kunnen voorstellen, 
moeten dit mij maar eens op een na-
middag uitleggen. 

Intussen rijst de vraag wat er ge-
beurt op 1 februari 1979. Mij dunkt dat 
de Ministers voor drie keuzen staan. 

De eerste mogelijkheid is dat alsnog 
vóór 1 februari 1979 de programma's 
worden beoordeeld die in het kader 
van de nog steeds vigerende wet zijn 
ingediend. 

De tweede mogelijkheid is dat men 
via een kleine wetswijziging op basis 
van de bespreking, die immers hieraan 
voorafgaand over de nota Hoger on-
derwijs voor Velen moet hebben 
plaatsgehad, de kleine wetswijzigingen 
doorvoert en wel met grote snelheid. 

De derde mogelijkheid is het alsnog 
aanvragen van een extra jaar uitstel 
om de gehele set van wetswijzigingen 
mogelijk te maken, uiteraard eveneens 
voortvloeiende uit de discussieresulta-
ten van de bespreking van de nota Ho-
ger onderwijs voor Velen. 

Het is duidelijk dat de Kamer moet 
weten welke keuze zal worden ge-
maakt in het jaar van uitstel, als dit 
wordt verleend. 

Mijnheer de Voorzitter! Omdat ik de 
laatste spreker in de rij ben en de wijze 
lessen die u mij een jaar geleden hebt 
gegeven over het indienen van moties, 
ter harte wi l nemen, ben ik om de dis-
cussie enigszins te versnellen zo vri j, 
over dit onderwerp reeds een motie in 
te dienen. 

Motie 

De Voorzitter: Door het lid Mertens 
wordt de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over het 
wetsontwerp 15 024 (Uitstel toepas-
sing herstructurering wetenschappe-
lijk onderwijs); 

overwegende, dat nog onduidelijk is, 
tot welke conclusies de bespreking 
van de nota 'Hoger onderwijs voor ve-
len' zal leiden; 

van oordeel, dat pas de uitkomst van 
die bespreking duidelijk zal kunnen 
maken of en, zo ja, in hoeverre de Wet 
van 12 november 1975 (Stb. 656) zal 
worden gewijzigd; 

nodigt de Regering uit, ruimschoots 
vóór 1 februari 1979 kenbaar te maken 
welke procedure zij denkt te volgen 
om: 

enerzijds de vigerende wet uit te 
voeren; 

anderzijds de bespreking van de no-
ta 'Hoger onderwijs voor velen' even-
tueel in wetsvoorstellen te laten resul-
teren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 
De heer Mertens (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu rest mij nog, toe te lich-
ten waarom ik de idee om meteen tot 
twee jaar uitstel te besluiten, niet toe-
juich. Ik was hierop al onafhankelijk 
gekomen en heb niet geweten dat de 
VVD met een amendement van deze 
strekking zou komen. 

Ik heb hiervoor drie redenen. Een 
van de redenen is in het verslag ge-
noemd, namelijk de psychologische 
reden. Het is ontzettend veel beter 
voor het nu in te zetten proces, de 
spanning op de boog te houden en de 
onrust en onzekerheid aan de universi-
teiten en hogescholen te minimalise-
ren. De tweede reden betreft een veel 
principiëler zaak. Uitdrukkelijk moet de 
discussie over de nota Hoger onder-
wijs voor Velen worden afgewacht. 

Mocht deze resulteren in de slotsom 
'weinig of niets veranderen in de wet 
van 12 november 1975', dan lijkt ons 
één jaar ruim voldoende. De laatste re-
den is misschien ook zeer belangrijk. 
Er gaat van het uitstel van twee jaar de 
suggestie uit, dat alles in deze twee 
jaar kan worden geregeld. Volgens 
mijn zojuist gemaakte opmerkingen 
over het mogelijke tijdsbeslag bij de 
reprogrammering - om maar eens een 
nieuw woord te gebruiken - is dit ui-
terst onhaalbaar. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 22.50 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1°. drie brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit de door 
de Staten-Generaal aangenomen 
voorstellen van wet, gedrukt onder de 
nummers 14 806,14 827 en 14 989, 
heeft goedgekeurd. 

De Voorzitter stelt voor, deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2°. de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenland-

se Zaken, inzake de problematiek van 
de Molukse minderheid in Nederland 
(14 915, nr. 22); 

een, van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 
over de vaststelling van het bouwpla-
fond voor de intramurale gezond-
heidszorg voor 1978 (14 800-XVII, nr. 
30). 

Deze brieven zijn al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. een brief van de Gezaghebber van 
het eilandgebied Aruba van de Neder-
landse Antil len, in verband met de 
voorbereidingen voor de onafhanke-
lijkheid van Aruba. 

4°. een adres van de Bewonersvereni-
ging 'Flat Molenvliet' te Rotterdam, 
met betrekking tot informatie over ser-
vicekosten. 

Dit adres is gesteld in handen van de 
Commissie voor de Verzoekschriften; 

5°. de volgende brieven e.a.: 
een, van de verbondsraad van het 

CNV, om de behandeling van de om-
buigingsnota uit te stellen tot na het 
zomerreces; 
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een, van het gemeentebestuur van 
Delfzijl, over de gemeentelijke herin-
deling van de Eemsmond; 

een, van het bestuur van de Groep 
Educatieve Uitgeverijen, over unifor-
me informatie over leermiddelen; 

een, van F. Schoon, over huurverho-
gingen; 

een, van het bestuur van het Provin-
ciaal Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant, 
over de eventuele bestuurlijke herin-
deling van Nederland; 

een, van het Havenschap Delfzijl, ter 
toezending van een aantal vergader-
stukken; 

een, van A. Hesseling, over de Jacht-
wet; 

een, van C. J. van der Sloot, over de 
behandeling van diens beroepszaak; 

een, van het gemeentebestuur van 
Nijmegen, over huurprijzen voor wo-
ningwetwoningen in stadsvernieu-
wingsgebieden; 

een, van het Concertgebouworkest, 
met informatiemateriaal over een in 
mei gehouden tournee; 

een, van de Belangenvereniging 
Minderjarigen, over het in Zuid-Afrika 
gevangen houden van minderjarigen; 

een, van J. Bax, over de arrestatie in 
Moskou van A. Podrabinek; 

een, van J. C. Kohier, over de voort-
bestaansmogelijkheden voor de aar-
de; 

een, van het bestuur van de Atlanti-
sche Commissie, ten geleide van de 
brochures: 'Eurocommunisme'en 
'SALT'; 

een, van J. A. van Deutekom, ten ge-
leide van de brochure 'Voorkomen is 
beter dan genezen'; 

een, van de subfaculteit Biologie van 
de Rijksuniversiteit Groningen, over 
studie- en inschrijvingsduur voor uni-
versitaire studies; 

een, van de Vice-Voorzitter van de 
PPR, ten geleide van het rapport 'Spe-
cial Safeguards Implementation Re-
port'; 

een, van C. A. Klooster, over de om-
roepstatus van Radio-Veronica. 

Al deze brieven e.a. liggen op de grif-
fie ter inzage; voor zoveel nodig is ko-
pie gezonden aan de betrokken com-
missies; 

6°. de volgende afschriften van brie-
ven: 

een, van het gemeentebestuur van 
Uithuizermeeden, gericht tot de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat, over de 
aanlanding van vloeibaar aardgas in 
de Eemshaven; 

twee, van L. D. van der Klaauw, ge-
richt tot Hare Majesteit, over rechten 
als ex-KNIL-militair. 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage; voor zoveel nodig is kopie ge-
zonden aan de betrokken commissies. 
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