
17de Vergadering 

Voorzitter: Thurlings 

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten: 
Thurlings, Kloos, Eijsink, Vergeer, Elf-
ferich, Maris, Van Veldhuizen, Vogt, 
Gooden, Stiegenga-Kouwe, Van Hulst, 
De Vries, Tummers, Franssen, Maas-
kant, Terwindt, Oskamp, Vrouwenvel-
der, Van den Heuvel-de Blank, 
Broeksz, De Rijk, Teijssen, Van Kuik, 
Van der Meer, Van der Werff, Mol, Uij-
en, Steenkamp, Van de Rakt, W. F. de 
Gaay Fortman, Tjeerdsma, Van Tets, 
Van Krimpen, De Cloe, Kaland, Van 
Dalen, Von Meijenfeldt, Louwes, De 
Jong, Kolthoff, Van der Werf-Terpstra, 
Oudenhoven, Post, Zoon, Netjes, Meu-
leman, Van Kleef, Van Someren-Dow-
ner, Heijne Makkreel, Simons, Van 
Hemert tot Dingshof, Van der Jagt, De 
Koster, Zoutendijk, Feij, Wiebenga, 
Vonk-van Kalker, Baas, Versloot, 'd An-
cona, Fischer, Voute, B. de Gaay Fort-
man, Trip, Vermeer, Umkers en Kre-
mer, 

en de heren Wiegel, Vice-Minister-Pre-
sident, Minister van Binnenlandse Za-
ken, De Ruiter, Minister van Justitie, 
Tuijnman, Minister van Verkeer en 
Waterstaat, Albeda, Minister van Soci-
ale Zaken, Koning, Staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken, Nooteboom, 
Staatssecretaris van Financiën en De 
Graaf, Staatssecretaris van Sociale Za-
ken. 

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

Horbach en Schlingemann, wegens 
verblijf buitenslands; 

Vonhoff-Luijendijk, Van Waterschoot 
en Diepenhorst, wegens ziekte; 

Nagel, Letchert. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: De bewindslieden van 
Sociale Zaken zouden het op prijs stel-
len, als de stemming met betrekking 
tot de wijziging van de kinderbijslag-
wetten vandaag nog kon worden ge-
houden. Dat is een ongebruikelijke 
gang van zaken, want normaal is dat 

wij het een week daarna doen. Graag 
verneem ik straks van de fractievoor-
zitters, of er bezwaar tegen is het ver-
zoek van de bewindslieden in te wil l i -
gen. 

Ik deel voorts aan de Kamer mede, dat 
het College van Senioren omtrent de 
wetsontwerpen nrs. 14 976,14 878, 
15 429 en 15 374 een blanco eindver-
slag heeft vastgesteld. 

De besluiten, welke na overleg met het 
College van Senioren zijn genomen, 
alsmede de lijst van ingekomen stuk-
ken met de door mij gedane voorstel-
len liggen voor de leden ter inzage. De 
op het vorenstaande betrekking heb-
bende stukken zullen in de Handelin-
gen worden opgenomen. 

Ingevolge artikel 41 van het Regie-
ment van Orde liggen ook de notulen 
van de vorige vergadering voor de le-
den ter inzage. Tenzij enig lid hierte-
gen vóór het einde der vergadering 
bezwaar maakt, zal worden aangeno-
men, dat de Kamer akkoord gaat met 
de voorstellen en dat zij de notulen 
goedkeurt. 

Ik heb bericht van verhindering tot bij-
woning van de vergadering ontvangen 
van de Ministers van Financiën, van 
Defensie en van Economische Zaken, 
alsmede van de Staatssecretaris van 
Verkeer en Waterstaat. Zij zullen bij de 
behandeling van de wetsontwerpen 
hun departement betreffende, zo no-
dig, vervangen worden door de Minis-
ter van Verkeer en Waterstaat, de Mi-
nister van Sociale Zaken, dan wel door 
de Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken. 

Na overleg met het College van Senio-
ren heb ik besloten om: 

a. het voorbereidend onderzoek door 
het College van Senioren alsmede de 
openbare behandeling van het volgen-
de wetsontwerp te doen plaatsvinden 
op 27 maart a.s.: 

Wijziging van hoofdstuk XV (Depar-
tement van Sociale Zaken) van de aan-
wijzing en de raming van de middelen 
tot dekking van de uitgaven van het 
Rijk voor het jaar 1978(15 430); 

b. het voorbereidend onderzoek van 
het volgende wetsontwerp te doen ge-
schieden door de vaste Commissie 
voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat op3 april a.s.: 

Wijziging van de Algemene burger-
lijke pensioenwet en andere over-
heidspensioenwetten en van een 
aantal bepalingen in sociale verzeke-
ringswetten die verband houden met 
bedoelde wetten (14 505). 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Kolthoff c.s. betreffende de cir-
culaire van 22 december 1978 inzake 
de ombuiging van materiële uitgaven 
gewoon en buitengewoon lager on-
derwijs(15 300-VII, nr. 65c). 

Deze motie wordt met 35 tegen 2C 
stemmen verworpen. 

Tegen hebben gestemd de leden: Van 
Hemert tot Dingshof, Van der Jagt, De 
Koster, Zoutendijk, Feij, Wiebenga, 
Baas, Voute, Eijsink, Elfferich, Maris, 
Gooden, Van Hulst, De Vries, Frans-
sen, Terwindt, Vrouwenvelder, Teijs-
sen, Van Kuik, Van der Werff, Steen-
kamp, Tjeerdsma, Van Tets, Kaland, 
Van Dalen, Von Meijenfeldt, Louwes, 
De Jong, Van der Werf-Terpstra, Ou-
denhoven, Netjes, Meuleman, Van So-
meren-Downer, Heijne Makkreel en de 
Voorzitter. 

Vóór hebben gestemd de leden: 
Vonk-van Kalker, Versloot, d'Ancona, 
Fischer, B. de Gaay Fortman, Trip, Ver-
meer, Umkers, Kremer, Kloos, Van 
Veldhuizen, Vogt, Steingenga-Kouwe, 
Tummers, Maaskant, Oskamp, Van 
den Heuvel-de Blank, Broeksz, De Rijk, 
Van der Meer, Mol, Uijen, Van de Rakt, 
Van Krimpen, De Cloe, Kolthoff, Post, 
Zoon en Van Kleef. 

Aan de orde is de stemming over: 
hoofdstuk VII (Binnenlandse Zaken) 

van de rijksbegroting voor 1979 
(15 300-VII); 

Eerste Kamer 
20 maart 1979 

Ingekomen stukken 
Binnenlandse Zaken 547 



Voorzitter 

de begroting van het Algemeen bur-
gerlijk pensioenfonds voor 1979 
(15 300-A); 

de begroting van het Gemeente-
fonds voor 1979 (15 300-D); 

de begroting van het Provinciefonds 
voor 1979 (15 300-E); 

de begroting van het Staatsdrukke-
rij- en Uitgeverijbedrijf voor 1979 
(15 300-F). 

De desbetreffende wetsontwerpen 
worden zonder stemming aangeno-
men. 

De vergadering wordt voor enige 
ogenblikken geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Wijziging van de Wet Autovervoer 
Personen (14 976); 

Wijziging van de Wet Gevaarlijke 
Stoffen (14 878); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Ge-
meentefonds voor het dienstjaar 1977 
(15 429); 

Wijziging van hoofdstuk XIII (Depar-
tement van Economische Zaken) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1978 (Arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1978; eerste wijzigings-
voorstel) (15 374). 

Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nadere wijziging van de 
kinderbijslagwetten en enkele belas-
tingwetten (beperking recht op meer-
voudige kinderbijslag en kinderaftrek 
ten aanzien van 16- en 17-jarige kinde-
ren, alsmede beperking in het recht op 
kinderbijslag en kinderaftrek ten aan-
zien van eerstgeboren kinderen, wel-
ke jonger dan drie jaar zijn) (15 344). 

De beraadslaging wordt geopend. 

• 
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het wetsontwerp dat wij 
vandaag behandelen, heeft tot nog toe 
zowel in zijn eerste als in de geamen-
deerde versie zware kritiek ontmoet. 
Onder voorlopig voorbijgaan aan het-
geen in de Tweede Kamer is gezegd, 
herinner ik eraan dat de meerderheid 
van de Sociaal Economische Raad in 
het advies van 15 september 1978 de 
eerste versie van de voorgestelde 
maatregelen onaanvaardbaar achtte. 
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Over de geamendeerde versie heeft de 
voorzitter van het CNV blijkens een 
verslag in de NRC van 8 januari j l . ge-
zegd dat men heeft gepoogd de ene 
onjuistheid met de andere op te van-
gen. Het halveren van de kinderbijslag 
voor het eerste kind, zo moet hij ge-
zegd hebben, treft de laagstbetaalden 
het meest. Hij voegde daar nog enkele 
kritische opmerkingen aan toe aan het 
adres van het CDA, maar die laat ik 
maar achterwege. Zij zijn niet aan de 
orde en bovendien heeft het CDA het 
al moeilijk genoeg. 

Het wetsontwerp is ook een merk-
waardig ontwerp, want in zijn uitein-
delijke vorm lijkt het erop dat het vrij-
wel alles bevat wat het kabinet verbo-
den heeft: leeftijdsgedifferentieerde 
bijslagen, inkomensafhankelijke toe-
slagen en een aantasting van de inko-
menspositie der laagstbetaalden. Over 
deze drie aspecten wil ik enkele op-
merkingen maken. Doordat dit ont-
werp in de Tweede Kamer zeer uitvoe-
rig is behandeld, zit de kans op herha-
lingen erin. Ik zal proberen die kanszo 
klein mogelijk te maken door enkele 
punten onbesproken te laten. Ten ein-
de de indruk te vermijden dat mijn 
fractie die punten onbelangrijk zou 
vinden, merk ik op dat wij het betoog 
dat de heer Van Kemenade in de 
Tweede Kamer heeft gehouden onder-
schrijven. 

Mijnheer de Voorzitter! Het kabinet 
is geen principieel tegenstander van 
leeftijdsgedifferentieerde kinderbij-
slag, maar vindt dat een oordeel daar-
over pas kan worden gegeven als een 
grondige studie is verricht naarde 
grondslagen van het kinderbijslagstel-
sel. Die studie is nog niet verricht. Het 
is dus duidelijk dat naar het oordeel 
van het kabinet leeftijdsafhankelijke 
kinderbijslag in dit ontwerp niet thuis-
hoort. Is de halvering van de kinder-
bijslag voor eerste kinderen geduren-
de de eerste drie levensjaren dan geen 
leeftijdsgedifferentieerde bijslag? Ik 
zou zeggen van wel , maar wat zegt het 
kabinet? 

Na lezing van blz. 15 van de nota 
naar aanleiding van het eindverslag 
van wetsontwerp nr. 14 184, dat be-
trekking heeft op de eerste fase van de 
herstructurering zou ik geneigd zijn te 
denken dat het kabinet het met mij 
eens moet zijn, want daar staat: 

'Het verlagen - er staat 'verlangen', 
maar dat is, gegeven de context, een 
d ruk fou t -van kinderbijslagen voor 
jongste kinderen is - hoe men het ook 
wendt of keert - een (eerste stap op 
weg naar) differentiatie naar leeftijd.'. 

Tot een zelfde conclusie kom ik, 
wanneer Minister Albeda op blz. 2523 
van de Handelingen zegt, dat men met 

Algemeen burgerlijk pensioenfonds 
Gemeentefonds 
Provinciefonds 
Staatsdrukkerij" en Uitgeverijbedrijf 

het accepteren van een lagere kinder-
bijslag voor de laagste leeftijdsgroe-
pen gaat in de richting van een leeftijds-
afhankelijke kinderbijslag, want lager 
dan nul tot drie jaar kan toch haast niet 
dacht ik. Maar nee hoor, op blz. 1 van 
de memorie van antwoord aan deze 
Kamer zeggen de bewindslieden: 

'Wij zijn van oordeel dat een halve-
ring van de kinderbijslag voor eerste 
kinderen niet aangemerkt mag worden 
als een eerste stap op weg naar een 
positieve differentiatie van de kinder-
bijslag naar leeftijd.' 

Ik heb nog even nagekeken of hier 
wel steeds dezelfde bewindslieden 
aan het woord waren, maar dat was 
wel degelijk het geval. 

Ik ben natuurlijk benieuwd hoe zij 
hun wenden en keren verklaren, maar 
het was mij wel wat waard geweest als 
zij aan hun oorspronkelijke standpunt 
hadden vastgehouden. Dan waren zij 
tenminste niet meegegaan met de al-
lerongelukkigste amendementen-De 
Korte-Hermsen, waardoor de verho-
ging en grotere spreiding van de stu-
diefinanciering moet worden betaald 
door gezinnen die hun eerste kind krij-
gen. Er was toch alle reden voor de be-
windslieden het been stijf te houden, 
want op blz. 2542 van de Handelingen 
noemt Staatssecretaris De Graaf de 
nadelen allemaal en naar hij zegt 'zeer 
nadrukkelijk' op. Ook in de memorie 
van antwoord aan deze Kamer worden 
de bezwaren nog eens herhaald. Ik be-
grijp dan ook werkelijk niet waarom er 
niet is gezocht naar een andere oplos-
sing en waarom de bewindslieden zich 
bij een onderonsje van de heren Herm-
sen en De Korte hebben aangeslo-
ten. Is dat om de coalitie coüte que 
coüte bij elkaar te houden, koste wat 
kost voor de jonge gezinnen dan? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil nu en-
kele opmerkingen maken over de inko-
mensaspecten van het wetsontwerp. 
In de memorie van antwoord wordt 
gesteld, dat verwachtingen ten aan-
zien van een inkomensvermeerdering 
minder sterk zijn naarmate het mo-
ment waarop de inkomensverhoging 
ingaat verder in de toekomst ligt. Ik ge-
loof dat deze 'perspektivische Verklei-
nerung' door de bewindslieden terecht 
wordt gesignaleerd. 

Het is echter wat merkwaardig dat zij 
dit verschijnsel niet tevens betrekken 
op de te verwachten levensduur van 
het ingediende wetsontwerp. Zij zeg-
gen dat ook degenen die nu kinderen 
van tien jaar hebben op den duur tot 
de ombuigingen bijdragen, een op-
merking die getuigt van een zonnige 
visie op de levensduur van hun ont-
werp. Dat lijkt mij, gelet op de vraag 
van de CDA-fractie in deze Kamer -
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ook de voorzitter van het CNV zit op 
die lijn - of de Staatssecretaris bereid 
is desnoods binnen een jaar op de nu 
aan de orde zijnde rechtenbeperkin-
gen terug te komen om tussentijds be-
raad mogelijk te maken, een erg opti-
mistische prognose. Mocht dit ont-
werp wet worden, dan is de kans groot 
dat de levensduur kort zal zijn. Dege-
nen die nu, dan wel over een enkel 
jaar, kinderen van 16 en 17 jaar heb-
ben en het niet doorgaan van de inko-
mensverhoging het sterkst voelen, 
hebben dan de last gedragen. Dege-
nen met de kleinste verwachtingen 
blijven buiten schot. 

Nu we ons toch eenmaal met de 
psyche van kinderbijslaggenieters zijn 
gaanbezighouden, ga ik graag nog 
even verder. Er is een categorie gezin-
nen met 16- en 17-jarigen kinderen die 
buiten de bepalingen van deze wet valt 
en een categorie met net iets jongere, 
maar ook 16- en 17-jarige kinderen 
waarop de bepalingen van toepassing 
zullen zijn. Dat kan van één dag afhan-
gen. Dat wil zeggen dat gezinnen, die 
tot nog toe gelijke inkomens hadden, 
verschillende inkomens krijgen. Aan-
gezien de eigen welvaart wordt beoor-
deeld aan hetgeen anderen, het refe-
rentiekader, hebben, mogen we zeg-
gen dat de tweede categorie gezinnen, 
ook al is er geen sprake van een feite-
lijke daling van het inkomen, er in wei-
vaart op achteruit gaat. 

Kinderbijslag wordt door het kabinet 
terecht gekarakteriseerd als een aan-
vullende bron van inkomsten. Het lijkt 
mij alleszins denkbaar- en de be-
windslieden zullen dat blijkens hun op-
merkingen op blz. 5 van de memorie 
van antwoord aan deze Kamer wel met 
mij eens zijn - dat het aanvullend, in 
de zin van extra, karakter meer 
spreekt, naarmate het inkomen hoger 
is. Misschien is het wel zo dat boven 
een bepaald inkomen kinderbijslag 
nauwelijks meer wordt gewaardeerd. 

Bij wijze van uitzondering wil ik van 
mijzelf uitgaan. In de tijd dat ik enkel-, 
twee- en drievoudige kinderbijslag 
kreeg - ik heb alle fasen meegemaakt 
- had ik een redelijk inkomen. Ik heb 
de kinderbijslag altijd als puur extra 
beschouwd. Ik rekende er nooit op en 
vergat bijna altijd mijn aanvraagfor-
mulier in te vullen. De boekhouder 
moest er mij dan aan herinneren. Het 
zou van arrogantie getuigen als ik mij-
zelf maatgevend zou achten, maar ik 
heb willen illustreren, dat ik de kinder-
bijslag niet nodig had. Zou ik in dezen 
een eenling zijn, of mogen wij aanne-
men dat dat voor een aantal anderen 
met redelijke inkomens en in het bij-

zonder voor de genieters van hoge in-
komens ook zal gelden? Is de gedachte 
zo onjuist om boven een bepaald inko-
men, afhankelijk van het aantal kinde-
ren, geen bijslag meer te geven en de 
bijslag beneden dat inkomen geleide-
lijk te laten oplopen? 

Het kabinet noemt bij herhaling - ik 
wijs op de memorie van antwoord bij 
wetsontwerp nr. 14 184, de memorie 
van toelichting bij stuk nr. 15 344 en de 
blzz. 2545 en 2583 van de Handelingen 
van de Tweede Kamer - een drietal ar-
gumenten tegen zo'n inkomensafhan-
kelijke kinderbijslag. Het eerste argu-
ment is, dat het een te rigoureuze aan-
tasting van het fiscale draagkrachtbe-
ginsel is; het tweede , dat het te ge-
compliceerd is en het derde, dat het de 
positie van de middengroepen te veel 
zal aantasten. Een fiscaal-principieel, 
een fiscaal-technisch en een politiek 
argument derhalve. 

Staatssecretaris Nooteboom heeft 
meermalen moeten uitleggen, waar-
om het draagkrachtbeginsel zal wor-
den aangetast. Dat is wat mij betreft 
vandaag niet nodig. In de memorie 
van antwoord aan onze Kamer deelt 
hij immers mee, dat wij hier niet heb-
ben te maken met een persoonlijke vi-
sie van hem en dat ook het vorige kabi-
net zich van dat bezwaar bewust was. 
Gelukkig maar, want nu kunnen wij 
vaststellen, dat het vorige kabinet het 
bezwaar niet over het hoofd heeft ge-
zien, maar het kennelijk als oplosbaar 
heeft beschouwd. Indien dat niet het 
geval was geweest, was het er immers 
niet mee gekomen. Hetzelfde geldt 
voor de fiscaal-technische problemen 
die evenmin als prohibitief werden ge-
zien. Ook van het vorige kabinet maak-
te een fiscalist deel uit. Trouwens ook 
de meerderheid van de SER die kennis 
droeg van de bezwaren van dit kabinet 
heeft zich vóór inkomensafhankelijke 
kinderbijslag uitgesproken. 

Terzijde merk ik nog op - ik ben mij 
ervan bewust dat ik nu een andere in-
valshoek kies - , dat onder het huidige 
systeem het bedrag dat iemand extra 
aan zijn kinderen kan besteden afhan-
kelijk is van zijn inkomen. Zo leert, als 
ik het goed heb, de gezinswelvaarts-
theorie, waarop het kinderbijslagstel-
sel is gebaseerd, dat de welvaart van 
een gezin met kinderen niet mag dalen 
beneden een bepaald percentage van 
de welvaart van een gezin zonder kin-
deren maar met eenzelfde basisinko-
men. 

Met behulp van de door de belas-
tingdienst verstrekte toelichting op het 
aangiftebiljet inkomstenbelasting 1978 
is te berekenen dat dit percentage zo-
wel voor het gehele gezin als per ge-

zinslid bij een gegeven kindertal gelijk 
is, ongeacht de hoogte van het belast-
baar inkomen. Dat betekent dat een 
gezin met een hoog inkomen in gul-
dens gemeten meer extra aan zijn kin-
deren kan besteden dan een gezin met 
een lager inkomen, hoewel wij mogen 
aannemen dat dit laatste gezin het 
geld meer nodig heeft. Tot eenzelfde 
conclusie komt men trouwens ten aan-
zien van de kinderaftrek: eenzelfde no-
minaal bedrag levert bij een hoog in-
komen meer belastingverlaging op 
dan bij een laag inkomen. Nogmaals: 
ik realiseer mij dat ik de problematiek 
hiermee van de andere kant benader, 
maar ik vind de knikkers in dit verband 
veel belangrijker dan het spel. 

Gelukkig zijn de bewindslieden niet 
geheel en al afkerig van inkomensaf-
hankelijke bijslagen. Zo merkt Minister 
Albeda op blz. 2538 van de Handelin-
gen tegemoetkomend op - ik citeer 
hem zoals gewoonlijk graag: 'Ove-
rigens kan men in de regeringsvisie, 
indien men de kinderbijslag, de kin-
deraftrek en de TS-regeling te zamen 
telt, een element zien dat in de richting 
gaat van inkomensafhankelijkheid...'. 

Staatssecretaris De Graaf wijst erop, 
dat de tweede fase niet onbelangrijke 
inkomensafhankelijke elementen be-
vat, zij het niet in de kinderbijslag. 
Staatssecretaris Nooteboom onder-
kent de inkomensafhankelijkheid van 
de regeling Tegemoetkoming Studie-
kosten, maar wijst die voor de kinder-
bijslag van de hand. Ik zou graag zien, 
dat de bewindslieden, de punten die ik 
zojuist heb genoemd indachtig - ik 
som ze nog even op: het aanvullend 
karakter van de kinderbijslag, het 
standpunt van het vorige kabinet en 
van de SER, de invloed van de inko-
menshoogte op de kinderaftrek en, 
wat ik er misschien aan mag toevoe-
gen, het standpunt van het CNV - be-
reid waren, een stap verder te gaan en 
inkomensafhankelijke kinderbijslag 
ernstig in overweging te nemen. 

Het begrip 'tegemoetkoming studie-
kosten' is gevallen. Ik herinner eraan, 
dat de Sociaal Economische Raad al in 
zijn advies van 26 november 1976 
heeft opgemerkt, dat moet worden ge-
streefd naar eenzelfde datum van in-
gang van de herziening van de kinder-
voorzieningen en het nieuwe stelsel 
van studiefinanciering. In de Tweede 
Kamer is deze wenselijkheid ook meer-
malen ter sprake gebracht. De heer 
Van Kemenade heeft in de nauwe sa-
menhang tussen de herstructurering 
van de kinderbijslag enerzijds en de 
studiefinanciering anderzijds aanlei-
ding gezien, de Regering door middel 
van een motie te vragen, tegelijk met 
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de derde fase van de herstructurering 
kinderbijslag een wet op de studiefi-
nanciering in te dienen. 

Hoe noodzakelijk het is de relatie 
tussen beide voorzieningen ook in de-
ze tweede fase al nauwgezet in het oog 
te houden, blijkt uit het feit, dat de in 
het wetsontwerp voorgestelde regelin-
gen voor sommigen zeer nadelige ge-
volgen kunnen hebben. Op deze pro-
blematiek werd mijn aandacht geves-
tigd nadat het voorlopig verslag van 
de Commissie voor Sociale Zaken was 
verschenen. Ik kon dit onderwerp 
daarom niet meer inbrengen en het 
eindverslag is - vermoedelijk is dit ge-
"beurd omdat ik geen lid van deze com-
missie ben - niet aan mij voorgelegd. 
Daarom wil ik hierover nu nog enkele 
opmerkingen maken. 

Op bladzijde 11 van de memorie van 
toelichting staat, dat de compensatie-
regeling in werking treedt met ingang 
van het schooljaar 1979/1980. Dat is 
dus op 1 augustus 1979; het kan ook 1 
september zijn. Ouders van 16-jarige 
kinderen, die onder het huidige 
systeem met ingang van het tweede 
kwartaal van dit jaar recht op meer-
voudige kinderbijslag zouden krijgen, 
missen dit onder het thans voorgestel-
de stelsel. Zij krijgen echter ook geen 
compensatie volgens de 'Tegemoetko-
ming Studiekosten'-regeling, want die 
gaat pas op 1 augustus in. Bij het mini-
mum inkomen scheelt dat ongeveer 
f 109 per maand, of ruim 8% van het 
netto min imum maandloon. In vier 
maanden april to ten met juli loopt dat 
bedrag op tot ruim f 430, of bijna 3% 
van het netto-minimumjaarloon. Dat 
mag natuurlijk niet! 

Het niet voldoende onderkennen 
van de nauwe relatie tussen beide re-
gelingen kan nog meer gevolgen heb-
ben. Wanneer een kind onder het hui-
dige stelsel op 30 september 16 jaar 
wordt, onstaat op 1 oktober het recht 
op meervoudige kinderbijslag. Onder 
het nieuwe systeem vervalt dat recht. 
Of daar nu compensatie tegenover 
staat, hangt af van de vraag of de com-
pensatiedatum aan de datum van de 
kinderbijslag wordt gekoppeld dan wel 
voor de compensatie een vaste peilda-
tum wordt genomen. Stel dat het laat-
ste het geval is en dat de peildatum 1 
september word t - is maar een voor-
beeld" Dan moet er elf maanden op 
compensatie worden gewacht. Dat 
scheelt de minimumloner meer dan 
f 1200. Kunnen de bewindslieden zeg-
gen hoe één en ander wordt geregeld? 

Ik kom op een volgende vraag. Kin-
derbijslag is geen belastbaar inkomen; 
de regeling tegemoetkoming studie-
kosten wel. Wordt door de toepassing 

van het voorheffingsregime nu ook 
voorkomen dat het belastbaar inko-
men hoger wordt? Als dat namelijk 
wel het geval is, dus als het inkomen 
hoger wordt, treden voor de belasting-
plichtige nadelige gevolgen op voor 
het huursubsidie en de leeftijdstoeslag 
inzake tegemoetkoming studiekosten. 
Deze zijn gekoppeld aan het belastbaar 
inkomen in het jaar dat aan de aanvra-
ge voorafgaat. Wanneer nu de vervan-
ging van kinderbijslag door een toe-
slag op de tegemoetkoming studiekos-
ten tot een hoger inkomen leidt, heeft 
die verhoging in het ene jaar minder 
huursubsidie en tegemoetkoming 
studiekosten in het daarop volgende 
jaar tot gevolg. Kunnen de bewindslie-
den hierover uitsluitsel geven? 

Ik ben aan het eind van mijn betoog. 
Omdat ik wil proberen niet te veel in 
herhalingen te vervallen, vat ik het niet 
meer samen. Het enige wat ik herhalen 
wi l , is dat mijn fractie tegen het wets-
ontwerp ernstige bezwaren heeft, maar 
misschien is juist die mededeling over-
bodig. 

D 
De heer Franssen (CDA); Mijnheer de 
Voorzitter! In neerwaartse richting om-
buigen van uitgaven is geen voldoe-
ning gevende zaak, zeggen de be-
windslieden in de memorie van ant-
woord aan de Tweede Kamer. Hetzelf-
de geldt voor het behandelen van op 
deze ombuigingen gerichte wetsont-
werpen en het geldt a fortiori wanneer 
het overdrachtsinkomsten betreft voor 
gezinnen. 

Immers, deze inkomsten zijn er niet 
uit weelde voor de in aanmerking ko-
menden gekomen, maar, korter of lan-
ger geleden, als middel om in als 
noodzakelijk erkende behoeften te 
voorzien waar de rechthebbenden zelf 
niet of niet geheel in konden, c.q. kun-
nen voorzien. Deze behoeften worden 
dan steeds opnieuw aangepast aan 
het zich ontwikkelende welvaartsniveau 
en de daaruit voortvloeiende kosten. 

Daarbij mag zeker wanneer de mid-
delen krapper zijn, wel de vraag 
gesteld worden of de bestedingspriori-
teiten nog steeds de juiste zijn. Zeker is 
dat de gezinnen of huishoudens, waar 
kinderen worden geboren, opgevoed 
en zich ontwikkelen tot volwassen bur-
gers, een zeer belangrijke maatschap-
pelijke functie vervullen en als zodanig 
optimale additionele steun verdienen, 
niet alleen wat de financiën betreft 
maar ook wat voorlichting en onder-
steuning op andere terreinen aangaat. 

Gedurende vele jaren van schijnbaar 
niet te stuiten groei zijn in ons land ve-
le goede voorzieningen opgebouwd 
en/of uitgebouwd en leerden wij met 

steeds meer leven. Des te harder komt 
het aan nu sinds een aantal jaren dui-
delijker wordt dat ook de sociaal-eco-
nomische en financiële bomen niet tot 
in de hemel groeien. Ook het vorige 
kabinet ontkwam niet aan een her-
waardering van de uitgaven-kosten. 
De 1%-nota mikte op 7,5 miljard be-
perking en maakte daar een deel van 
waar. 

Grotendeels liggen bleef het moeil i j-
ke en impopulaire deel van de inko-
mensoverdrachten, hoewel ook daar-
toe uiteraard onvermijdelijke voorne-
mens waren. Immers, dat op een 
breed veld omgebogen, de groei afge-
remd zou moeten worden, werd en 
wordt vrij algemeen erkend en aan-
vaard. 

De meningsverschillen spitsen zich 
in het politieke veld dan ook toe op de 
wijze waarop omgebogen of, duideli j-
ker gezegd, bezuinigd moet worden. 
Bij de te onderscheiden bevolkings-
groeperingen is dat niet anders, of-
schoon de weerstanden het grootste 
zijn wanneer het 'minder meer' o f te 
wel offers van de eigen groepering 
worden gevraagd. Belangenvertegen-
woordigers gaan daarin logischerwijs 
voor. Het resultaat van een en ander is 
dat wanneer men al die opvattingen 
zou wil len volgen, er net niets zou kun-
nen gebeuren en waarschijnlijk de uit-
gaven nog zouden moeten groeien. 

Het evenwichtig 'tering naar de ne-
ring' zetten is echter een opgave welke 
Regering en parlement niet kunnen en 
mogen ontwijken en het is onder meer 
tegen deze achtergrond dat Bestek '81 
door ons als plan tot herstel wordt ge-
zien en waar wij zo mogelijk onze 
steun aan verlenen, ons daarbij reali-
serend dat de pijnlijke ingrepen van nu 
in het belang van de werkgelegenheid 
en de essentiële sociale voorzieningen 
in de toekomst zijn, en dat een en an-
der gebeurt, conform het op de partij-
programma's van het CDA en de VVD 
steunende regeerakkoord. Degenen 
die regelmatig ongenuanceerde kritiek 
op de beleidsvoornemens hebben, 
moeten wel bedenken dat zij er ook 
niet in zijn geslaagd, de problemen t i j -
digerte onderkennen, c.q. bij te sturen 
en dit zou onzes inziens tot enige be-
scheidenheid in die kritiek moeten ma-
nen. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze inlei-
ding op een van de vele wetsontwer-
pen die noodzakelijke herwaarderin-
gen over een breed terrein - en geza-
menlijk bijna alle burgers rakend - be-
ogen, achtten wij gewenst nu een ook 
door onze CDA-fractie als zo gevoelig 
ervaren wetsontwerp als de kinderbij-
slagregeling-2e fase aan de orde is. Met 
de bewindslieden zeggen w i j : Het is 
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geen voldoening gevende zaak, maar 
er moet wel wat gebeuren om erger te 
voorkomen. Zowel deze bewindslie-
den als hun voorgangers hebben daar-
bij een aanzienlijk deel van de ombui-
gingen in de kinderbijslagsfeer moe-
ten zoeken, omdat daar een hoge uit-
gavepost met een breed draagvlak van 
actieven en niet-actieven aanwezig is. 
Men doet dat in drie stappen gefa-
seerd om, als wij de uitgebreide, zeer 
diepgaande en door een zee van cij-
fermatige gegevens ondersteunde, ge-
voerde discussie aan de overzijde 
goed begrepen hebben, daarna met 
voorstellen tot een algehele herstruc-
turering, een nieuw systeem, te ko-
men. Hebben wij dat goed begrepen? 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom thans 
tot een aantal opmerkingen en vragen 
naar aanleid ing van de memorie van 
antwoord op ons voorlopig verslag. 
Wij zijn de bewindslieden erkentelijk 
voor hun duidelijke reacties op dit ver-
slag, ook al blijven wi j op onderdelen 
van mening verschillen. Wij hebben er 
kennis van genomen dat de bewinds-
lieden met ons van mening zijn dat de 
in de Tweede Kamer aangebrachte 
wijzigingen niet hebben bijgedragen 
tot een vereenvoudiging van het 
systeem. Overigens hebben wij wel 
begrip voor het aan die wijzigingen ten 
grondslag liggende dilemma, name-
lijk het verlagen van de financiële on-
derwijsdrempel voor nieuwe 16- en 
17-jarigen en het opvullen van het uit 
de daartoe benodigde grotere com-
pensaties via de 'tegemoetkoming stu-
diekosten' te verwachten financiële 
gat. Met de ondertekenaars van de 
memorie van antwoord zijn ook wij 
van mening dat de vereenvoudiging 
van het systeem niet van doorslagge-
vende betekenis moet worden geacht, 
ook al hebben wij daardoor naast dub-
bele en driedubbele kinderen nu ook 
nog halve baby's geïntroduceerd. 

De betrokken rechthebbenden - en 
ook buiten die kring - hebben, naar 
ons is gebleken, nog weinig begrip 
voor de halvering van de bijslag voor 
de eerstgeborenen, omdat het evident 
is dat dat niet het goedkoopste kind is, 
en die ouders in het algemeen jong 
zijn en nog niet lang op de inkomens-
ladder hebben kunnen klimmen. In de-
ze zin lijkt er sprake van een negatieve 
differentiatie. Anderzijds kan ook on-
zerzijds niet worden ontkend dat na de 
eerste aanloopkoster voor het eerst-
geboren kind, kinderen tussen 0 en 3 
jaar de minst dure zullen zijn. 

Met instemming hebben wij er ken-
nis van genomen dat ook de bewinds-
lieden van mening zijn dat de toege-

zegde studie over een algehele herzie-
ning van de kinderregelingen niet 
moet worden belast met uitspraken 
vooraf. Onvermijdelijk is echter dat bij 
zo'n studie de thans voorgestelde be-
perkingen aan de orde zullen moeten 
komen door de onderlinge verhoudin-
gen van de kinderbijslagen te toetsen 
aan de verschillende theoretische 
grondslagen. Het komt ons voor dat 
dan een herverdeling van de bijslagen 
zonder verhoging van het beschikbare 
totaalbudget tot de mogelijkheden 
moet behoren, wil men tot een aan-
vaardbare praktische oplossing ko-
men. Deelt de bewindsman deze me-
ning? 

In de memorie van antwoord aan 
onze Kamer wordt naar aanleiding van 
een desbetreffende opmerking onzer-
zijds gezegd, dat de motie-Van Tets in 
de periode 1978-1979 zal worden uit-
gevoerd en derhalve zal worden 'aan-
gevat'. Wij hebben er begrip voor dat 
de aan de orde zijnde en komende 
wetsontwerpen een zware belasting 
op de ambtenaren en bewindslieden 
van vele departementen, en zeker op 
de hier vertegenwoordigden leggen. 
Toch dringen wi j er met klem op aan, 
het daarheen te leiden dat een gerichte 
adviesaanvraag binnen redelijketer-
mijn wordt ingediend met als doel, te 
komen tot algehele herziening van het 
kinderbijslagstelsel liefst vóór 1 janu-
ari 1981. Zien de bewindslieden moge-
lijkheden, dit doel te bereiken en zo ja, 
zijn zij bereid daar spoedig maatrege-
len voor te nemen? 

Wij hebben er verder goede nota 
van genomen dat de partiële wijzigin-
gen geen moeilijkheden in de toeken-
ning en de uitbetaling van de kinder-
bijslag zullen opleveren. 

Mijnheer de Voorzitter! Grote moei-
te hebben wi j nog steeds met de uit-
spraak over de thuis verblijvende invali-
de kinderen van 16 en 17 jaar. Nu per 21 
januari advies aan de Sociale Verzeke-
rings Raad is gevraagd over deze mate-
rie, vertrouwen wi j op een goed afge-
wogen oordeel waarbij onze mening 
wellicht nog aan de orde zal komen en 
de betrokkenen in ieder geval recht zal 
worden gedaan. 

Wij achten het onzerzijds niet nodig, 
alle pro's en contra's van cijfers en al-
ternatieven, welke voor dit wets-
ontwerp van vele zijden naar voren 
zijn gebracht, nog eens over te doen. 
De Regering heeft gemeend, de voor-
genomen ombuiging het best te kun-
nen vinden in het met 2 jaren inkorten 
van de periode waarover meervoudige 
kinderbijslag wordt betaald. De Twee-
de Kamer heeft door middel van het 
amendement op stuk nr. 18 van de he-

ren De Korte en Hermsen de eventuele 
studiedrempels in ieder geval ver-
laagd en is door die verandering mede 
enigermate tegemoet gekomen aan de 
bezwaren voor de kinderrijke gezin-
nen, die relatief zwaar zouden zijn ge-
troffen en aan de bezwaren voor de 
middeninkomens. Het zijn immers 
vooral deze inkomensgroepen welke 
steeds opnieuw als kassa moeten die-
nen en het doet ons en passant genoe-
gen dat de nadelige cumulatieve effec-
ten van de wetgevingen en regelingen 
nu eens diepgaand worden bestudeerd. 
Is al iets te zeggen over de stand van za-
ken betreffende deze studie? Deze zal te-
vens een bijdrage kunnen zijn om een 
beter inzicht te krijgen in de werkelijke 
draagkracht van de middeninkomens 
tot ongeveer de WAO-dagloongrens. 

Het is met name de schrik voor ver-
dergaande aantasting van de koop-
kracht van deze inkomensgroep, welke 
de grote meerderheid van onze fractie 
al heeft doen besluiten, het wets-
ontwerp te aanvaarden ondanks de 
bezwaren welke de halvering van de 
bijslag voor de eerstgeboren baby op-
roepen en de nog resterende studie-
drempelvrees. 

De heer Zoon zei zoeven dat hij de 
kinderbijslag niet nodig had en hem 
vaak vergat aan te vragen. Uit contac-
ten met vele mensen uit de groep van 
de middeninkomens tussen f 35.000 
en f 60.000 bruto per jaar weet ik dat 
dit beslist niet het algemene beeld is. 
De tot nu aangevoerde alternatieven 
wijzen immers in de richting dat de 
middengroepen reeds vanaf een ni-
veau in de buurt van het modale inko-
men het gelag zouden moeten betalen 
en/of dat de kinderrijke gezinnen extra 
zwaar zouden worden getroffen. 

Zoals gezegd is het merendeel vóór 
de in het wetsontwerp gegeven minst 
slechte oplossing. Enkelen laten hun 
oordeel nog afhangen van het ant-
woord en/of de vraag of de bewinds-
lieden voornemens zijn, ernaar te stre-
ven, de algehele herziening nog in hun 
regeringsperiode te realiseren. 

• 
De heer Van Kleef (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Het voor ons liggende 
wetsontwerp is een van de vele wets-
ontwerpen van de ombuigingsopera-
tie die Bestek '81 heet. Onze fractie be-
schouwde de plannen van het vorige 
kabinet ten aanzien van de inkomens-
onafhankelijke studiefinanciering als 
een stap in de goede richting, alhoe-
wel die onzes inziens nog niet ver ge-
noeg ging. Wij zijn in principe voor de 
integrale studiefinanciering op grond 
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van de overweging, dat jonge mensen 
onafhankelijk van hun ouders dienen 
te worden. 

Wat staat er nu in dit wetsontwerp? 
Het komt neer op het vervangen voor 
de 16- en 17-jarigen van het recht op 
tweevoudige kinderbijslag door dat op 
een enkelvoudige kinderbijslag voor 
studerende thuiswonende kinderen, 
voor invalide thuiswonende kinderen 
en de zogenaamde huishoudkinderen. 
Het betekent dat eerst op 18-jarige 
leeftijd van de kinderbijslagwet kan 
worden genoten. Voorts komt het erop 
neer dat voor uitwonende kinderen 
van 16 en 17 jaar de drievoudige kin-
derbijslag wordt vervangen door een 
tweevoudige. 

De Regering erkent dat de leeftijds-
grens arbitrair is, zoals vermeld staat 
in de memorie van toelichting aan de 
Tweede Kamer, naar ik meen op blz. 9. 

Wat zijn nu de consequenties? Het is 
voorstelbaar dat een groot aantal ou-
ders hun kinderen niet zullen stimule-
ren om verder onderwijs te volgen 
vanwege de geweldige kosten die het 
voor hen tot gevolg heeft. Dat houdt in 
dat de jeugdwerkloosheid zal toene-
men en dat via een ander kanaal veel 
meer geld door de overheid zal moe-
ten worden betaald. De quintessens 
van dit wetsontwerp is dan geheel ko-
men te vervallen. Juist in die situatie is 
een aantasting van de kinderbijslag 
van de laagste inkomens voor onze 
fractie zeer moeilijk te verteren. 

Onze fractie betreurt het dan ook dat 
de motie van Van Kemenade, Nypels 
en Jansen, stuk nr. 16, door de rege-
ringsfracties aan de overzijde is ver-
worpen. Onze fractie is van oordeel 
dat het verhaal, dat de toeneming van 
onkosten van studerende jonge men-
sen pas op hun achttiende jaar echt 
begint, niet is vol te houden. Er is een 
toenemende tendens dat rond de 
16-jarige leeftijd kinderen al geheel 
zelfstandig gaan worden. De Regering 
geeft dit ook toe, eraan toevoegend -
zo staat het er letterlijk - dat dit een fei-
telijke toestand is en geen normatieve. 
Kunnen de bewindslieden uitleggen 
wat daarmee wordt bedoeld? 

Ik zal niet ingaan op de technische 
details van dit wetsontwerp, omdat dit 
aan de overzijde al zeer uitvoerig is ge-
daan. Het zou alleen maar een herha-
ling zijn. 

De SER heeft in meerderheid gesteld 
- de heer Zoon heeft er ook al op ge-
wezen - dat de voorgestelde maatre-
gelen onaanvaardbaar zijn, terwijl 
daarbij onverantwoorde risico's wor-
den gelopen ten aanzien van de deel-
name aan het volledig dagonderwijs, 

met name voor de zogenaamde kans-
armen. Uit een oogpunt van in-
komenspolitiek zijn de voorstellen 
eveneens zeer moeilijk te verteren, 
omdat zij te weinig uitgaan van eerlijk 
delen. Bovendien zijn alternatieven, 
zoals ik reeds heb aangegeven, aan-
wezig door de invoering van de studie-
financiering. 

De vraag blijft bestaan, of het wel 
verantwoord is mee te werken aan 
ombuigingen, gezien de twijfel die on-
ze fractie heeft aan de doelmatigheid 
alsmede aan de wenselijkheid daar-
van. Worden die ombuigingen benut 
om een oplossing te brengen voor de 
sociaal-economische problemen, met 
name voor het werkloosheidspro-
bleem waarmee wij nu hebben te ma-
ken? De bewindslieden moeten wel 
met zeer overtuigende argumenten 
komen om onze twijfels over dit wets-
ontwerp weg te nemen. 

• 
De heer Vogt (PSP): Mijnheer de Voor-
zitter! Deze keer zal ik het u en de be-
windslieden wel heel gemakkelijk ma-
ken. Ik zal in de eerste plaats maar heel 
even het woord voeren en ik zal in de 
tweede plaats geen vragen aan de be-
windslieden stellen. Mogelijk zal men 
zich afvragen waarom ik me zo be-
scheiden ga opstellen, mede omdat 
bescheidenheid beslist geen deugd 
van mij is, zo bescheidenheid al als 
deugd zou kunnen worden aange-
merkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Deze be-
scheiden opstelling is te danken aan 
het feit dat ik het zozeer met strekking 
en opzet van het in bespreking zijnde 
ontwerp oneens ben, dat het geen zin 
heeft er lang over te praten, omdat het 
uitgesloten mag worden geacht dat de 
Minister door mij of ik door de Minis-
ter ook maar op één punt overtuigd 
zou kunnen raken. Mijn medekamerle-
den van de linkerzijde zullen het al 
goeddeels niet met mij eens zijn en 
mijn medekamerleden van de rege-
ringspartijen zullen het ofwel eens zijn 
met het ontwerp (en dat geldt dan 
voor de VVD) ofwel mogelijk niet ge-
lukkig zijn met het ontwerp maar er 
toch voor stemmen ter wille van de lie-
ve vrede met het kabinet-Van Agt (en 
dat geldt mijns inziens voor het CDA). 
Daarom slechts enkele opmerkingen. 

De memorie van toelichting gaat 
heel in het begin al uit van de arrogan-
te opmerking dat 'ter wille van de be-
strijding van de werkloosheid en het 
veiligstellen van de sociale voorzienin-
gen in de toekomst een beperking van 
de ontwikkeling van de collectieve las-
ten moet plaatsvinden' en dat deze op-
vatting 'vrijwel geen bestrijding zou 
vinden'. 

Los van het feit dat die opvatting op 
deze manier gesteld wel degelijk be-
strijding vindt in ons volk, gaat het hier 
niet om 'beperking van de ontwikke-
ling van de collectieve lasten' maar om 
vermindering van bestaande lasten. 
Dat het hier deze keer heel duidelijk 
niet om 'minder meer' maar zonder 
meer om minder gaat ziet de Regering 
zelf zowaar in als ze stelt: 'dit laat ove-
rigens onverlet dat de periode waar-
over meervoudige kinderbijslag wordt 
genoten met twee jaar wordt ingekort'. 

Ik kan er nu nog bij zeggen dat de 
periode waarover kinderbijslag wordt 
genoten in de eerste jaren van eerstge-
borenen ook nog eens een keer met de 
helft van de uitkering van drie jaar 
wordt verminderd. Dat de Regering 
ondanks de zojuist geciteerde zin toch 
nog (en nog wel net daarvoor) be-
weert dat het niet om vermindering 
van inkomsten gaat, moeten we ken-
nelijk beschouwen als praatjes voor de 
vaak. Dergelijke kletspraatjes waren in 
het verleden misschien goed genoeg 
om de arbeidersaanhang van de con-
fessionele partijen te misleiden, maar 
ik garandeer de Minister dat dat nu 
niet meer lukt, misschien had de heer 
Van Kleef vorige week dan toch gelijk 
met zijn uitspraak over de samenhang 
tussen het kabinet-Van Agt en de revo-
lutie. 

Een duidelijk voorbeeld van onzin-
nigheid kunnen we ook halen uit de 
hele verhalen die zijn opgehangen 
over de studiefinanciering: aan de ene 
kant de bewering dat de financiële si-
tuatie in een gezin maar een enkel 
punt is voor de vraag of iemand gaat 
studeren (wat ik wil onderschrijven) 
aan de andere kant de studiefinancie-
ring die als compensatie wordt gege-
ven, maar die heel duidelijk maar een 
deel compenseert. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ophou-
den met het aanhalen van verder pun-
ten. Op zich vind ik kinderbijslag geen 
punt om je over op te winden. Het feit 
dat het ingewikkelde systeem van kin-
derbijslag en kinderaftrek is opgezet is 
echter een gevolg van een aantal fei-
ten, waarvan er enkele nog recht over-
eind staan. De kapitalistische samenle-
ving is kennelijk niet in staat - nu niet 
en ook in het verleden n i e t - om de 
werkers redelijk te belonen. In een ti jd 
dat met name van KVP-zijde de kinder-
zegen hoog op de ranglijst stond bete-
kende dat dat de kinderbijslag sterk 
werd verdedigd, ja, zelfs progressief 
werd; naarmate er meer kinderen wa-
ren in een gezin werd het bedrag per 
kind hoger, rechtstreeks in strijd met 
de kostprijs per kind. Ik kan de Minister 
aanraden het Amerikaanse boek 'voor-
deliger per dozijn' eens na te lezen. Nu 
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de geboorteregeling algemeen aan-
vaard is in de praktijk van ook de ka-
tholieke gezinnen kan er kennelijk aan 
de kinderbijslag worden geschaafd. 

Wat mij betreft schaffen we de kin-
derbijslag af. Immers, hij doet precies 
hetzelfde wat bij voorbeeld ook de 
subsidiëring in de landbouw doet. Hij 
verschaft een inkomen dat in principe 
ervoor dient om noodzakelijke kosten 
te dekken, maar houdt geen rekening 
met andere zaken, met ander inko-
mens. In de landbouw betekent dat, 
dat de grote bedrijven veel meer profi-
teren van subsidie. In de kinderbijslag 
betekent dat, dat vooral de hogere in-
komensgroepen een belastingvrije bij-
drage kunnen krijgen die ze beslist niet 
nodig hebben. Maar afschaffing van 
de kinderbijslag zou moeten beteke-
nen een invoering van een integraal 
studieloon voor alle studerenden, dat 
niet aan de ouders wordt toegewezen 
maar aan de studerenden zelf. 

Halvering van de kinderbijslag voor 
eerstgeborenen - op zich de onzinnig-
ste keuze die we kunnen doen; als het 
nu halvering van dit bedrag was voor 
de verder geborenen zou er nog iets 
voor te zeggen zijn - zou pas mogen 
worden overwogen als er een veel ver-
der gaande optrekking van de lagere 
inkomens was, met gelijktijdige aftop-
ping van de hogere. Maar nivellering 
in deze zin zal ik maar niet van dit kabi-
net verwachten. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is duide-
lijk, dat ik te^en het wetsontwerp zal 
stemmen. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij behandelen thans een 
wetsontwerp, waar niemand blij mee 
is. Het draagt nauwelijks bij tot de fun-
damentele hervormingen die wij bij 
wetsontwerp 14 184 -de zogenaamde 
eerste fase - hebben bepleit en die ken-
nelijk ook in de Tweede Kamer een rui-
me steun hebben ontmoet. Dit is de fa-
se, waarin het ombuigingselement tot 
zijn recht moet komen. Het is ook een 
ontwerp, dat een van de meer substan-
tiële van de op korte termijn aangrij-
pende maatregelen in het kader van 
Bestek '81 omvat. 

Als zodanig is het niet prettig, maar 
wel nuttig en nodig, meer dan ooit no-
dig, helaas. Het klassieke waarschu-
wingssignaal, de betalingsbalans, zo-
lang versluierd door de mist van 
aardgasbaten, is nu door die mist 
heengebroken, zelfs nog voordat van 
een substantiële daling van die baten 
sprake is. Ombuigingen doen ergens 

pijn, onvermijdelijk, al hebben wij hier 
te maken met het voordeel dat wi j niet 
spreken over primair, maar over aan-
vullend inkomen. 

Een bevriezing over de gehele linie 
zou een ruwer middel zijn geweest. 
Maar de gedragslijn, de genieters van 
uitkeringen altijd het voordeel van de 
twijfel te laten, heeft in de loop der ja-
ren geleid tot een zodanige cumulatie 
van overcompensaties, dat er iets 
moest gebeuren. Want anders zouden 
juist de 16- en 17-jarigen, die vandaag 
in het middelpunt van de belangstelling 
staan, de arbeidsmarkt gesloten vin-
den. Mijn partijgenoot De Korte heeft 
aan de overzijde gezegd: Juist voor hen 
is het halen van alle bestekdoelen van 
het allergrootste belang. Ik sluit mij 
daarbij graag aan. 

Onze zorg - en niet alleen de onze -
is steeds geweest dat een en ander 
geen negatieve invloed op de onder-
wijskansen van de betrokken kinderen 
zou mogen hebben. Wij hebben die 
zorg herhaaldelijk tot uitdrukking ge-
bracht. Immers, dan zou het paard 
achter de wagen worden gespannen. 
Minder onderwijs zou deze jongeren 
op de arbeidsmarkt weer kwetsbaar-
der maken. 

Wij zijn daarom verheugd over de 
compenserende maatregelen, die het 
kabinet en vervolgens de Tweede Ka-
mer hebben getroffen om dit effect zo 
goed mogelijk te voorkomen. Toch wi l 
ik tegelijkertijd zeggen dat wi j van me-
ning zijn dat de Staatssecretaris en de 
Minister terecht weerstand hebben ge-
boden aan de aandrang tot compensa-
ties op andere gronden. Dan waren wij 
weer de weg opgegaan waarvan ik zoë-
ven heb betoogd, dat wij die al te ver 
hebben betreden. 

De bewindslieden hebben terecht 
betoogd, dat de maatregelen moeten 
worden gezien als de minst ongunsti-
ge oplossing. Toch rijst de vraag, of de 
bewindslieden op deze weg voldoen-
de ver zijn gegaan. De minst ongunsti-
ge oplossing is immers het terugdraai-
en van de al eerder genoemde over-
compensaties. Ik breng in dit verband 
in herinnering dat de tweevoudige en 
drievoudige kinderbijslag in feite in res-
pectievelijk 1963 en 1965 zijn inge-
voerd, dat wil zeggen: volop in de 
groeiti jd. 

Ik hoop, dat de bewindslieden dili-
gent zullen blijven in het zoeken naar 
mogelijkheden om op die manier ge-
groeide overcompensaties terug te 
draaien ten bate van de middelen, die 
in het kader van Bestek '81 nodig zijn. 
Nu bij voorbeeld ter zake van andere 
problemen zo naarstig naar miljoenen 

moet worden gezocht, hetgeen soms 
tot meer pijnlijke keuzen zou kunnen 
nopen, zou ik niette licht over een paar 
miljoen heen willen stappen. Als ik in 
de memorie van antwoord lees, dat de 
leeftijdsgrens voor schoolgeld op 18 
jaar te stellen f 3 en 5 min. minder kost 
dan een schoolgeldvrij jaar erbij te ge-
ven, dan meen ik, dat in de huidige om-
standigheden dat bedrag dient te wor-
den bespaard. 

Ik heb met verbazing het antwoord 
in de memorie van antwoord gelezen 
over de minimumloonberekening, 
waarbij een premie voor aanvullend 
pensioen wordt afgetrokken, ontleend 
aan 'de gemiddelde pensioenpremie 
voor werknemers in het bedrijfsleven' -
in casu f 500 - terwijl bij een mini-
mumloon van aanvullend pensioen 
geen sprake is (de AOW-uitkering is 
immers netto 100% van het netto-mi-
nimumloon) althans niet tenzij van 
overcompensatie sprake is. Dit is weer 
een voorbeeld van hoe overcompen-
saties door ons hele voorzieningen-
systeem worden uitgezaaid. Zo ook 
woekert een demotiverend stelsel in 
ons gehele belonings- en uitkerings-
systeem voort. 

Blijft het juist dat voor degenen die 
onderworpen zijn aan partiële leer-
plicht kinderbijslag aan de ouders 
wordt uitgekeerd zonder controle of 
aan die leerplicht wordt voldaan en 
zonder de vraag te stellen, of die ou-
ders nog in het onderhoud van die kin-
deren bijdragen? Het wil mij voorko-
men dat hier nog een paar hoekjes lig-
gen, waar de bewindslieden nog eens 
in moeten om te zien of er een bijdrage 
tot een 'minst ongunstige oplossing' te 
vinden is. 

Ik kan niet nalaten ook iets te zeggen 
over de kwestie van de leeftijdsafhan-
kelijke kinderbijslag en ik zou dat 
ook niet wil len. Laat ik vooropstellen 
dat de lezing van de adviesaanvrage 
aan de SER inzake de derde fase mij wat 
milder heeft gestemd ten opzichte van 
de omvang van de werkzaamheden ten 
departemente die daarmee ongetwijfeld 
gemoeid zijn geweest. De materie is 
complex en veelzijdig en vereist inven-

• tiviteit en oplettendheid. 
Ik meen echter ook dat het woordge-

bruik van het departement in een ver-
klaring aan de p e r s - ik kwam althans 
hetzelfde bericht in meer dan één krant 
tegen -zodanig was dat er geen blijk 
van werd gegeven, dat over deze za-
ken in het parlement was gediscussi-
eerd en er zelfs een motie over was aan-
genomen. Ook de adviesaanvrage aan 
de SER spreekt nog van 'na de realise-
ring van de derde fase' en het lijkt wel 

Eerste Kamer 
20 maart 1979 Kinderbijslag 553 



Tets 

alsof de verwijzing naar de motie, die 
wi j hier hebben aangenomen, achter-
a f " misschien wel door een van de be-
windslieden zelf, maar het is niet aan 
mij om mij in de interne gang van za-
ken te begeven - later aan die alinea is 
toegevoegd. Wat hiervan ook zij, de be-
woordingen 'na de realisatie' zijn in elk 
geval volstrekt in strijd met de motie, 
waarvan immers de strekking was, dat 
niet op de realisering van de derde fase 
moest worden gewacht, maar dat de 
voorbereiding van de beoogde volgen-
de adviesaanvrage inzake een meer al-
gemene herstructurering parallel daar-
mee diende te worden aangevat. 

Ik zou de bewindslieden dan ook uit-
drukkelijk wil len vragen, of, nu de 
adviesaanvrage aan de SER voor de 
derde fase uit is, de pauze tot daarop 
wordt geantwoord ook wordt benut 
om de volgende adviesaanvrage voor 
te bereiden. Blijkens de memorie van 
antwoord was dit tussen 28 november, 
de datum waarop de adviesaanvrage 
aan de SER uitging, en 20februari, de 
datum van de memorie van antwoord, 
nog niet het geval. Waarom niet? Sloft 
het departement hierbij met de voeten 
en verraden de bewoordingen van de 
verklaring aan de pers in feite een 
mentaliteit die als een minder dan be-
vredigende uitvoering van de door de-
ze Kamer aanvaarde motie moet wor-
den aangemerkt? 

De week voor Prinsjesdag de eerste 
letters op papier zetten, zal toch niet 
zijn wat de bewindslieden met een loy-
ale uitvoering van deze motie bedoe-
len. De Staatssecretaris heeft in de 
Tweede Kamer gezegd, dat het zijn be-
doeling is dit jaar - ik neem aan dat hij 
bedoelde: dit kalenderjaar en niet dit 
zittingsjaar - parallel met die verdere 
adviesaanvrage gereed te komen. Dat 
heeft mij deugd gedaan. Ik begrijp ech-
ter ook - ook dat doet mij deugd - dat 
hij de derde fase per 1 januari 1980 wi l 
verwezenlijken en dat zal derhalve in 
het najaar nog heel wat van zowel het 
departement als het parlement ver-
gen. Het betekent dan tevens, dat het 
de hoogste tijd is voor het voorberei-
den van de adviesaanvrage aan de SER 
tussen nu en het zomerreces. 

Ik zal mij er niet op beroepen dat de 
Tweede Kamer in haar amendering 
van dit wetsontwerp al een stapje in de 
richting van de leeftijdsafhankelijke 
kinderbijslag heeft gezet. Ik begrijp de 
argumenten van de Staatssecretaris 
ter zake. Ik stel mij dan ook milder op 
dan de heer Nypels van D'66, die in de 
Tweede Kamer heeft gezegd: 

'Als er een duidelijke stroming in de-
ze Kamer is, bestaande uit een groot 

aantal kamerleden en fracties die in de 
derde fase wel een leeftijdsafhankelij-
ke kinderbijslag zouden wil len introdu-
ceren, moet zoiets toch mogelijk zijn.'. 

Ik ben dan ook geen lid van de oppo-
sitie en evenmin van D'66, dat wel 
meer blijk geeft te denken dat het om 
de ideeën gaat en dat de rest dan van-
zelf wel komt, maar ik zou de bewinds-
lieden wel wil len voorhouden, dat de 
feitelijke constatering van de heer Ny-
pels een juiste is. Er is een duidelijke 
stroming, een wi jd gespreide meer-
derheid die door de ideeën die wij heb-
ben geopperd bij de behandeling van 
de eerste fase zodanig zijn aangespro-

ken, dat zij zich niet hebben laten 
weerhouden daarop alvast een klein 
voorschotje te nemen. 

Ook de Minister heeft gezegd - ik 
lees dat op blz. 2583 linkerkolom van 
de Handelingen - d a t men daarmee in 
die richting gaat. De SER gaat op blz. 
13 van zijn advies over dit wets-
ontwerp zelfs zover, dat hij gelijke uit-
keringen aan zes- en zestienjarigen als 
het rechtsgevoel niet bevredigend 
aanmerkt. Ik heb er opnieuw alle be-
grip voor dat de bewindslieden ter za-
ke alle voorbehoud maken, maar ik ge-
loof dat zij er goed aan zouden doen 
met deze politieke feiten rekening te 

Op deze foto's vooraan Minister Tuijnman in gesprek met het kamerlid Terwindt (CDA}, achteraan 
Minister De Ruiter en het kamerlid Van Krimpen (PvdA) 
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houden en bureaucratische weerstan-
den en remmingen hiertegen te door-
breken. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen 
deze tweede fase met iets minder te-
genzin dan wi j hadden vóór de amen-
dering slikken. Wij gorden ons met 
veel meer vreugde aan tot een con-
structieve samenwerking met de be-
windslieden, voor de derde en de 
daaropvolgende, meer structurele her 
vormingsfases. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Nieuwe bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee 
(Zeeaanvaringswet 1977) (14 628). 

De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Van Krimpen (PvdA): Mijn-
heer de Voorzitter! Namens de vaste 
Commissie voor Verkeer en Water-
staat van de Kamer zou ik graag enkele 
opmerkingen over dit wetsontwerp 
maken. De bedoeling van het wets-
ontwerp wordt door onze commissie 
gaarne onderschreven. Het gaat om 
het gemakkelijker maken van het in-
voeren en wijzigen van verkeersschei-
dingsstelsels. Om daarvoor een moge-
lijkheid te scheppen wordt de wet ge-
wijzigd. En passant heeft de Regering 
gemeend de oude wet van 1882 wat te 
moeten aanpassen en moderniseren. 

Bij dat aanpassingsproces zijn toch 
nog enige problemen gerezen. De 
commissie heeft getracht dat in het 
voorlopig verslag aan de orde te stel-
len. Het antwoord van de Regering op 
dit punt was naar onze mening niet ge-
heel bevredigend. Het liet althans nog 
enkele vragen open. 

Nu zitten wi j in dit huis altijd tussen 
Scylla en Charibdis als wij opmerkin-
gen hebben over technische details 
van een wetsontwerp. Wij kunnen dan 
tegenstemmen, maar dan wordt al 
gauw gezegd dat wij ons schuldig ma-
ken aan het creëren van een verkapt 
recht van amendement. Wij kunnen 
het wetsontwerp ook laten passeren, 
met de mogelijkheid dat wij dan toch 
iets doen dat niet helemaal in de haak 
is. 

In dit geval hebben wi j in het kader 
van het parlementaire ivoordraaien 
een genuanceerde weg wil len kiezen 
in die zin, dat wij de Minister gaarne 
zouden vragen de problematiek waar-
om het gaat, de moeilijkheid dat aan 
zeeloodsen conform artikel 3 van de 

Loodswet 1957 een bepaalde bijzonde-
re opsporingsbevoegdheid wordt ge-
geven in het kader van het Aanva-
ringsreglement en dergelijke, nader te 
bezien. Wij menen dat de positie van 
de loods, adviseur van de kapitein, in 
strijd kan komen met de positie van 
bijzondere politieman. Als men aan 
boord van een schip staat is het een 
beetje raar, dat men aan de ene kant 
de kapitein moet adviseren bij diens 
vaarbeleid en aan de andere kant als 
het misgaat een politiepet kan opzet-
ten. Die naar onze mening fundamen-
tele tegenstrijdigheid lag al besloten in 
de wet van 1882. Een en ander is er in 
de memorie van antwoord van de Re-
gering niet helemaal uitgekomen. 

Wij zouden graag willen dat de Mi-
nister naging of door de commissie-
Duk nog meningen kunnen worden 
geformuleerd over dit vraagstuk. Wij 
willen de totstandkoming van de wet 
er niet voor tegenhouden. Als de stu-
die van de commissie-Duk echter zo-
danige resultaten oplevert dat wijzi-
ging van de wet noodzakelijk zou blij-
ken, dan zagen wi j graag dat deze wi j -
ziging ook werd gerealiseerd. 

De heer Voute (VVD) 

D 
De heer Voute (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik had niet het genoegen 
zitting te hebben in de commissie, na-
mens welke de heer Van Krimpen zo-
juist heeft gesproken, maar als lid van 
deze Kamer en als jurist zou ik graag 
een enkele opmerking wil len maken 
over het gewijzigde ontwerp van de 
Zeeaanvaringswet in de verwachting ; 

een bijdrage te kunnen leveren voor de 
interpretatie van deze wet. Aangezien 
het geenszins mijn bedoeling was de 
Minister of de Staatssecretaris met mijn 
opmerkingen te overvallen heb ik mijn 
notities reeds aan beiden toegezonden, 
niet wetende wie van hen het wets-
ontwerp zou verdedigen. 

Mijn opmerkingen hebben betrek-
king op de nota van wijzigingen, die de 
Minister van Verkeer en Waterstaat op 
27 juli 1978 aan de Tweede Kamer 
heeft gezonden en die daarna - t e za-
men met het oorspronkelijke wets-
ontwerp - als kamerstuk door de 
Tweede Kamer zijn aanvaard. Met alle 
respect voor de Minister komt het mij 
voor, dat de bewindsman in die nota 
van wijzigingen enige steken heeft la-
ten vallen, die deze Kamer weer zou 
kunnen opnemen. 

Ik moet voorop stellen, dat artikel 2 
van de Wet Algemene Bepalingen en 
artikel 2 van het Wetboek van Straf-
recht bepalen, dat de wetten alleen 
voor het Rijk verbindend zijn, tenzij de 
wet uitdrukkelijk bepaalt, dat deze ook 
buiten Nederland van toepassing is. 
De Zeeaanvaringswet wil voorschrif-
ten geven voor in Nederland geregi-
streerde schepen of schepen onder 
Nederlandse vlag; voorschriften, die 
ook in alle wateren, zeewaarts en in 
volle zee buiten ons land zullen gel-
den. 

Daarom bepaalde artikel 2, lid 2, van 
het oorspronkelijke wetsontwerp te-
recht, dat deze wet èn de algemene 
maatregelen van bestuur ook van toe-
passing zijn op alle voormelde sche-
pen overal ter wereld. Bij de nota van 
wijzigingen is evenwel geschrapt dat 
deze wet van toepassing is buiten Ne-
derland. Daardoor heeft de Zeeaanva-
ringswet haar gelding buiten Neder-
land verloren en kunnen de op deze 
wet gebaseerde algemene maatrege-
len van bestuur ook evenmin buiten 
ons land van kracht zijn. 

Wanneer de bewindsman mij even-
wel zou tegenwerpen, dat ik artikel 7 
juncto de Titels 29 van het tweede 
boek en 9 van het derde boek van het 
Wetboek van Strafrecht over het hoofd 
heb gezien, dan wil ik reeds thans op-
merken dat dit niet het geval is. De 
Zeeaanvaringswet derogeert als lex 
specialis aan het Wetboek van Straf-
recht, zoals in de memorie van toelich-
ting op artikel 4 terecht ook is vermeld. 

Bij de zojuist vermelde nota van wi j -
zigingen zijn drie nieuwe leden aan ar-
tikel 2 van het wetsontwerp toege-
voegd, te weten de leden 3, 4 en 5. Lid 
3 bepaalt, dat de algemene maatrege-
len van bestuur die van toepassing zijn 
op Nederlandse schepen in alle niet-
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Nederlandse wateren, evenwel toe-
passing missen 'indien en voor zover 
door de voor deze wateren bevoegde 
buitenlandse autoriteiten afwijkende 
voorschriften zijn uitgevaardigd'. Deze 
redactie lijkt mij niet juist te zijn gefor-
muleerd. 

Ik neem eerst het geval, dat bij voor-
beeld de Engelse autoritieten voor de 
Theems-monding voorschriften heb-
ben gegeven die wel gelijkluidend zijn 
aan de Nederlandse algemene maatre-
gelen van bestuur. In dat geval blijven 
volgens het wetsontwerp zowel de Ne-
derlandse als de Engelse voorschriften 
daar van kracht. Nu het tweede geval. 
Wijken de Engelse voorschriften voor 
de Theems-monding van de Neder-
landse voorschriften af dan verliezen 
de Nederlandse voorschriften - voor 
zover die afwijking betreffende - al-
daar hun gelding. 

Ik zie niet in hoe zo'n wetgeving in 
de praktijk kan worden toegepast. 
Eerst gelden voor de Theems-mond 
twee identieke wetgevingen naast el-
kaar; in het tweede geval gelden de 
Engelse bepalingen en dat deel van de 
Nederlandse bepalingen dat niet in 
strijd is met de Engelse wetgeving. Het 
komt mij voor, dat lid 3 beter had kun-
nen bepalen, dat op Nederlandse 
schepen buiten Nederland de Neder-
landse voorschriften van toepassing 
blijven indien en voor zover voor die 
wateren door de aldaar bevoegde au-
toriteiten geen voorschriften zijn gege-
ven. Dan geldt buiten Nederland pri-
mair de buitenlandse wetgeving en 
kunnen additioneel Nederlandse voor-
schriften van kracht bli jven. Aan de re-
dactie van lid 4 van artikel 2, eveneens 
ingelast bij de nota van wijzigingen, 
kleeft mijns inziens hetzelfde gebrek 
ais aan lid 3. Met belangstelling zie ik 
het antwoord op mijn opmerkingen te-
gemoet. 

De Voorzitter: Het zal de heer Voute 
niet zijn ontgaan, dat de vergade-
ringen van de vaste commissies toe-
gankelijk zijn voor alle leden. Het was 
misschien toch goed geweest van die 
gelegenheid gebruikte maken. 

D 
MinisterTui jnman: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik bedank de heer Voute, dat hij 
zo vriendelijk is geweest om zijn op-
merkingen reeds aan ons toe te sturen. 
Hierdoor was het mogelijk om over de-
ze bepaald niet eenvoudige zaak nog 
even na te denken. 

De heer Voute is van mening, dat in 
de eerste plaats een uitdrukkelijke re-
geling van het toepassingsgebied van 

de wet zelf op haar plaats is. Ook die 
constructie had kunnen worden geko-
zen. Het effect van de huidige tekst -
en dat is ook de bedoeling - is echter 
hetzelfde. Het ontwerp doet niets an-
ders en niet meer dan een wettelijke 
grondslag scheppen voor de krachtens 
artikel 2 vastgestelde voorschriften, 
alsmede voor de daarbij behorende 
opsporingsbevoegdheden en sancties. 
Met de bepaling van het toepassings-
gebied van die voorschriften is dus in 
feite tevens het toepassingsgebied 
van de wet zelf vastgelegd. 

Met betrekking tot het derde lid stelt 
de geachte afgevaardigde de heer 
Voute de vraag, of het wel juist is, dat 
in de wateren van andere staten, naast 
de daar geldende buitenlandse voor-
schriften, ook de Nederlandse voor-
schriften van kracht blijven, indien de-
ze buitenlandse voorschriften niet be-
horen tot de in deze categorie bedoel-
de afwijkende voorschriften. Ik wijs er-
op, dat het, ongeacht de jurisdictie van 
de betrokken andere staat, aanvaard-
baar en wenselijk is, ook de Neder-
landse wetgeving te blijven toepassen 
op Nederlandse schepen en hun ge-
zagvoerders in die wateren, ten einde 
bij overtreding van de internationaal 
vri jwel algemeen aanvaarde voor-
schriften zo nodig corrigerend te kun-
nen optreden. Slechts indien bijzonde-
re lokale voorschriften, zoals bedoeld 
in voorschrift 1 van het in artikel 1 ge-
noemde verdrag, afwijken van de in-
ternationale voorschriften, dienen de-
ze bijzondere voorschriften uiteraard 
te prevaleren. In dat geval is het onder-
havige derde lid van toepassing. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Voute betwijfelt de nc odzaak van het 
bepaalde in het vierde en vijfde lid van 
artikel 2, aangezien het voor zich 
spreekt, dat een algemene maatregel 
van bestuur krachtens de onderhavige 
wet wijkt voor een wet of een internatio-
naal verdrag. Voor zover het afwij-
kende voorschriften betreft, die 
gesteld zijn bij een wet of een recht-
streeks werkende overeenkomst, is dit 
ongetwijfeld juist. In zoverre zijn de le-
den vier en vijf, strikt genomen, over-
bodig, maar zij zijn ook niet zonder 
nut. Anders is de situatie met betrek-
king tot afwijkende voorschriften 
krachtens een andere wet of een inter-
nationale overeenkomst, welke zijn 
vastgesteld bij een wettelijke regeling 
van lagere rangorde. Hierbij is te den-
ken aan afwijkende voorschriften 
krachtens de wet van 28 februari 1891, 
Staatsblad 69, tot vaststelling van be-
palingen betreffende 's Rijks water-
staats werken, de zogenaamde binnen-
aanvaringswet van 15 april 1891, als-

mede de in voorbereiding zijnde wet 
inzake de redegebieden en voorts aan 
mogelijke voorschriften, bij voorbeeld 
krachtens een regionale overeenkomst 
tussen de Noordzee-staten. Het onder-
havige derde lid verzekert de voorrang 
van deze voorschriften boven die 
krachtens het eerste lid. 

D 
Minister De Ruiter: Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wil graag ingaan op de op-
merkingen die gemaakt zijn door de 
geachte afgevaardigde de heer Van 
Krimpen. Hij is teruggekomen op wat 
al in het voorlopig verslag is gevraagd 
en opgemerkt, namelijk of de tekst, zo-
als die daar staat, wel in overeenstenv 
ming is met de traditionele taak van de 
loods, dus dat deze ook een, overigens 
beperkte opsporingsbevoegdheid zal 
krijgen. Ik zal beginnen met te zeggen 
wat daarop ook al in het antwoord is 
gezegd, namelijk dat het punt nog 
overweging verdient in het kader van 
de herziening van de Loodswet, dus 
dat wij de gedachte die de heer Van 
Krimpen uitte zeker niet bij voorbaat 
afwijzen en dat wi j deze graag in het 
beraad, onder meer in dat van de 
Commissie-Duk, ter zake van de her-
ziening van de Loodswet zullen in-
brengen. 

Naar mijn mening is het juist de mo-
derne kijk op de taak van opsporings-
ambtenaar die ons doet zien dat ande-
re taken als die van het geven van raad 
en hulp daarmee helemaal niet in 
strijd zijn, maar dat zij juist bij elkaar 
horen. Dit geldt in ieder geval voor de 
taak van de politieman. Ik zie echt niet 
in waarom dit niet zou gelden voor de 
taak van iemand, die ook opsporings-
ambtenaar erbij is en die overigens 
een andere taak heeft. Ik ben van me-
ning dat deze twee elkaar niet bijten. 

De heer Van Krimpen (PvdA): Mis-
schien kan de Minister dan nog vertel-
len wat in feite met deze bevoegdhe-
den is gebeurd. Sinds 1882 staat na-
melijk al in de wet dat de loodsen op-
sporingsbevoegdheid hebben ten aan-
zien van bepaalde feiten. Blijkens in-
formatie van het ministerie is dit nog 
nooit in de praktijk gerealiseerd. Het 
zou goed zijn als de Minister zich 
enigszins verdiepte in het loodsvak en 
in de praktijk van het loodsen. 

De vertrouwensrelatie tussen een 
kapitein en een loods bij het bepalen 
van een vaarbeleid laat heel moeilijk 
toe het hebben van andere bevoegd-
heden, namelijk die van politieman. 
Men kan toch erg moeilijk een kapitein 
adviseren een bepaalde handeling te 
verrichten met het schip, bij voorbeeld 
een buitenlandse kapitein die boven-
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dien moet vertrouwen, ten aanzien 
van de kennis van bepaalde reglemen-
ten, op die loods, als hij daarbij de 
kans loopt dat, als hij die adviezen op-
volgt, hij wordt geverbaliseerd we-
gens het overtreden van een buiten-
aanvaringsreglement. Men zou deze 
zaken in de commissie-Duk eens goed 
naast elkaar moeten zetten. Bij de 
gemeentelijke havenbeloodsing zijn 
deze zaken juist duidelijk gescheiden, 
met name om rolverwarring te voorko-
men. 

Minister De Ruiter: Wat de concrete 
kant van deze nadere vraag betreft, be-
staat er geen verschil van mening. Er 
zal nog eens diepgaand over worden 
nagedacht. Mij moet toch van het hart 
dat juist het feit dat er zo weinig van 
die bevoegdheid gebruik wordt ge-
maakt, eerder zegt dat het daarmee 
wel goed zit dan dat het niet goed zit. 
In ieder geval zou een veelvuldig ge-
bruik maken van die bevoegdheid, 
waar de hoofdtaak raad en overreding 
is, een minder goede zaak zijn. Dit 
neemt echter niet weg dat ik de toe-
zegging dat het serieus voorwerp van 
beraad zal uitmaken, gestalte zal doen, 
mede namens mijn collega. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De vergadering wordt van 14.58 uur 
tot 15.23 uur geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Na-
dere wijziging van de kinderbijslag-
wetten en enkele belastingwetten 
(beperking recht op meervoudige kin-
derbijslag en kinderaftrek ten aanzien 
van 16- en 17-jarige kinderen, alsmede 
beperking in het recht op kinderbijslag 
en kinderaftrek ten aanzien van eerst-
geboren kinderen, welke jonger zijn 
dan driejaar) (15 344). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Albeda: Mijnheer de Voorzit-
ter! Terecht is er van verschillende zij-
den op gewezen dat dit niet het vrolijk-
ste ontwerp is dat in deze Kamer wordt 
verdedigd. Aan de andere kant blijft 
het belangrijk om erop te wijzen dat uit-
eindelijk de doelstelling van het wets-
ontwerp, te weten beperking van de 
groei van de collectieve lasten, nood-
zakelijk is voor de bestrijding van de 
werkloosheid en het veilig stellen van 
sociale voorzieningen in de toekomst. 

Het is mij zelfs opgevallen dat de heer 
Zoon het punt van de doelstelling niet 
heeft genoemd. Hij gaf zodoende een 
verkeerde indruk ten aanzien van de 
doelstelling van het wetsontwerp. 

De heer Van Kleef maakte een heel 
andere opmerking toen hij erover 
sprak dat hij eigenlijk twijfelt aan de 
doelmatigheid van de ombuigings-
operatie. Wanneer hij de geluiden 
hoort uit de samenleving - van links 
tot rechts, van vakbeweging tot werk-
gevers- dan is het naar mijn mening 
duidelijk dat er een zekere consensus 
bezig is te ontstaan over de noodzaak 
van de ombuigingen. Ik zie ook niet in 
waarom de heer Vogt dan moet zeg-
gen dat het arrogant is om te wijzen op 
die consensus. Als het erop aankomt, 
wijst noch de PvdA, noch de FNV de 
noodzaak tot een zekere ombuiging in 
de collectieve sector af. Het probleem 
schuilt natuurlijk in de vraag op welke 
wijze de ombuigingen zullen worden 
gerealiseerd. 

Er mag niet over het hoofd worden 
gezien hoe essentieel dit wetsontwerp 
is binnen de totale ombuiging. Het 
gaat hier immers, rekening houdend 
met de positieve en negatieve com-
pensaties, om een bedrag van onge-
veerf 810 miljoen in 1981. Dat bete-
kent ook dat dit wetsontwerp van vi-
taal belang is voor het welslagen van 
Bestek'81. 

Zoals de heer Franssen terecht op-
merkte gaat de discussie dan ook niet 
zozeer over de vraag of er ombuigin-
gen noodzakelijk zijn of over de vraag 
of een belangrijk deel van de ombui-
gingen moet worden gezocht in de kin-
derbijslag, maar wel over de wijze 
waarop dit gebeurt. 

Het vorige kabinet zag de integratie 
van kinderbijslag en kinderaftrek als 
de aanloop tot inkomensafhankelijke 
bijslagen. Het leeuwedeel van de om-
buiging zou dan in die richting moeten 
worden gevonden. Ook de heer Zoon 
heeft gewezen op de aantrekkelijkheid 
van inkomensafhankelijkheid. Ik zal 
niet ontkennen dat een dergelijke aan-
trekkelijkheid zeer zeker aanwezig is. 
Toch blijft naar mijn mening het grote 
bezwaar, verbonden aan de inkomens-
afhankelijkheid, gelegen in het we-
zenlijke punt dat de bedoeling van de 
kinderbijslag en de kinderaftrek was 
het voorkomen van horizontale ver-
schillen in besteedbare inkomens op 
elk inkomensniveau. Zodra men over-
gaat op de gedachte van de inkomens-
afhankelijke kinderbijslag en kinder-
aftrek, wordt dat punt in ieder geval 
geweld aangedaan. 

Terecht heeft de heer Franssen erop 
gewezen dat er vooral in de sfeer van 

de middengroepen een cumulatie kan 
optreden van nivellerende effecten. De 
heer Vogt maakte de opmerking dat 
daarover bij dit kabinet zeker niet kan 
worden gesproken. Naar mijn mening 
vergist hij zich. De eerste fase van de 
kinderbijslagoperatie had een invelle-
rend effect. 

Ik wijs bij voorbeeld op de regeling 
ten aanzien van de ambtenarensalaris-
sen, met een duidelijk nivellerend ef-
fect door de aftopping. Als het particu-
liere bedrijfsleven dat voorbeeld zou 
volgen, zou men zeker zien dat er zo-
iets plaatsvindt als een zekere nivelle-
ring. Daarnaast kan ik wijzen op ons 
beleid ten aanzien van de hogere inko-
mens en op de brief die ik ter zake al in 
januari van het vorige jaar heb gericht 
tot de Stichting van de Arbeid. In die 
zin is er bepaald geen overdreven 
vrees om te zeggen dat het best moge-
lijk is dat men op een goed moment zal 
komen tot cumulatie van nivellerende 
effecten, met juist op het grensvlak 
nogal wat bezwaren. 

Van verschillende kanten, met name 
door de heer Zoon, is gesproken over 
de vraag of het gaat om achteruitgang 
van inkomen. Ik heb de indruk dat het 
bijna een semantische discussie is. 
Sommigen zeggen dat het gaat om 
een vermindering van inkomen. De 
heer Zoon noemde een grensgeval 
van een gezin met kinderen die net of 
net niet 16 jaar zijn bij de invoering 
van de wet. Er is ongetwijfeld sprake 
van een inkomensmutatie ten opzichte 
van ongewijzigd beleid. In laatste in-
stantie blijft de vraag natuurlijk hoe 
hard het gegeven in de bestaande re-
gelingen was, waarbij de grens bij 18 
jaar werd gelegd. 

De heer Van Kleef heeft erop gewe-
zen dat de leeftijdsgrens van 18 jaar ar-
bitrair is. In wezen heeft het kabinet 
gezegd dat de leeftijdsgrens van 16 
jaar arbitrair is. Hieruit heeft het ge-
concludeerd dat de grens met twee 
jaar kon worden verschoven. Het is 
dan verder een kwestie van semantiek 
of men dit achteruitgang of uitstel van 
inkomenstoeneming noemt. 

De heer Franssen heeft terecht erop 
gewezen dat de zaken hiermee niet 
eenvoudiger zijn geworden. Hij heeft 
ook gezegd dat het eerste kind niet het 
goedkoopste is. Hiernaast wijst hij te-
recht erop dat in het algemeen kinde-
ren in de eerste drie levensjaren niet 
de duurste levensfase doormaken. Er 
is inderdaad een probleem met de eer-
ste periode, maar voor het overige zal, 
naar ik meen, iedereen toegeven dat 
de eerste drie jaar niet de duurste zijn. 

Van meet af aan heeft de Regering 
de vraag onder ogen gezien welke ge-
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volgen de voorstellen kunnen hebben 
voor de deelneming aan het onder-
wijs. Terecht heeft dit aspect in de tot 
dusver gevoerde discussie veel aan-
dacht gekregen. Ik wijs met name op 
de bijdrage van de heer Van Kemena-
de aan de overkant. De kern van diens 
betoog was de problematiek rondom 
de deelneming aan het onderwijs. 

Wij hebben gemeend dat zonder na-
dere voorziening de beperking van de 
meervoudige kinderbijslag kan leiden 
tot aantasting van onderwijskansen 
voor kinderen, met name uit de lagere 
inkomensgroepen. Ter voorkoming 
hiervan zijn compensaties voorgesteld 
in de vorm van inkomensafhankelijke 
leeftijdstoeslagen. Met het verlenen 
van een toeslag van 75% van de kinder-
bijslag voor het tweede kind meen-
den wi j dat het gevaar van onderwijs-
drempels was bezworen. De Tweede 
Kamer heeft gemeend, dit nog enigs-
zins naar boven te moeten corrigeren 
en heeft zelf de compensatie hiervoor 
aangewezen. 

Als men de benadering van de heer 
Van Kleef volgt en zegt dat kinderen 
vanaf 16 jaar eigenlijk zelfstandig moe-
ten kunnen zijn en dat hiervoor eigen-
lijk een integrale studiefinanciering 
nodig is, is men bezig met een onder-
werp dat bij de begroting van Onder-
wijs en Wetenschappen thuishoort. 

Overigens heeft de heer Van Tets 
naar mijn mening terecht erop gewe-
zen dat met betrekking tot de wezenlij-
ke problematiek waarom de ombuigin-
gen zijn begonnen, de omvang van de 
totale werkloosheid, er weinig groe-
pen zijn die zoveel belang hebben bij 
deze operatie als juist de 16-, 17- en 
18-jarigen. 

De moeilijkheid is en b l i j f t - dit is in 
de discussie in de Tweede Kamer in 
laatste instantie duidelijk aan de orde 
gekomen - dat niemand zonder meer 
kan aantonen of en zo ja, in welke ma-
te de financiële factor de deelneming 
aan het onderwijs beïnvloedt. Per-
soonlijk heb ik de indruk dat in de Ne-
derlandse samenleving onderwijs ook 
op een leeftijd na 16 jaar zozeer ge-
woonte en traditie is geworden dat 
men, afgezien van de laagste inko-
mens, hiervoor geen specifieke finan-
ciële prikkel behoeft te geven. In de 
discussie blijft echter aan weerskanten 
een wat gevoelsmatige benadering 
waarvan ik toegeef dat er iets onbevre-
digends aan kleeft. 

D 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb met voldoening ge-
luisterd naar de woorden van instem-

ming met betrekking tot de aan de or-
de zijnde voorstellen. Uiteraard heb ik 
goede nota genomen van de kritische 
opmerkingen die over deze zaak zijn 
gemaakt. 

De hele kinderbijslagoperatie be-
staat uit drie fasen. De eerste is al ach-
ter de rug; ze is ingevoerd op 1 okto-
ber 1978. Nu is de tweede fase aan de 
orde, die in werking treedt op 1 april 
dit jaar. Terecht is erop gewezen dat 
ook in deze tweede fase primair aan de 
orde is een ombuiging van de collec-
tieve uitgaven in het kader van Bestek 
'81. 

De heren Zoon en Van Kleef hebben 
de aandacht gevestigd op een advies 
van de Sociaal-Economische Raad, die 
in meerderheid tegen deze voorstellen 
is. Dat is juist, maar ik zou er toch op 
wil len wijzen dat een grote minderheid 
van de Sociaal-Economische Raad zich 
in positieve zin heeft uitgelaten. 

De heer Van Tets heeft er met na-
druk op gewezen - en terecht - dat het 
hier gaat om een werkelijk substantië-
le bijdrage in het kader van de ombui-
gingsoperatie. Ter verdediging van de 
voorstellen merk ik nog op dat de leef-
tijd van 16 jaar voor de verdubbeling 
van de kinderbijslag tamelijk willekeu-
rig is. Dat wordt ook wel erkend. De 
heer Van Kleef heeft terecht gezegd 
dat het arbitrair is. Alleen zoekt hij de 
oplossing naar beneden, terwijl wij 
haar naar boven hebben gevonden, 
omdat wij moeten proberen de ombui-
ging in te vullen. 

Terecht heeft de heer Van Tets erop 
gewezen dat je kunt spreken van een 
gegroeide overcompensatie, die in 
1963 is ontstaan, toen deze dubbeltel-
ling is ingevoerd. Op dat moment is dit 
vrij willekeurig gedaan. Er lagen geen 
echte wetenschappelijke beschouwin-
gen aan ten grondslag. 

Nogmaals, de keuze voor 16 jaar is 
vrij willekeurig. Wij hebben nu geko-
zen voor 18 jaar. Er is geen sprake van 
een inkomensachteruitgang, maar van 
uitstel van een verwachte inkomens-
toeneming. Naar ik heb begrepen, 
waardeert niet iedereen dat op dezelf-
de wijze. Ik heb daar ook wel begrip 
voor. De heer Vogt noemt het onzinnig 
om het in deze zin te kwalificeren. 
Toch geloof ik dat dit staande kan blij-
ven. 

De verwachtingen omtrent die inko-
menstoename zijn overigens sterk af-
hankelijk van de leeftijd van het desbe-
treffende kind op dit moment. Boven-
dien heeft de maatregel slechts betrek-
king op een periode van twee jaar. Des-
ondanks doen deze maatregelen pijn. 
Ik heb daar ook aan de overkant op ge-
wezen. Zeer terecht merkte de heer 

Franssen op, dat het geen voldoening 
gevende zaak is. De heer Van Tets zei 
terecht dat niemand blij is met deze 
voorstellen, omdat men deze maat-
regelen niet kan nemen, zonder dat ze 
ergens pijn doen. 

Het verheugt mij dat de heer Frans-
sen erkent, dat het een maatregel met 
een breed draagvlak is. In dit verband 
wijs ik erop dat het gaat om alle gezin-
nen met kinderen, geboren na 1 janu-
ari 1963. De heer Franssen heeft erte-
recht op gewezen dat het ook gaat om 
een maatregel die zowel geldt voor de 
actieven als voor de inactieven. 

Een belangrijk voordeel van deze 
maatregel is, dat er geen sprake is van 
een automatische beïnvloeding van de 
lonen. Die beïnvloeding was er wél bij 
de bevriezing van de kinderbijslag 
voor het eerste kind. Die maatregel is 
eigenlijk volledig in het loon weg-
geëbt. En dan hebben deze maatrege-
len geen zin. 

De Minister heeft al gewezen op de 
duidelijk inkomensafhankelijke ele-
menten die zitten in de compensatie-
regelingen bij de t.s.-voorziening. 

De Minister is al ingegaan op de on-
derwijscomponent. De Tweede Kamer 
heeft in de compensatieregeling, zoals 
wi j die voorstelden, een verbetering 
aangebracht. De compensatie is ver-
hoogd van 75 naar 85%. De inkomens-
grens is verhoogd van f 34.000 naar 
f 40.000. Het bijtellen per ander kind is 
verhoogd van f 870 tot f 2500. Ik heb er 
behoefte aan te verklaren dat ik begrip 
heb voor deze verbeteringen, die de 
Tweede Kamer meende daarin te moe-
ten aanbrengen. Op de nadelen kom ik 
nog terug. 

De heer Zoon heeft de stelling gepo-
neerd dat er moet worden gestreefd 
naar eenzelfde datum van ingang van 
de herziening van de kindervoorzienin-
gen en van het nieuwe stelsel van stu-
diefinanciering. Een relatie tussen de 
herstructurering kinderbijslag en een 
nieuw stelsel van studiefinanciering is 
niet aanwezig of uiterst gering. Zo 
mag worden verwacht dat een nieuw 
stelsel van studiefinanciering betrek-
king zal hebben op studerenden van 
18jaaren ouder. De bewindsman van 
Onderwijs en Wetenschappen streeft 
ernaar in de loop van dit kalenderjaar 
een voorontwerp van wet uit te bren-
gen, dat de grondslag zal vormen voor 
een nieuw stelsel van studiefinancie-
ring. Er zijn geen gronden aanwezig 
om met de invoering van de kinder-
bijslagregelingen daarop te wachten. 

De heer Zoon heeft ook gesteld dat 
kinderen die in het huidige systeem 
met ingang van het tweede kwartaal 
van 1979 recht op meervoudige kin-
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derbijslag zouden krijgen, dit missen 
onder het thans voorgestelde stelsel. 
Mijn antwoord daarop is dat in de uit-
voeringsregelingen, die thans worden 
uitgewerkt, zal worden voorkomen dat 
er van een onvolledige leeftijdscom-
pensatie sprake zal zijn. 

Hij heeft ook gesteld dat indien de 
nauwe relatie tussen het kinderbijslag-
stelsel en de compensatieregeling niet 
voldoende wordt onderkend, dit ertoe 
zou kunnen leiden dat men 11 maan-
den op de compensatie moet wachten. 
Beide regelingen zullen zodanig op el-
kaar worden afgestemd dat de ver-
strekking van de toeslag zo goed mo-
gelijk op de kinderbijslagverstrekking 
aansluit. Ik ben het graag eens met de 
heer Zoon dat er geen gat mag ont-
staan. Het kind mag door de maatrege-
len die nu worden getroffen niet tus-
sen wal en schip raken. 

De heer Franssen heeft zijn kritiek 
met betrekking tot het niet nu al voor 
handen zijn van een voorziening voor 
invalide kinderen van 16en 17jaardie 
thuis verbli jven, benadrukt. Hij heeft 
met instemming verwezen naar de 
aandacht die hieraan is besteed in de 
Tweede Kamer. Hij weet, dat ik daar 
het amendement-Hermsen/De Korte 
positief ben gaan benaderen. De heer 
Franssen heeft er al op gewezen, dat 
over deze zaak een advies is gevraagd 
aan de sociale verzekeringsraad. Ik 
hoop dat dit advies vroegtijdig binnen-
komt, zodat wij de nodige voorzienin-
gen kunnen treften. De regeling voor 
invalide kinderen zal wel volledig moe-
ten worden afgestemd op de regeling 
die we treffen voor studerende kinde-
ren in het kader van de TS-regeling, 
dat wil zeggen: een voorziening die in-
komensafhankelijk is. 

De heren Zoon en Franssen hebben 
nadrukkelijk de aandacht gevestigd op 
het amendement-Hermsen/De Korte, 
dat heeft geleid tot halvering van de 
kinderbijslag gedurende enkele jaren 
voor eerstgeborenen. De heer Zoon 
heeft gezegd: Had het been in de 
Tweede Kamer nu stijf gehouden. Dat 
was hem meer welkom geweest. Ik zal 
proberen hem duidelijk te maken, 
waarom dat niet is gebeurd. 

De financiële ruimte die door dit 
amendement is ontstaan, komt ten 
goede aan een verbetering van de 
compensatieregeling voor kinderen 
van 16 en 17 jaar. 

Het betreft eerste kinderen in het ge-
zin geboren na 1 januari 1979. Ikzou 
toch op de voordelen wil len wijzen. Er 
is sprake van een hogere tegemoetko-
ming voor de lagere inkomens en een 
verzachting voor grote gezinnen en 

gezinnen met inkomens in de midden-
groep. Ik erken, dat ook nadelen aan 
dit amendement zijn verbonden. Rond 
de geboorte zijn kinderen duur. Het 
gaat vaak om jonge gezinnen met in 
het algemeen lagere inkomens. Ik blijf 
deze voor- en nadelen tegen elkaar af-
wegende, van oordeel, dat ons oor-
spronkelijk voorstel inderdaad beter 
was. Dat betekent overigens niet, dat 
de wijziging geenszins verdedigbaar 
is, integendeel. 

Men kan ook de weegschaal naar de 
andere kant laten doorslaan. Het is om 
die reden, dat wij bij de behandeling in 
de Tweede Kamer hebben gemeend 
het been niet stijf te moeten houden. 
In de halvering van de kinderbijslag 
voor de eerstgeboren kinderen in een 
gezin zie ik geen eerste aanzet tot diffe-
rentiatie naar leeftijd conform de be-
doelingen, die in de discussie naar vo-
ren zijn gebracht. Ik besef best, dat an-
deren dit wel als een eerste aanzet 
kwalificeren. Ik kan mij overigens wel 
indenken dat sommigen dit een klein 
voorschotje op de toekomstige her-
structurering van de kinderbijslag be-
schouwen. Ik ben blij, dat de heer Van 
Tets onder de indruk is gekomen van 
het advies aan de SER over de inhoud 
van de derde fase van de kinderbijslag. 
De heren Franssen en Van Tets heb-
ben gevraagd, of het de bedoeling is, 
dat die ingaat op! januari 1980. Dat is 
zeker de bedoeling. 

Die derde fase staat los van de echte 
herstructurering van de kinderbijslag 
omdat het een logisch vervolg is op de 
eerste en tweede fase. In die zin is het 
geen echte fundamentele herstructu-
rering. Er is wel sprake van een funda-
mentele verandering van het stelsel; 
met name in de eerste fase is de inte-
gratie van de kinderaftrek en de kin-
derbijslag tot stand gebracht. In die 
derde fase zal het met name gaan om 
het verstrekken van kinderbijslag aan 
zelfstandigen. Juist de integratie van 
de kinderbijslag en de kinderaftrek 
leidt tot het definitief afschaffen van de 
kinderaftrek. Op grond daarvan is het 
nodig aan zelfstandigen kinderbijslag 
te geven voor het eerste en tweede 
kind. 

Ik meen, dat er ook voldoende soci-
ale gronden aanwezig zijn om aan de 
zelfstandigen kinderbijslag te geven. Ik 
ga ervan uit, dat anders dan voorheen 
bij de loonvaststelling uitgegaan 
wordt van een loon, dat afgestemd is 
op een gezin zonder kinderen en niet 
meer, zoals dat vroeger het geval was, 
een gezin met gemiddeld twee kinde-
ren. De adviesaanvrage aan de SER is 
verzonden op 28 november verleden 
jaar; ik hoop, dat wij vóór 1 mei het ad-

vies van de SER binnen zullen hebben, 
zodat wij vóór het zomerreces het betrok-
ken wetsontwerp aan de Tweede Ka-
mer kunnen aanbieden. Op dit mo-
ment wordt op het departement hard 
gewerkt aan dit wetsontwerp. 

De heer Van Tets heeft nadrukkelijk 
de aandacht gevestigd op de situatie 
met partieel leerplichtigen. Ik begrijp 
zijn kritische opmerkingen. Ik heb het 
gevoel dat zij verband houden met de 
in te nemen stelling, dat de voorzie-
ning, die voor partieel leerplichtingen 
is getroffen, eigenlijk een oneigenlijk 
element vormt in de kinderbijslagwet-
geving. 

In deze gevallen wordt namelijk 
geen onderhoudseis gesteld. Men 
gaat er simpelweg van uit dat de ou-
ders deze kinderen onderhouden, ook 
al is dat in feite, gezien de regels die 
gelden, niet het geval. Men moet die 
voorziening meer zien als een toenter-
tijd gegeven looncompensatie. Wel 
blijft overeind de onderwijseis, maar 
die is dat men ingeschreven moet 
staan bij een instituut voor dit onder-
wijs. Er wordt niet gecontroleerd - dat 
gebeurt overigens bij andere vormen 
van onderwijs ook niet - of men ook 
werkelijk onderwijs volgt. Men gaat 
gewoon af op het feit van het al dan niet 
ingeschreven staan. 

Ik kom bij het wat meer principiële 
punt van de herstructurering. Na de re-
alisering van de derde fase zal er 
slechts één algemene, de gehele be-
volking omvattende, kinderbijslagre-
geling bestaan. Dit op zich zelf bete-
kent al een belangrijke vereenvoudi-
ging ten opzichte van de situatie van 
vóór 1 oktober 1978 en de overgangs-
periode, waarin wi j ons nu bevinden, 
want het is een duidelijke overgangs-
periode die heel ingewikkelde ver-
houdingen laat zien. Dat wil echter niet 
zeggen dat daarmee de kous af is en 
dat ons kinderbijslagsysteem voor lan-
gere tijd vastligt. 

Er zal een fundamentele herbezin-
ning noodzakelijk zijn over de grond-
slagen en de uitgangspunten van ons 
kinderbijslagsysteem. De heer Zoon 
heeft er terecht op gewezen, dat wij 
over de zaak een fundamenteel advies 
aan de SER moeten vragen. Ik ben bij-
zonder blij dat de heer Franssen heeft 
gezegd, dat hij die fundamentele her-
ziening van de kinderbijslag niet wil 
belasten met uitspraken vooraf. Ik ge-
loof dat dit zeer terecht is en ik wil hem 
graag toegeven dat die fundamentele 
bezinning, als die er zal komen, uiter-
aard een beoordeling van de kinder-
bijslag zal moeten inhouden, zoals die 
na deze verschillende fasen van veran-
dering zijn gaan gelden. In die situatie 
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De Graaf 

vindt naar mijn mening een complete 
nieuwe beoordeling van ons kinder-
bijslagsysteem plaats. 

Inderdaad heeft de heer Franssen 
goed begrepen, dat de SER advies zal 
worden gevraagd en zoals is toege-
zegd bij de behandeling van de motie 
van de heer Van Tets c.s. zal de studie 
in het zittingsjaar 1978/1979 worden 
aangevat. Deze studie zal moeten uit-
monden in een adviesaanvrage aan de 
SER. Of dit een uitgebreide, open 
adviesaanvrage zal worden, waarin al-
le mogelijkheden op een rij worden 
gezet, zonder daaruit een duidelijke 
keuze te maken, of dat dit een gerichte 
adviesaanvrage zal worden, kan ik nu 
nog niet bezien. Uiteraard zal dit het 
tijdstip van adviesaanvrage in belang-
rijke mate beïnvloeden. In hoeverre 
een algehele herziening haar beslag 
zal kunnen krijgen valt thans niet hele-
maal goed te overzien. Het zal duidelijk 
zijn dat ook de SER de nodige tijd moet 
hebben om dit advies te kunnen voor-
bereiden; de SER heeft al zo verschrik-
kelijk veel adviezen in studie en voor-
bereiding. 

De adviesaanvrage zal ik zoveel mo-
gelijk trachten te bespoedigen. Een en 
ander betekent evenwel dat te dien 
aanzien de voorbereiding minder 
grondig zal zijn, zodat meer aan de 
SER moet worden overgelaten. Ook de 
heer Van Tets is uitvoerig ingegaan op 
deze aangelegenheid en ik hoop hem 
met het voorgaande in voldoende ma-
te te hebben overtuigd, namelijk dat 
ook wat ons betreft de adviesaanvrage 
met de grootst mogelijke spoed zal 
worden behandeld. Ik meen dat ik op 
dit moment niet verder zal moeten in-
gaan, inhoudelijk gezien, op de verde-
re structurering van de kinderbijslag. 
Vaststaat dat het een verre van een-
voudige opgave is, gezien de hele 
geschiedenis en de grondslagen van 
het huidige kinderbijslagsysteem. 

Ook de heer Van Tets zal er wel van 
overtuigd zijn dat voordat het tot diep-
gaande en werkelijk fundamentele ver-
anderingen komt de Sociaal-Economi-
sche Raad uitvoerig gestudeerd moet 
hebben. Alle aspecten moeten daarbij 
worden beoordeeld, die van de gezins-
vorming, van het inkomensbeleid enz. 
Er is een bijzonder zorgvuldig en diep-
gaand beraad voor nodig. De heer 
Franssen heeft gevraagd of een wijzi-
ging per 1 januari 1981 mogelijk is. 
Wat mij betreft is dat het geval, maar 
het onderwerp is, nogmaals, ingrij-
pend en ingewikkeld. Daarvoor is tijd 
nodig. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! De heer Zoon is on-
der meer ingegaan op de fiscaal-prin-
cipiële en fiscaal-technische bezwaren 
die zijn verbonden aan inkomensaf-
hankelijke kinderbijslagen. Hij heeft 
mij bij voorbaat ontslagen van de 
plicht, wederom een uiteenzetting te 
geven over de inhoud van het begrip 
'draagkracht' in het Nederlandse be-
lastingstelsel, in het bijzonder in de in-
komstenbelasting. Ik maak daarvan 
graag gebruik. Aan de overzijde van 
het Binnenhof heb ik daarover al een 
vrij uitvoerig verhaal gehouden. 

De heer Zoon leidt uit de voorne-
mens van het vorige kabinet en de 
standpuntbepaling in de SER af, dat de 
bezwaren tegen de inkomensafhanke-
lijke kinderbijslag oplosbaar zijn. Ik 
meen dat de heer Zoon deze conclusie 
niet zo gemakkelijk kan trekken. Het 
vorige kabinet is niet verder gegaan 
dan het formuleren van voornemens. 
Naar mijn mening zou de uitwerking 
van die voornemens nog wel eens de 
bevestiging hebben kunnen opleveren 
van de argumenten die, naar mijn me-
ning terecht, tegen de inkomensafhan-
kelijke kinderbijslag worden aange-
voerd en die wi j bij dit ontwerp in het 
midden hebben gebracht. 

De heer Zoon merkt voorts op, dat 
volgens de gezinswelvaartstheorie het 
inkomen van een gezin met kinderen 
niet mag dalen beneden een bepaald 
percentage van het inkomen van een 
gezin zonder kinderen, onder ove-
rigens gelijke omstandigheden. Naar 
mijn opvatting is uit het aangiftebiljet 
inkomstenbelasting daaromtrent niets 
af te leiden. 

Het is van belang, een onderscheid 
te maken tussen de gezinswelvaarts-
theorie die ten grondslag ligt aan de 
kinderbijslag, in het bijzonder aan de 
progressie naar het kindertal en de kin-
deraftrek welke gebaseerd is op het 
draagkrachtbeginsel. Het is juist dat de 
kinderaftrek bij een hoger inkomen tot 
een grotere belastingvermindering 
leidt dan bij een laag inkomen. Het zal 
de heer Zoon echter niet verbazen dat 
ik niet meega met de gedachte dat dit 
een negatief te beoordelen effect is. Ik 
zou daar wederom tegenover willen 
stellen, dat het omgekeerde op exact 
dezelfde manier juist is. Als ik aan een 
hoger inkomen f 100 toevoeg, is wat ik 
daarvan netto overhoud aanzienlijk 
minder dan bij een kleiner inkomen. 

Bovendien wil ik in het midden bren-
gen dat de heer Zoon een opvallende 
vergelijking heeft gemaakt, waarnaar 

ik hem in de pauze nog heb gevraagd, 
omdat ik haar niet helemaal had be-
grepen. Zijn conclusie was, dat wan-
neer men het effect bekijkt van de kin-
deraftrek bij twee verschillende gezin-
nen met vier kinderen, bij voorbeeld 
een met een inkomen van f 100.000 en 
een met een inkomen van f 50.000, 
daaruit een verschil aan netto inkomen 
van een procent per gezinslid voort-
vloeit. 

Ik heb dat niet zo snel kunnen na-
rekenen, maar afgerond zijn de conclu-
sies van de heer Zoon naar mijn me-
ning wel juist. Zij raken echter de 
waarde van de gezinswelvaartstheorie 
als zodanig naar mijn mening niet. 
Dan immers zouden wij bij deze bere-
keningen ook in beschouwing moeten 
nemen het effect op het netto-inkomen 
van de niet-belaste kinderbijslag en 
van de werkelijke kosten van het heb-
ben van kinderen. Vandaar dat de con-
clusie uit de berekening van de toelich-
ting op het aangiftebiljet op zich zelf — 
ik heb haar niet kunnen verifiëren, 
maar zij lijkt mij grosso modo juist - de 
gezinswelvaartstheorie niet raakt. Die 
conclusie is overigens niet concludent 
voor de vraag, of de gezinswelvaarts-
theorie al dan niet juist is. 

De heer Zoon heeft gevraagd, of 
door de toepassing van het voorhef-
fingsregime op de TS-uitkeringen 
wordt voorkomen, dat het belastbaar 
inkomen hoger wordt. Ik moet die 
vraag ontkennend beantwoorden, om-
dat de TS-uitkering tot het belastbaar 
inkomen voor de inkomstenbelasting 
behoort. 

De tegemoetkoming studiekosten 
vormt inkomen in de zin van de inkom-
stenbelasting. Dat leidt tot het gevolg, 
dat de tegemoetkoming studiekosten 
van invloed is op de andere inkomens-
afhankelijke regelingen die hun aan-
grijpingspunt in het fiscale inkomens-
begrip vinden. Op de TS-regeling zelve 
hebben zij geen invloed, want daar zijn 
ze als het ware 'geëxcludeerd'. 

Het vraagstuk van het totaal van de 
fenomenen van de inkomensafhanke-
lijke uitkeringen en van de progressie-
effecten daarvan in de inkomstenbe-
lasting is een vraagstuk dat van een 
zodanige omvang en ook diepgang is, 
dat daarover op mijn departement een 
studie aan de gang is. Ik voeg daaraan 
toe dat niet mag worden verwacht dat 
het zeer binnenkort tot een conclusie 
en een oplossing zal komen. 

Ik merk dit op omdat ik met de heer 
Zoon van mening ben dat de effecten 
van inkomensafhankelijke uitkeringen 
op elkaar en op het totale systeem van 
de inkomstenbelasting zuiver naar bo-
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ven moeten komen in een analyse, 
daargelaten of inkomensafhankelijke 
uitkeringen als zodanig waardevol 
zijn binnen het kader van een systeem 
van inkomstenbelasting naardraag-
kracht. Ik laat dat helemaal daar, om-
dat ik geloof dat die conclusie pas kan 
worden getrokken, wanneer het totaal 
van alle verschijningsvormen van in-
komensafhankelijkheid de revue is ge-
passeerd en is geanalyseerd en voorts 
in de discussie mede is betrokken de 
vraag, of het inkomen wel zo'n onfeil-
bare parameter is voor al deze uitke-
ringen. Dat vraagstuk ligt veel dieper 
dan wat hier aan de orde is. 

D 
De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft gezegd 
dat hij in mijn betoog de doelstelling 
van de operatie heeft gemist; ik zou 
haar niet hebben genoemd. Ik herinner 
eraan, dat ik niet te veel in herhaling 
heb wil len vallen wat betreft de op-
merkingen die over dit wetsontwerp 
aan de overzijde van het Binnenhof 
zijn gemaakt. Daarom heb ik verwezen 
naar het betoog van de heer Van Ke-
menade, die wel degelijk heeft gezegd 
dat de ombuiging in de kinderbijslag 
als zodanig niet op bezwaar stuit, maar 
dat de bezwaren zich richten tegen de 
wijze, waarop die ombuiging plaats-
vindt. Ik begrijp dat de Minister niet 
opnieuw het gehele betoog van de 
heer Van Kemenade is gaan lezen. 
Daarom doe ik hem graag het genoe-
gen op te merken dat ik het met dat be-
toog eens ben. 

Ik wil het volgende mogelijke misver-
stand nog even wegnemen. Ik heb niet 
gesproken in termen van 'inkomens-
aqhteruitgang'. Dat woord heeft de Mi-
nister mij niet horen zeggen. Ik heb ge-
sproken over een verhoging, die, wan-
neer dit wetsontwerp onverhoopt wet 
wordt, niet doorgaat. Daaraan heb ik 
een gedachte vastgeknoopt, die de Mi-
nister toch wel erg moet aanspreken, 
namelijk de volgende. Wanneer twee 
gezinnen in overigens gelijke omstan-
digheden verkeren, terwijl het ene gezin 
in inkomen vooruitgaat, omdat de nieu-
we regeling niet op dat gezin van toe-
passing is, en het andere gezin niet 
vooruitgaat, is er nog helemaal geen 
sprake van achteruitgang in inkomen. 
Onder dergelijke omstandigheden 
wordt echter vanwege het referentieka-
der - het ene gezin geldt als referentie-
kader voor het andere - het niet door-
gaan van een inkomensverhoging als 
welvaartsdaling ervaren. De Minister is 
misschien bekend met het feit, dat daar-
over de vorige maand in Economisch-

Statistische Berichten enkele zeer inte-
ressante artikelen hebben gestaan. Die 
beveel ik hem gaarne ter lezing aan. 

De Staatssecretaris heeft mij verteld, 
dat bij de uitvoeringsregeling van de 
studiekostenfinanciering zal worden 
voorkomen, dat er een onvolledige 
compensatie optreedt. Dat doet mij ui-
teraard genoegen, maar ik wil toch 
nog iets vragen naar aanleiding daar-
van. Hij heeft namelijk gezegd, dat de 
studiekostenfinanciering en de kinder-
bijslag zodanig op elkaar zullen wor-
den afgestemd, dat er 'geen gat valt.' 
Ik wi l de Staatssecretaris graag op de 
woorden 'geen gat valt' vastpinnen. 
Immers, ik meen dat hij zich in het 
zinsdeel dat aan dat 'geen gat vallen' 
voorafging, gereserveerder uitliet. Ik 
heb zijn 'stenogram' uiteraard niet 
kunnen bekijken, maar misschien wil 
de Staatssecretaris dat zelf nog even 
doen. 

Overigens heeft de Staatssecretaris 
in antwoord op mijn opmerkingen be-
toogd, dat naar zijn oordeel het oor-
spronkelijke ontwerp beter was dan 
het geamendeerde ontwerp. Ik hoop 
niet dat hij uit mijn interventie heeft 
begrepen, dat mijn fractie het oor-
spronkelijke ontwerp wèl juist zou vin-
den. Dat was per se niet waar. Dat zou 
een misvatting zijn. Dit wi l ik nog wel 
even met nadruk zeggen. Wij vinden 
namelijk, dat de bewindslieden, toen 
de amendementen loskwamen, had-
den moeten zoeken naar een andere 
oplossing, die zowel de bezwaren te-
gen de eerste versie als die tegen het 
geamendeerde ontwerp hadden moe-
ten wegnemen. Hij weet in welke rich-
ting de gedachten van mijn fractie 
gaan. Misschien zijn er echter nog an-
dere mogelijkheden. 

Wij hadden het toch wel zeer de 
moeite waard gevonden, wanneer de 
bewindslieden nog eens hadden ge-
probeerd een oplossing te zoeken. De 
halvering van de kinderbijslag voor 
eerste kinderen gedurende de eerste 
drie jaren mag men naar mijn mening 
de ouders niet aandoen. De Staats-
secretaris en de heer Franssen - deze 
sprak zelfs van 'aanloopkosten'; het 
leek wel alsof hij het over een fabriek 
had - z i j n het beiden met mij eens, dat 
de kosten van een eerste kind hoog 
zijn. Ik vind het toch wel jammer dat 
men niet de moeite heeft genomen om 
te zien of daaraan wat had kunnen 
worden gedaan. 

Staatssecretaris Nooteboom, die ik 
erg erkentelijk ben voor de wijze waar-
op hij mijn vragen heeft beantwoord, 
heeft mij voorgehouden, dat het vori-
ge kabinet weliswaar een voorstander 
was van een inkomensafhankelijke 

kinderbijslag, maar dat nog had moe-
ten blijken of dat ook was gelukt. Zo 
het niet dezelfde bezwaren hebben gt 
zien die het huidige kabinet ziet? Dat 
kan natuurlijk wel zo zijn, maar tot nog 
toe is dat niet gebleken. Het vorige ka-
binet heeft geen moment gezegd, dat 
het niet met een inkomensafhankelijke 
kinderbijslag zou komen. Ik neem aan 
dat zij toch wel van mening waren -
wie bewijst het tegendeel - dat het wel 
kon. Op dat punt kan ik de Staatssecre-
taris niet helemaal overtuigend vin-
den. 

Hij heeft ook nog iets gezegd over de 
gezinswelvaartstheorie. De definitie 
daarvan heb ik ontleend aan de stuk-
ken van regeringszijde. Ik heb gepro-
beerd daarmee enkele sommen te ma-
ken. Ik kan mij voorstellen dat die som-
men een beetje verwarrend overko-
men. Het kan ook zijn dat mijn bereke-
ningen niet helemaal juist zijn, omdat 
ik via die belastingtoelichting niet he-
lemaal met de kinderbijslag uit de voe-
ten kon. 

Toch blijft wel overeind dat er bij de 
gezinswelvaartstheorie sprake is van 
procenten, dat een gezin met kinderen 
altijd een inkomen moet hebben dat 
procentueel niet al te zeer afwijkt van 
dat van een gezin zonder kinderen. Zo-
dra er van procenten sprake is en als 
die voor gezinnen met één, twee of 
drie kinderen constant zijn, betekent 
dit dat voor een kind in een gezin met 
een hoog inkomen, als gevolg van de 
belastingprogressie en als gevolg van 
het hogere inkomen, meer geld ter 
beschikking komt dan voor een kind in 
een gezin met een laag inkomen. 

Ik ben mij ervan bewust dat het om-
gekeerde zich ook voordoet. Dat is nu 
eenmaal de consequentie van belas-
tingprogressie. Dit neemt echter niet 
weg dat ik van mening ben dat een in-
komensafhankelijke kinderbijslag zeer 
wel het overwegen waard is. Het spijt 
mij dat ik de Staatssecretaris in dezen 
niet heb kunnen overtuigen. Het zal 
hèm wellicht spijten dat hij mij niet op 
andere gedachten heeft kunnen bren-
gen. 

Ik wil tot slot nog een opmerking ma-
ken over de invloed van de compensa-
tieregeling. De Staatssecretaris heeft 
gezegd dat het inkomen daarbij wel 
degelijk omhoog gaat en dat dit conse-
quenties heeft voor andere inkomens-
afhankelijke uitkeringen. Ik zou gaar-
ne zien dat hieraan iets werd gedaan. 
Als ik zie dat een toekenning van com-
pensatie bij de studiefinanciering tot 
gevolg heeft dat men met andere sub-
sidies in de knel komt, moet ik toch 
zeggen dat de compensatieregeling 
nog meer onvolkomen is dan ik al had 
gedacht. Men kan toch niet zeggen 
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dat hier sprake is van een redelijke 
compensatie; het is geen 85% of 75%, 
maar het is kennelijk nog iets minder. 
Ik zou hieromtrent dus gaarne een toe-
zegging van de Staatssecretaris krij-
gen. 

D 
De heer Franssen (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben met belangstel-
ling naar de reacties op onze opmer-
kingen geluisterd en wij zijn de be-
windslieden erkentelijk voor de wijze 
waarop is gereageerd. De Minister 
heeft erop gewezen dat het vorige ka-
binet voor een inkomensafhankelijke 
regeling was. Wij hebben van onze 
kant gezegd dat wij de herstructure-
ring niet wil len belasten met uitspra-
ken vooraf, maar dat wij ervan uitgaan 
dat deze bewindslieden het partijpro-
gramma van het CDA kennen. Dat zegt 
tot nu toe op dit terrein toch wel ge-
noeg. 

Over de herstructurering heeft de 
Staatssecretaris gezegd dat men alles 
zal doen wat mogelijk is om het in deze 
periode op een goede wijze te laten 
voorbereiden en eventueel in een 
wetsontwerp te laten uitmonden. Wij 
hebben ook begrepen dat hij eraan 
twijfelt of dat mogelijk is, maar wij ver-
trouwen erop dat de bewindslieden in 
ieder geval niet zullen nalaten, zo mo-
gelijk vóór het einde van deze kabinets-
periode, met deze herstructurering, 
neergelegd in een wetsontwerp, in de 
Kamer te komen. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn het 
niet eens met de uitspraak van de 
Staatssecretaris dat het oorspronkelij-
ke voorstel beter was dan het voorstel 
dat na de amendering is ontstaan. Wij 
hebben er begrip voor dat eigen voor-
stellen als beter worden gekwalifi-
ceerd. In de oorspronkelijke voorstel-
len werden vooral de grote gezinnen 
en de middeninkomens zwaarder be-
las t - met de lasten van deze ingreep -
dan na de amendering, daarbij erken-
nend dat aan de amendering wat pro-
blemen kleven. Ik heb dat ook in eerste 
termijn al gezegd. 

Naar aanleiding hiervan en tevens 
aansluitend op datgene wat de heer 
Zoon heeft gezegd over de middenin-
komens en de draagkracht, heb ik 
even vlug nagerekend hoe men netto 
uitkomt in de zone van f 20.000 tot 
f 60.000 bruto. Rekening houdend met 
wat variabelen, omdat niet in iedere 
sector Ziektewet en Werkloosheidswet 
tot dezelfde lasten leiden en omdat het 
moeilijk is, voor de inkomensklassen 
f 40.000 en f 60.000 exact de particulie-
re ziektekostenverzekering en het ei-

gen risico te verdisconteren, leidt 
f 20.000 bruto globaal tot f 14.000 net-
to, f 30.000 tot f 19.000 netto, f 40.000 
tot f 24.000 netto en f 60.000 - dus 
twee maal modaal - tot f 35.000. Daar-
mee is duidelijk aangegeven hoe klein 
de marges in de nettosfeer zijn gewor-
den. 

Ik kom tot de opmerking van de heer 
Zoon over de aanloopkosten. Ik heb 
dat als een aardige en niet als een 
kwaadaardige opmerking beoordeeld. 
Ik zou het woord kunnen vervangen 
door 'aanschafkosten', maar dat klinkt 
ook erg materieel. Laten wij het maar 
verbinden aan 'kosten, verbonden aan 
de voorzieningen voor het eerstgebo-
ren kind'. Ik hoop dat ik het daarmee 
wat netter heb geformuleerd. 

Ten slotte kan ik niet voorbijgaan 
aan een opmerking van de heer Vogt 
met betrekking tot de kinderzegen. Ik 
wijs erop dat ook het CDA kinderzegen 
nog steeds hogelijk waardeert en het 
inderdaad ziet als een zegen, niet al-
leen voor de vader en de moeder, 
maar ook voor de maatschappij. Van-
uit die invalshoek zijn wij van mening 
dat het recht op aanvullende uitkerin-
gen, om de welvaart horizontaal zo 
goed mogelijk in stand te houden, een 
goede zaak is. 

De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de heer Franssen ook van 
mening dat het recht op extra uitkering 
moet gelden voor de mensen met ho-
gere inkomens? Hij heeft namelijk op-
gemerkt dat ik heb gezegd dat iemand 
met een redelijk inkomen de kinder-
bijslag wellicht niet nodig had. De heer 
Franssen heeft toen gezegd dat men-
sen met een middelbaar inkomen die 
kinderbijslag wel degelijk nodig heb-
ben. Dat impliceert als het ware dat hij 
het met mij eens is dat mensen met 
hogere inkomens die niet nodig heb-
ben. Dat waren juist de groepen die ik 
in het bijzonder op het oog had. 

De heer Franssen (CDA): Strikt nodig 
in de zin van het onderhoud uiteraard 
niet. Daarover kunnen wij het snel 
eens zijn. In de zin van het hebben van 
kinderen niet als een straf laten belas-
ten, kan men er inderdaad ook over 
denken om daar eveneens de horizon-
tale welvaart in stand te houden, hoe-
wel het behoefte-element uiteraard 
aanzienlijk kleiner is. Dat geef ik graag 
toe. 

De heer Zoon (PvdA): Nu de heer 
Franssen zegt dat het behoefte-ele-
ment uiteraard kleiner is, zal hij ook 
niet al te veel bezwaren hebben tegen 
een inkomensafhankelijke toeslag? 

De heer Franssen (CDA): Daarover 
wensen wij ons, zoals eerder gezegd, 

op dit moment niet uit te spreken. Wij 
hebben het ook over een kleine groep. 
Wanneer wij boven de f 60.000 inko-
men zitten, dan hebben wij het waar-
schijnlijk over het eerste en tweede de-
ciel, maar dat zal de Staatssecretaris 
veel beter weten. Zie ik het goed dat 
wij in die orde van grootte op de inko-
mensladder moeten denken? 

De heer Zoon (PvdA): Ik zie dat de 
Staatssecretaris u in de steek laat. 

De heer Franssen (CDA): Wij willen het 
onderzoek naar de herstructurering 
niet belasten met uitspraken over deze 
zaak nu. Hiervoor wil len wi j het gehele 
tableau, inclusief cumulatie-effecten, 
voor ogen hebben. 

De heer Zoon (PvdA): Ik ben benieuwd 
naar uw oordeel in de toekomst. 

De Voorzitter: Dat is een schone zaak, 
mijnheer Zoon. 

D 
De heer Van Tets (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Zoon heeft in beide 
termijnen uitvoerig gesproken over de 
inkomensafhankelijkheid. De Staats-
secretaris is hierop uitvoerig inge-
gaan. Uit de discussie die erover is ge-
houden, is mij nog steeds niet duide-
lijk geworden of de heer Zoon eventu-
eel terug wil naar de kinderaftrek. 
Wanneer men inkomensafhankelijke 
kinderbijslag invoert tegelijk met een 
herstel van de kinderaftrek, is het mo-
gelijk, het horizontale draagkrachtbe-
ginsel toe te passen en inderdaad in-
komensafhankelijke kinderbijslagen in 
te voeren, zonder dat dit het horizonta-
le draagkrachtbeginsel aantastt. Hier-
over heb ik bij de eerste fase het 
nodige gezegd. 

De Staatssecretaris van Sociale Za-
ken heeft over de partieel leerplichti-
gen gezegd dat er een oneigenlijk ele-
ment in kan zitten. Ik heb gezegd dat 
de bewindslieden nog eens in de hoek-
jes moeten gaan kijken of dit het geval 
is. Bepaalde maatregelen zijn dan mis-
schien op hun plaats. De Staatssecre-
taris van Financiën zou zoiets repara-
tiewetgeving noemen. 

Ik vond het jammer dat de Staats-
secretaris van Sociale Zaken zei ' in-
dien er een fundamentele herstructu-
rering zou komen', omdat ik het gevoel 
heb dat zowel in de Tweede Kamer als 
in deze een sterke wens hiertoe be-
staat. Uit de restvan het betoog heb ik 
begrepen dat dit gevoelen tot de be-
windslieden is doorgedrongen. Ik heb 
dit punt in eerste termijn benadrukt en 
doe dit nu weer. 

Het verheugt mij dat de Staatssecre-
taris opnieuw heeft aangekondigd dat 
hij snel voortgang maakt met de derde 
fase en deze tot een eind wil brengen. 

Eerste Kamer 
20 maart 1979 Kinderbijslag 562 



Van Tets 

Deze houdt een belangrijke vereen-
voudiging in. Zoals de situatie nu is 
met een bevroren eerste kind met ont-
dooide kop en een gehalveerde eerste 
baby, is het aan buitenstaanders een-
voudig niet meer uit te leggen. 

• 
Staatssecretaris De Graaf: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil herhalen wat ik in eer-
ste termijn heb gezegd over de afstem-
ming van de studiekostenvoorziening 
in het kader van de TS-regeling en de 
kinderbijslag. Hierin mag geen gat val-
len. Wat dit betreft wil ik proberen, 
eventuele twijfel weg te nemen. 

Ik heb nota genomen van de aante-
kening van de heer Zoon dat zijn frac-
tie over het oorspronkelijke wets-
ontwerp anders dacht dan de Rege-
ring. Ik heb hiervoor alle begrip en had 
het al uit de stukken afgeleid. Ik heb in-
derdaad gesproken over de oorspron-
kelijk en de later geamendeerde voor-
stellen. In deze zin heb ik gezegd - ik 
reageer hiermee op het betoog van de 
heer Franssen - dat ondanks het feit 
dat ik kan onderschrijven dat door de 
amenderingen verbeteringen zijn aan-
gebracht, ik bij een afweging tot de 
conclusie kom dat de oorspronkelijke 
voorstellen van het kabinet beter wa-
ren dan die uiteindelijk uit de bus zijn 
gekomen. Ik kan echter zeer goed le-
ven met wat via amendering aan ver-
anderingen tot stand is gebracht. 

De heer Franssen heeft met instem-
ming geciteerd wat ik heb,gezegd over 
de snelheid van behandeling van de 
adviesaanvrage over de derde fase. Ik 
zal geen poging onbenut laten om dit 
zo snel mogelijk te realiseren. 

De heer Van Tets heeft een kritische 
aantekening gemaakt bij mijn woor-
den: 'indien er een herstructurering 
zou moeten komen'. Ik ben nog niet 
zover dat ik zeg, dat die herstructu-
rering er in die zin zal moeten komen zo-
als op dit moment wel wordt gesteld. 
Ik weet dat het leeft en ik geloof dat er 
aanleiding is om een al heel verouderd 
kinderbijslagstramien zoals wij het nu 
hebben te herzien, maar voordat ik 'Ja' 
zeg tegen een werkelijke herstructu-
rering zou ik de consequenties van deze 
zaak iets meer uitgekristalliseerd wi l-
len zien. Op dit moment ben ik zover 
nog niet. Naar ik heb begrepen, stemt 
de heer Van Tets gezien mijn benade-
ringswijze wel in met deze zaak. Wij zul-
len immers serieus bekijken of het no-
dig is. 

Hij wil ook graag dat eens in de klei-
ne hoekjes wordt gekeken, bij Finan-
ciën noemt men het reparatiewetge-
ving. Ik wil dit punt graag bekijken. Het 

is al bekeken en even overwogen bij 
de invulling van de adviesaanvrage 
aan de Sociaal-Economische Raad 
over de derde fase van de kinderbij-
slag, maar dan in deze zin dat als het 
ware niet meer naar partieel leerplich-
tigen afzonderlijk behoeft te worden 
gekeken, omdat de leeftijdsgrens van 
de onderhoudseis verschoven zou 
worden naar 18 jaar. Dat zou te veel 
geld kosten en dat hebben wij dan ook 
niet wil len doen. Ik wil dit punt, zoals 
hij het naar voren heeft gebracht, nog 
wel eens kritisch bekijken. 

Terecht heeft de heer Van Tets erop 
gewezen - dat blijkt ook uit de inhoud 
van de adviesaanvrage aan de SER -
dat juist de derde fase van de operatie 
die nu aan de orde is een heel belang-
rijke vereenvoudiging met betrekking 
tot de kinderbijslag zal geven, zij het 
dat wij er daarmee nog niet zijn van-
wege eventuele plannen om in de toe-
komst verder te gaan. 

D 
Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Ik behandel nog 
drie punten. De heer Zoon heeft ge-
zegd dat zijn taxering van het reali-
teitsgehalte van de opvatting van het 
vorige kabinet zeer hoog is. Het lijkt 
mij een moeilijke zaak, de kans van sla-
gen te evalueren die er onder het vori-
ge kabinet zou zijn geweest om tot een 
inkomensafhankelijke kinderbijslag te 
komen. Een inkomensafhankelijke kin-
derbijslag op zich zelve heeft, bij voor-
beeld bij een uiterst zwak progressief 
tarief van de inkomstenbelasting, aan-
zienlijk minder noties dan in ons zeer 
steile tarief. 

In zoverre zou ik mij niet willen wa-
gen aan de uitspraak, dat inkomensaf-
hankelijke kinderbijslagen per definitie 
ondenkbaar zijn. Ik vind het ook erg 
boud, als men zo'n stelling durft te be-
trekken. In een land waar die progres-
sie wél aanzienlijk is, zal men bij een 
inkomensafhankelijke kinderbijslag bij 
de vaststelling van de hoogte van de 
inkomstenbelasting voor mensen met, 
en mensen zonder kinderen, wel dege-
lijk moeten bedenken, of daaruit niet 
wederom een kinderaftrek voortvloeit. 
En dan zijn wij met de vereenvoudi-
ging weer een stap achteruit. 

Ik kom tot mijn tweede punt. De heer 
Zoon heeft een aantal berekeningen 
gemaakt. Ik heb niet ontkend dat de cij-
fermatige consequenties juist waren. 
Wel heb ik gezegd dat uit die bereke-
ningen niet blijkt, dat het welvaartsbe-
ginsel daarin vibreert. Er moet meer 
toegevoegd worden aan het snaren-
spel om tot de evaluatie te komen dat 
de harmonie van dat spel tot leuke en 

aanvaardbare muziek leidt. Dan moe-
ten er ook bij, de kinderbijslag en de 
kinderkosten. 

Hij heeft gelijk met te zeggen dat het 
om een percentage gaat, maar het 
gaat niet om het percentage in de be-
rekening die hij heeft gemaakt maar 
om een wat uitgebreidere vergelijking. 

De heer Zoon (PvdA): Mijnheer de 
Voorzitter! De Staatssecretaris zei zoë-
ven dat hij bezwaar had tegen de inko-
mensafhankelijke kinderbijslag van-
wege de kinderaftrekkwestie. Op 
grond daarvan taxeert hij het realiteits-
gehalte lager dan ik doe. De Staats-
secretaris wijst in de memorie van ant-
woord aan deze Kamer op het bezwaar 
dat een inkomensafhankelijke kinder-
bijslag leidt tot aantasting van het fis-
cale draagkrachtbeginsel. Het is, zegt 
hij, niet een bezwaar dat alleen door 
dit kabinet en in het bijzonder door de 
Staatssecretaris van Financiën wordt 
gevoeld, maar het is een bezwaar dat 
direct voortvloeit uit de structuur van 
de huidige inkomstenbelasting. 

Ook het vorige kabinet was zich be-
wust van dit bezwaar, hetgeen onder 
meer blijkt uit de zinsnede uit de zoge-
naamde 1 %-nota: 'Getracht moet wor-
den te voorkomen dat door herstructu-
rering van de kinderbijslag op grond 
van de draagkracht de fiscale kinderaf-
trek moet worden gehandhaafd c.q. 
uitgebreid.'. 

Dat zijn inderdaad de bezwaren die 
de Staatssecretaris zojuist noemde. 
Het feit echter dat het vorige kabinet ze 
ook noemde, betekent naar mijn me-
ning, dat het een mogelijkheid zag om 
ondanks de bezwaren toch een inko-
mensafhankelijke kinderbijslag in te 
voeren. Het zegt namelijk: 'voorkomen 
moet worden'. Dat houdt in dat het 
dacht dat het wel voorkomen had kun-
nen worden. Ik ben kennelijk meer over-
tuigd van het kunnen van het vorige ka-
binet dan de Staatssecretaris. 

De Voorzitter: Ik hoop nog eens te bele-
ven dat interrupties in deze Kamer kort 
zijn. 

Staatssecretaris Nooteboom: Mijn-
heer de Voorzitter! Het ontsiert het vo-
rige kabinet bepaald n i e t - ik wi l niet 
zeggen dat kabinetten altijd grote ver-
sierselen zijn in dit maatschappelijk 
bestel - dat het vaststelde dat deze 
problemen zich voordoen bij die inko-
mensafhankelijkheid. Alleen bewijst 
het allerminst dat het kabinet- ik 
word nu wat empirisch - met die ge-
gevenheden had kunnen komen met 
een inkomensafhankelijke bijslag, zon-
der dat er voldoende compensatie zou 
worden gegeven door kinderaftrekher-
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Nooteboom 

leving, waardoor het netto-effect van 
beide regelingen wederom aan het 
draagkrachtbeginsel zou voldoen. 

De heer Zoon heeft gezegd dat de in-
vloed van geldelijke bijdragen, uit wei-
ken hoofde ook, die inkomensafhanke-
lijk zijn en die tot het belastbare inko-
men behoren - daartoe behoort niet al-
leen de TS-regeling; er zijn er meer die 
inkomensafhankelijk zijn en qua uitke-
ring tot het inkomen behoren - een 
moeilijk punt is, daar ze op elkaar in-
werken. Dat is juist. Dat is geen no-
vum. 

Ik heb ook in mijn eerste betoog wi l-
len zeggen, dat er dringend behoefte is 
aan een evaluatie van de werkings-
sfeer van dat soort uitkeringen. Ik acht 
het echter niet juist te zeggen, dat op 
dit punt op korte termijn iets moet 
worden gedaan. Ik meen, dat wij dit 
punt moeten inbedden in de totaalpro-
blematiek van de effecten van regelin-
gen, die afhankelijk zijn van het inko-
men, op de netto-besteedbaarheid. Ik 
geef toe, dat hierop drastisch moet 
worden gestudeerd. Ik kan hem niet 
toezeggen, dat ten aanzien van deze 
regeling iets bijzonder snel zou kun-
nen gebeuren. 

De heer Zoon (PvdA): Dat impliceert 
dus, dat u met mij van mening bent, 
dat de compensatie, die voor de 16- en 
17-jarigen wordt vastgesteld, een on-
volkomen is, juist vanwege haar inwer-

Staatssecretaris Nooteboom: Ik geloof 
dat elke inkomensafhankelijke uitke-
ring, die tot het inkomen behoort, on-
volkomen is, juist vanwege haar inwer-
kingen. Het is niet dit kabinet, dat de 
belastbare inkomensafhankelijke uitke-
ringen heeft uitgevonden. Ik aanvaard 
en erken dat bij de inwerking van inko-
mensafhankelijke uitkeringen zich de-
ze fenomenen voordoen. Men kent 
het probleem van de 100-procentige 
belastingheffing. Verleden week nog 
heb ik getracht een oplossing te zoe-
ken voor het probleem - via de hard-
heidsclausule - van de sterk nadelige 
financiële gevolgen van het ontvan-
gen van verminderde kinderbijslag 
vanwege een bijbaan van bescheiden 
omvang van de moeder of de vader. 
Het gaat hier om een zo omvangrijke 
en fundamentele problematiek dat niet 
kan worden gesteld dat wij iets heb-
ben uitgevonden dat voor het eerst 
niet perfect werkt. Het verschijnsel als 
zodanig heeft niet die perfectie, die wij 
bij een betere formulering zouden 
hebben kunnen verlangen. 

De heer Zoon (PvdA): Maar deze Rege-
ring is er toch maar mee gekomen, 
zonder te wijzen op de consequenties 
van die compensaties. 

Staatssecretaris Nooteboom: Die con-
sequenties kan iedereen nagaan. De 
hoogte van het inkomen is niet alleen 
de parameter voor het vaststellen van 
de belasting, die moet worden be-
taald. 

De heer Zoon (PvdA): Ik ben in ieder 
geval blij, dat ik de consequenties heb 
nagegaan. 

De heer Franssen (CDA): Nu de Staats-
secretaris niet heeft gereageerd op 
mijn opmerking over de inschatting 
van de decielen, zou ik een verspre-
king mijnerzijds wil len rechtzetten. Ik 
heb gezegd: Tweede deciel. Dat is cor-
rect, wanneer van bovenaf wordt ge-
dacht; uit de context van mijn betoog 
zal men dit ook hebben begrepen. In 
het kader van de inkomensverdeling is 
het juister over het negende deciel te 
spreken. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Mij is gebleken, dat 
prijs wordt gesteld op hoofdelijke 
stemming. Ik stel voor, deze aanstaan-
de dinsdag, bij de aanvang van de ver-
gadering te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 16.36 uur. 

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

1°. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van wet: 

Wijziging van hoofdstuk XIII (Depar-
tement van Economische Zaken) van 
de begroting van uitgaven van het Rijk 
voor het jaar 1978 (Arbeidsvoorwaar-
denbeleid 1978; eerste wijzigingsvoor-
stel) (15 374); 

Wijziging van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Gemeen-
tefonds voor het dienstjaar 1977 
(15 429). 

Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van het College 
van Senioren. 

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

se Zaken, betreffende wijziging van 
Bijlagen I, IV en V van het op 7 februari 
1970 te Bern tot stand gekomen lnter-
nationaal Verdrag betreffende het goe-
derenvervoer per spoor; 

een, van de Ministers van Buiten-
landse Zaken, van Justitie en van Bin-
nenlandse Zaken, betreffende een ver-
zoek van de V.N. inzake politiebijstand 
bij verkiezingen in Namibië; 

een, van de Minister van Binnen-
landse Zaken, ten geleide van het 
Ambtenarenreglement Staten-Gene-
raal; 

een, van alsvoren, ten geleide van het 
rapport Werkgroep Herziening Ubink-
normen; 

een, van de Staatssecretaris van Bin-
nenlandse Zaken, betreffende onder-
zoek provinciale financiën; 

een, van de Minister van Onderwijs 
en Wetenschappen, betreffende het 
voorontwerp van een wet twee-fasen-
structuur w.o.; 

een, van de alsvoren, ten geleide 
van 2 exemplaren van het verslag van 
de Centrale Commissie Aanmelding 
en Plaatsing aanstaande eerstejaars-
studenten studiejaar 1978/1979; 

een, van de Minister van Economi-
sche Zaken, betreffende actie inzake si-
tuatie op de oliemarkt; 

een, van de Staatssecretaris van Cul-
tuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk, mevrouw Kraaijeveld-Wouters, 
ten geleide van 35 exemplaren van de 
publikaties Raad voor de Jeugdvor-
ming, Advies 17 en 18. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. De 
bijlagen zijn nedergelegd ter griffie ter 
inzage voor de leden. 

3°. de volgende missives: 
zeven, van de Directeur van het Ka-

binet der Koningin, houdende mede-
deling van de goedkeuring door H. M. 
de Koningin van een aantal ontwerpen 
van (rijks)wet, aangenomen door de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal op 
9 september 1975, 10 mei 1977 en 30 
januari en 13 februari 1979. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

4°. de volgende geschriften: 
een, van L. H. Anemaet-Stuy te 

's-Gravenhage, betreffende onder 
meer het lidmaatschap van de N.S.B, 
van de heer Luns. 

Dit geschrift wordt van belang ge-
acht voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Algemene Za-
ken en Huis der Koningin; 

een, van L. van Oostijen te Hoogeveen, 
inzake het boycotten en sanctioneren 
van staten. 

een, van mevrouw G. Buitendijk te 
Emmen, inzake het wetsontwerp be-
treffende de Sanctiewet. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Buitenland-
se Zaken; 

een, van het bestuur van de Neder-
landse Fruittelers Organisatie te 
's-Gravenhage, ten geleide van een mo-
tie met betrekking tot het importeren 
van appels uit de landen van het Zui-
delijk Halfrond. 
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Dit geschrift wordt van belang ge-
acht voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissies voor Landbouw en 
Visserij en voor Economische Zaken; 

een, van L. Oostijen, te Hoogeveen, 
betreffende abortus-provocatus; 

een, van mevrouw Govaert te Ber-
gen op Zoom, met betrekking tot als-
voren. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissies voor Justitie en 
voor Volksgezondheid en Milieuhygië-
ne; 

een, van het gemeentebestuur van 
Hellendoorn, ten geleide van een mo-
tie, aangenomen in de vergadering 
van de raad van deze gemeente, inza-
ke de vorming van een provincie 
Twente. 

een, van de raad der gemeente 
Neede, zijnde een motie met betrek-
king tot alsvoren; 

een, van het gemeentebestuur van 
Tubbergen, ten geleide van een motie, 
aangenomen door de raad van die ge-
meente, inzake alsvoren; 

een, van het gemeentebestuur van 
Vriezenveen, ten geleide van een mo-
tie, aangenomen door de raad van die 
gemeente, met betrekking tot alsvo-
ren. 

Deze geschriften worden van belang 
geacht voor de leden en plv. leden van 
de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken en de Hoge Colleges van 
Staat; 

een, van het gemeentebestuur van Cu-
lemborg, betreffende het ontwerp-
Leegstandswet. 

Dit geschrift wordt van belang ge-
acht voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening; 

een, van het gemeentebestuur van De-
venter, ten geleide van een motie, aan-
genomen door de raad van die ge-
meente, inzake het tegengaan van 
grondspeculatie. 

Dit geschrift wordt van belang ge-
acht voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissies voor Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening en voor 
Justitie; 

een, van het gemeentebestuur van Hil-
versum, zijnde een motie, aangeno-
men door de raad van die gemeente, 
betreffende het ontwerp van wet tot 
Wijziging van de Hinderwet (15 027). 

Dit geschrift wordt van belang ge-
acht voor de leden en plv. leden van de 
vaste Commissie voor Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne. 

De Voorzitter stelt voor de geschriften 
voor kennisneming aan te nemen. 
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