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Nr. 11 BIJLAGEN BIJ DE NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET EINDVERSLAG 

RAMING VAN DE KOSTEN VAN COMPENSATIE VOOR DE INKOMENSDER-
VING TEN GUNSTE VAN FASE 2, WETSONTWERP «INTEGRATIE KINDER-
BIJSLAG EN KINDERAFTREK» 

Bijlage 1 § 1 . INLEIDING 

In het wetsontwerp «Integratie kinderbijslag en kinderaftrek» wordt een 
herziening van het huidige stelsel van kinderbijslag en kinderaftrek voorge-
steld. Deze herziening moet enerzijds tot een vereenvoudiging van het 
systeem van inkomenstoeslagen voor kinderen leiden, anderzijds een ver-
mindering van collectieve lasten tot gevolg hebben. Volgens de plannen zal 
deze herstructurering in drie fasen plaatsvinden: 

fase 1. De kinderaftrek wordt vervangen door een opslag op de kinderbij-
slag (uitgezonderd 1ste en 2de kind zelfstandigen). 

fase 2. Voor studerende en zieke of gebrekkige kinderen en de zogenaam-
de huishoudkinderendie na 31 december 1978 16 jaar worden, gaat de 
meervoudige kinderbijslag in bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. 

fase 3. Invoering van kinderbijslag voor de eerste twee kinderen van zelf-
standigen, ten einde het stelsel te harmoniseren. 

Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen wordt 
hier onderzocht, welke de financiële consequenties zijn van de fase 2 voor 
Nederlandse huishoudingen, gekenmerkt naar het brufo-inkomen. De inko-
mensvermindering die het gevolg is van fase 2 zou de onderwijsdeelname 
van kinderen uit lagere inkomensgroepen negatief kunnen beïnvloeden. 
Schattingen worden gemaakt van kosten van compensatie voor inkomens-
derving ten gunste van fase 2. Twee alternatieve schattingen worden ge-
maakt. Deze alternatieven verschillen ten aanzien van het bruto-inkomen, 
dat als grensinkomen wordt gekozen, waaronder men voor compensatie in 
aanmerking komt. Als mogelijke alternatieven voor deze grensinkomenszijn 
gekozen voor het modale inkomen (f 29 900), het f 40 000 draaipunt inkomen 
van fase 1 en het alternatief volgens het amendement-De Korte-Hermsen. 
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In de volgende paragraaf (§ 2) wordt de achtergrond van de gemaakte 
schattingen geschetst. Ingegaan wordt op hetgeen onder bruto-inkomen 
verstaan wordt en welke huishoudingen beschouwd worden. Het materiaal 
waarop de berekeningen gebaseerd zijn, namelijk het woningbehoefte-on-
derzoek 1975, wordt ook hierin besproken. In § 3 worden de financiële gevol-
gen van fase 1 en 2 geraamd, terwijl in § 4 schattingen worden gemaakt van 
de kosten van maatregelen ter compensatie van de financiële gevolgen van 
fase 2. 

De samenvatting van § 5 verschilt op onderdelen van de samenvatting 
van de voorlopige raming (24 mei 1978). De oorzaak hiervan ligt grotendeels 
in het feit dat de berekeningen voor de voorlopige raming uitgingen van een 
volledig ongewijzigde toestand tussen 1975-78, wat betreft de onderwijs-
deelname. De veronderstelde toename in de onderwijsdeelname leidt tot 
een groter bedrag aan bezuinigingen ten gunste van fase 1 en fase 2. Neemt 
men bovendien aan dat de onderwijsdeelname sterker stijgt in de lagere de-
cielen van inkomen, dan zullen ook de kosten van compensatie voor inko-
mensachteruitgang ten gunste van fase 2 hoger worden. 

§ 2. BESCHIKBAAR ONDERZOEKSMATERIAAL 

De berekeningen die in deze nota gemaakt worden, zijn voor een groot 
deel gebaseerd op de gegevens uit het Woningbehoeftenonderzoek (WBO) 
1975. In dit onderzoek werd uitvoerig naarde inkomenspositie van huishou-
dingen geïnformeerd. Aan dit onderzoek is een inkomensverdeling ont-
leend. Deze inkomensverdeling betreft bruto-inkomens, voor zelfstandig 
woonachtige huishoudingen. 

Bruto-inkomen omvat het totaal van netto winst, loon, salaris, e.d., overig 
inkomen als dividend, rente, pacht, huur, e.d., ontvangen pensioenuitkeringen, 
ontvangen inkomenssupplementen, kinderbijslag en ontvangen echtschei-
dingsuitkeringen. De in het WBO opgegeven inkomens blijken, bij generali-
satie naar de totale bevolking, redelijk overeen te komen met de gegevens 
uit de Nationale Rekeningen (zie SCP, Profijt van de Overheid, blz. 22-23). 

Voor deze nota zijn alleen zelfstandig woonachtige huishoudingen opgeno-
men in de inkomensverdeling. Verdienende kinderen die thuis wonen, zijn 
dus buiten beschouwing gelaten. Alleen huishoudens met een bruto inko-
men van f 6000 of meer zijn opgenomen (zie SCP, Profijt van de Overheid, 
bijlage 4.1, blz. 116). In totaal waren van 3330 huishoudingen alle benodigde 
gegevens beschikbaar. De WBO-gegevens, die voor deze nota gebruikt zijn, 
omvatten, naast het bruto-inkomen, ook de beroepsgroep van het hoofd van 
het huishouden (wel of niet in loondienst), het aantal kinderen van 0-15, 
16-17 en 18-26 jaar dat tot een huishouden behoort, alsmede het aantal fis-
cale kinderen per huishouden. Met deze gegevens kan bij benadering wor-
den vastgesteld, welke verdeling van k.a.- en k.b.-kinderen over decielen van 
bruto inkomen in 1975 bestond. Deze verdeling kan gedifferentieerd worden 
naar de rangorde van het kind en de beroepsgroep van het hoofd van het 
huishouden (wel of niet in loondienst). Met deze verdelingen zijn schattin-
gen gemaakt van de gevolgen van de fasen 1 en 2 in 1978 en zijn de kosten 
van compensatiemaatregelen voor fase 2 geschat voor datzelfde jaar. Daar-
bij is rekening gehouden met de inkomensontwikkeling, ten dele met de de-
mografische ontwikkeling en de ontwikkeling in de onderwijsdeelname (per 
deciel) in de periode 1975-1978. 

§ 3. FINANCIËLE GEVOLGEN VAN FASEN 1 EN 2 

De berekeningswijze voor fase 1 en 2 wordt apart behandeld. De berekenin-
gen worden gemaakt voor het jaar 1978. 
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3.1. Fase 1 - vervanging kinderaftrek door opslagen kinderbijslag 

In fase 1 wordt, behalve voor de eerste twee kinderen van zelfstandigen, 
de kinderaftrek vervangen door een opslag op de kinderbijslag. Om analyti-
sche redenen wordt, naast het begrip fiscale kinderen, het begrip «telkinde-
ren» ingevoerd. Telkinderen zijn kinderen die in aanmerking komen voor 
kinderaftrek; een telkind kan, afhankelijk van een aantal factoren, voor 1 of 2 
of 3 fiscale kinderen tellen. Het aantal telkinderen is gelijk aan het aantal fis-
cale kinderen, indien uitsluitend enkelvoudige kinderaftrek zou worden ge-
geven. Het wegvallen van de kinderaftrek betekent voor een huishouding 
met telkinderen, dat er meer belasting betaald moet worden. Dit extra belas-
tingbedrag is gelijk aan het huidige k.a.-voordeel. Het k.a.-voordeel verschilt 
per huishouding en hangt af van de kenmerken belastbaar inkomen (belast-
bare som) en aantal fiscale kinderen. In de volgende subparagrafen wordt 
eerst (3.1.1) de verdeling van huishoudens naar decielen van bruto inkomen 
in 1978 geschat. Voor deze huishoudens wordt per deciel het gemiddelde 
belastbare inkomen geraamd, afzonderlijk voor huishoudens met fiscale kin-
deren en huishoudens zonder fiscale kinderen. Vervolgens wordt in 3.1.2 
een schatting gemaakt van het totale aantal belastingkinderen in 1978. Deze 
schatting wordt gemaakt aan de hand van de ontwikkeling van de bevol-
kingsgroepenO-15,16-17 en 18-26 jaar, de onderwijsdeelname van de twee 
laatstgenoemde groepen en de verhouding tussen telkinderen en fiscale kin-
deren voor elk van de drie leeftijdsgroepen. In deze subparagraaf is ook het 
aantal fiscale kinderen in 1981 geraamd. Dit aantal wordt uitsluitend als ach-
tergrondinformatie gepresenteerd. 

De verdeling van het aantal belastingkinderen over decielen in 1978 wordt 
bepaald in 3.1.3 aan de hand van veronderstellingen over de verdeling van 
de groei in de onderwijsdeelname over decielen in de veronderstelling, dat 
de verdeling van potentiële telkinderen over decielen in 1978 dezelfde is als 
in 1975. 

In 3.1.4 wordt per deciel het aantal belastingkinderen in 1978 nader uitge-
splitst naar rangorde van het kind en naar de beroepsgroep (wel/niet in loon-
dienst) van de vader, terwijl in 3.1.5 de belastingvoordelen per deciel bere-
kend worden, voor de twee beroepsgroepen werknemers/zelfstandigen en 
voor de verschillende rangorden van kinderen. Ten slotte volgt in 3.1.6 de af-
sluitende berekening van de opbrengst en kosten van fase 1 in 1978. 

3.1.1. Belastbare inkomens in 1978 

Het in 1975 opgegeven bruto-inkomen van het hoofd van de huishouding 
(ontleend aan het WBO) is genomen als uitgangspunt voor de schatting van 
het belastbaar inkomen in 1978. Voorde extrapolatie naar 1978 zijn alle bru-
to-inkomens verhoogd met dezelfde factor. Als verhogingsfactor is gekozen 
de bruto-loonstijging van het bruto modale inkomen over de periode 
1975-1978 (f 29 900 in 1978, f23400 in 1975), hetgeen neerkomt op een ver-
hoging met (nominaal) 28% (1,104 x 1,086 x 1,068 = 1,28). Met deze unifor-
me verhoging wordt waarschijnlijk een fout gemaakt. Niet alle inkomens zijn 
met dezelfde factor toegenomen. Ongetwijfeld zal deze factor verschillen 
naar gelang de bron van het inkomen (winst etc, loon of uitkering) en verder 
afhangen van beroepsgroep of bedrijfstak waarin men werkzaam is. Concre-
te gegevens ontbreken echter om de bruto inkomensstijgingsfactor te diffe-
rentiëren. Het aldus benaderde bruto-inkomen voor 1978 wordt omgezet in 
een belastbaar inkomen met behulp van een berekeningsprogramma geba-
seerd op de toelichting op het aangiftebiljet inkomstenbelasting 1978 en de 
geldende premieheffing volksverzekeringen. Dit berekeningsprogramma is 
weergegeven in bijlage 2.1 van het SCP-rapport «Profijt van de Overheid». 
Het programma gaat ervan uit dat voor een huishouding alleen de algemeen 
geldende minimale inkomensaftrekken als inkomensaftrekpost voor de vast-
stelling van het belastbaar inkomen gelden. De aftrek van hypotheekrente is 
niet meegenomen, wat voor een deel wordt gecompenseerd door het feit 
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dat ook het huurwaarde forfait als inkomensbestanddeel buiten beschou-
wing is gelaten. Ook andere aftrekposten: buitengewone lasten, rente op 
schulden e.d. zijn buiten beschouwing gebleven, omdat daarvoor geen ge-
gevens beschikbaar waren. Het voor 1978 berekende belastbare inkomen 
van een huishouden zal daardoor hoger zijn dan het werkelijke. 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de berekende bruto-inkomensverdeling, 
weergegeven in de vorm van decielen, en het geschatte belastbaar inkomen 
voor 1978, gemiddeld per deciel van bruto-inkomen, en afzonderlijk weerge-
geven voor huishoudens, die wel voor kinderaftrek en niet voor kinderaftrek 
in aanmerking komen. 

3.1.2. Het totale aantal fiscale en kinderbijslagkinderen in 1978 en 1981 

Voor de bepaling van het totale aantal fiscale kinderen in 1978 en 1981 
wordt uitgegaan van een drietal verzamelingen van gegevens: 

- De omvang van de bevolking in de leeftijdsgroepen 0-15,16-17 en 
18-26 jaar per 31/12, ontleend aan CBS-bronnen. De omvang van deze groe-
pen in 1981 is ontleend aan CBS Bevolkingsprognose, alternatief B. 

- De onderwijsdeelname van de leeftijdgroepen 16-17 en 18-26 jaar aan 
het volledig dagonderwijs. Voor het verleden worden deze gegevens ont-
leend aan CBS-bronnen. Voor 1978 en 1981 wordt gebruikgemaakt van de 
prognoses van SCP, cahier 2, herziene versie (1978). Het aantal onderwijs-
volgende kinderen van 16-26 jaar plus alle kinderen onderde 16 vormen het 
potentiële aantal telkinderen, met één uitzondering. Die uitzondering is de 
groep zieke of gebrekkige kinderen en de zgn. «huishoud»-kinderen, waar-
over geen gegevens voorhanden zijn. 

- De verhouding tussen telkinderen en fiscale kinderen. Alle telkinderen 
van 0-15 jaar zijn voor 1 fiscaal kind gerekend, telkinderen van 16-17 jaar 
voor 2 fiscale kinderen. Zou men deze veronderstellingen op de totale aan-
tallen fiscale kinderen van 1973 zoals bij de belastingdienst opgegeven toe-
passen, dan blijkt dat een telkind van 18-26 jaar gemiddeld voor 2,25 fiscale 
kinderen gerekend moet worden. 

In tabel 3.2 zijn de geschatte aantallen fiscale kinderen in 1978 en 1981 
weergegeven, te zamen met de opbouw van de berekening en trendmatige 
ontwikkeling in het aantal fiscale kinderen, met de daarbij behorende achter-
gronden. 

Uit de tabel blijkt dat de afwijkingen tussen de berekende aantallen poten-
tiële telkinderen en de werkelijke aantallen opgegeven telkinderen nogal 
groot zijn. Een viertal oorzaken is aan te geven voor afwijkingen: 

- Het aantal telkinderen wordt te laag geschat, omdat de belastingplichti-
ge uit 4 peildata mag kiezen om vast te stellen of een kind èn een bepaalde 
leeftijd heeft èn onderwijs geniet. Is dit voor één van de peildata het geval 
dan telt dit kind voor het gehele jaar als telkind. Dit effect kan voor 1978 op ± 
125 duizend telkinderen geschat worden. 

- Bij de potentiële telkinderen van 18-26 zijn alle studenten meegeteld. In 
werkelijkheid gelden studenten van 18-26 jaar die financieel onafhankelijk 
zijn van hun ouders, niet als telkind. Op grond hiervan zou men een lager 
aantal potentiële telkinderen verwachten dan het werkelijke aantal. 

- Bij de potentiële telkinderen zijn nietde zieke of gebrekkige kinderen of 
«huishoud»kinderen meegeteld. 

- Het aantal bij de belastingdienst opgegeven telkinderen lijkt afhankelijk 
van opgave- of meetfluctuaties die niet door trendramingen benaderd kun-
nen worden. 

De schattingen voor het aantal fiscale kinderen in tabel 3.2 geven over de 
periode 1975-1981 het volgende te zien: 

- geleidelijke afname van het aantal telkinderen met ongeveer 1 % per 
jaar, ondanks de sterk stijgende onderwijsdeelname; 
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- een geleidelijke wijziging van de leeftijdsopbouw van het aantal telkin-
deren: afname van het aantal 0-15 jarige telkinderen, toename van de 16-26 
jarige telkinderen; 

- een nauwelijks toenemend aantal fiscale kinderen tot 1978 en na dit jaar 
het begin van een daling. 

Omdat de raming van het aantal kinderbijslagkinderen in dit onderzoek di-
rect afgeleid is uit het aantal telkinderen voor de kinderaftrek wordt daar nu 
kort op ingegaan, hoewel deze raming geen rol speelt bij de berekeningen 
voor fase 1. Voor de raming van het aantal kinderbijslagkinderen is uitge-
gaan van hetzelfde aantal telkinderen als voor het aantal fiscale kinderen. Dit 
geeft aanleiding tot een lichte overschatting omdat het kindertal vóór de kin-
derbijslag per kwartaal geëvalueerd wordt waardoor bij een stijgende trend-
lijn de stand op 31 december hoger uitvalt dan het jaargemiddelde. Verder 
zijn dezelfde veronderstellingen ingevoerd over het enkel-, twee- of drievou-
dig tellen als kinderbijslagkind. Uiteraard is hierbij rekening gehouden met 
het feit dat de eerste twee telkinderen van hoofden van huishouding die niet 
onder de KWL- of KKZ-regeling vallen, dus niet in loondienst of kleine zelf-
standige zijn, niet meetellen. Daarnaast zijn wel de partieel-leerplichtigen in 
beschouwing genomen die wel kinderbijslag krijgen (1 x) maar niet als fis-
caal kind opgevoerd mogen worden. Hun aantal is voor 1978 geraamd op 
125000. De schatting van het aantal k.b.-kinderen voor 1978 is weergegeven 
in tabel 3.7. 

3.1.3. De verdeling van fiscale kinderen over decielen, 1978 

De verdeling van het in de vorige subparagraaf berekende aantal fiscale 
kinderen over de decielen van bruto-inkomens in 1978 is afzonderlijk ge-
schat voor de drie leeftijdsgroepen 0-15 jaar, 16-17 jaar en 18-26 jaar. 

Verdeling fiscale kinderen 0-15 jaar 
Voor 1978 is dezelfde verdeling van de kinderen in deze leeftijdsgroep als 

voor 1975, zoals waargenomen in het WBO. Een kind telt voor één fiscaal 
kind. De eerste twee rijen van tabel 3.3 geven de geschatte aantallen kinde-
ren en fiscale kinderen weer. 

Verdeling fiscale kinderen 16-17 jaar 
Wederom is het totale aantal kinderen in deze leeftijdsgroep in 1978 ver-

ondersteld op dezelfde wijze verdeeld te zijn over decielen van bruto-inko-
mensals in 1975. Deze is weergegeven in de derde rij van tabel 3.3. Om het 
aantal telkinderen in deze leeftijdsgroep te kunnen vaststellen moet men het 
aantal kinderen vermenigvuldigen met de onderwijsdeelnamepercentages. 
De onderwijsdeelname van deze leeftijdsgroep wordt verwacht te stijgen 
van 68,2% in 1975 tot 78,0% in 1977. De onderwijsdeelname pervintiel (20% 
groep) van deze leeftijdsgroep was in 1975 als volgt (gegevens WBO):1 

Vintiel 1 2 3 4 5 Totaal 

Deelname-
percentage 

43,2 44,5 59,4 77,3 88,3 68.2 

' Voor het bepalen van de deelnamepercenta-
ges zijn de 10 decielen gereduceerd tot 5 vintie 
len, omdat het aantal in het WBO voorkomen-
de kinderen per leeftijdsgroep per deciel in een 
aantal gevallen voor generalisatie onverant-
woord klein wordt. 

Zou de stijging in het deelnamepercentage tussen 1975 en 1978 voor elk 
vintiel even groot worden verondersteld dan wordt de onderwijsdeelname 
in het 5de vintiel groter dan 100%. Om dergelijke absurde resultaten te ver-
mijden is de volgende veronderstelling gemaakt over de stijging in de on-
derwijsdeelname per vintiel: de stijging van het onderwijsdeelnamepercen-
tage per inkomensgroep is evenredig met het produkt van het percentage 
onderwijsdeelnemers en het percentage niet-onderwijsdeelnemers per vin-
tiel in 1975. 
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Dit betekent dat de stijging het grootst is als de onderwijsdeelname 50% is 
en zowel bij een onderwijsdeelname van Oen 100% nihil is. Daarmee isaan-
genomen dat de onderwijsdeelname «groeit» volgens een verzadigingscur-
ve. De aldus berekende onderwijsdeelname pervintiel in 1978 is weergege-
ven op de vierde rij van tabel 3.3. Met deze onderwijsdeelnamepercentages 
en het aantal kinderen van 16-17 is het aantal kinderen berekend (vijfde rij). 
Na vermenigvuldiging met twee volgt op de zesde rij het aantal fiscale kin-
deren van 16-17 jaar.2 

Verdeling fiscale kinderen 18-26 jaar 
Om de verdeling van het aantal fiscale kinderen van 18-26 jaar vastte stel-

len moeten meer veronderstellingen worden gemaakt dan voor de leeftijds-
groep 16-17 jaar. De veronderstellingen zijn: 

- De verdeling van alle personen van 18-26 jaar over decielen van bruto-
inkomens in 1978 volgt de verdeling van thuiswonende kinderen (40% van 
deze groei) zoals in het WBO van 1975 waargenomen (zevende rij, tabel 3.3). 
Let wel dat deze verdeling uitsluitend is geïntroduceerd voor de berekening 
ten einde de onderwijsdeelname aan vintielen te relateren. 

- De onderwijsdeelname pervintiel in 1978 is op dezelfde wijze berekend 
als de onderwijsdeelname voor de leeftijdsgroep 16-17. De onderwijsdeel-
name per vintiel was in 1975: 

Vintiel 1 2 3 4 5 Totaal 

Deelname-
percentage 6,5 8,9 11,1 14,7 28,9 14,7 

De deelnamepercentages per vintiel zijn, net als het aantal kinderen van 
18-26 jaar, fictief en uitsluitend als onderdeel van de berekening ingevoerd. 
De op deze wijze berekende onderwijsdeelname pervintiel in 1978 is weer-
gegeven in rij 8 van tabel 3.3. 

- De aantallen telkinderen, die ontstaan (rij 9) door vermenigvuldiging 
van onderwijsdeelname en aantal kinderen, zijn niet langer fictief. Het aantal 
fiscale kinderen (rij 10) is daaruit afgeleid met behulp van de factor 2,25. 
De totale aantallen belastingkinderen per deciel kunnen nu verkregen wor-
den door de belastingkinderen van de drie onderscheiden leeftijdsgroepen 
bij elkaar op te tellen. 

3.1.4. Verdeling belastingkinderen naar rangorde kind en naar beroeps-
groep vader 

Het bedrag aan kinderaftrek, en daarmee het belastingvoordeel van kin-
deraftrek voor een bepaald fiscaal kind, hangt mede af van de rangorde van 
het betreffende kind. Zo geniet een huishouding in 1978 voor het vierde en 
volgende fiscale kind geen kinderaftrekvoordeel. Verder hangt het k.a.-voor-
deel samen met het beroep van de vader: de regelingen voor kinderen, 
waarvan de vader in loondienst is, verschillen van de regelingen voor kinde-
ren van wie ouders of voogd niet in loondienst zijn. 

In tabel 3.4 is aangegeven, afzonderlijk voor wel of niet in loondienst, wel-
ke de geschatte verdeling in 1978 is van het aantal fiscale kinderen per deciel 
over 1ste, 2de, 3de en 4de en volgende kinderen. De schatting is afgeleid uit 
de gegevens van het WBO, 1975. Aangenomen is dat de procentuele verde-
ling per deciel van fiscale kinderen naar wel of niet in loondienst enerzijds en 
naar rangorde anderzijds dezelfde is als in 1975. 

3 De onderwijsdeelname van de 2 decielen die 
deel uitmaken van een vintiel wordt geacht de-
zelfde te zijn. 

3.1.5. Kinderaftrekvoordeel en opslagbedrag kinderbijslag 

Uitgaande van het gemiddeld belastbaar inkomen per deciel (zie tabel 3.1) 
kan nu het k.a.-voordeel bepaald worden. Dit is verschillend voor belasting-
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plichtigen, wel of niet in loondienst. Voor 1978 zijn de kinderaftrekbedragen 
als volgt: 

In loondienst Niet in loondienst 

cumulatief additief cumulatief additief 

bedrag 
(gld.) 

bedrag 
(gld.) 

bedrag 
(gld.) 

bedrag 
(gld.) 

bij 1 kind 1086 1086 1745 1745 
bij 2 kinderen 1645 559 3577 1832 
bij 3 kinderen 2203 558 4135 558 
bij 4 of meer kinderen 2203 — 4135 — 

Het k.a.-voordeel hangt mede af van het marginale belastingtarief. Voor 
de vaststelling van deze tarieven is aangenomen dat alle huishoudingen in 
tariefgroep 4 (gehuwd) vallen. De toegepaste marginale tarieven en de bere-
kende k.a.-voordeelbedragen staan weergegeven in tabel 3.5. 

De opslagen op de kinderbijslag, die de kinderaftrek gaan vervangen, vol-
gen direct uit het gekozen draaipuntinkomen in het wetsontwerp en uit het 
amendement-De Korte/Hermsen zoals door de Tweede Kamer aanvaard. Dit 
draaipunt is zo gekozen dat werknemers met een bruto-inkomen van 
f 40 000 er niet op voor- noch achteruit gaan. Het draaipuntinkomen van 
f40 000 wordt met ingang van 1 april 1979 voor het tweede kind verhoogd 
naar f 44 140 en voor het derde kind naar f 50 000. Het feit dat in ditamende-
ment tevens de loonindexering vanaf 1979 gewijzigd wordt in een gemeng-
de indexering is hier buiten beschouwing gelaten omdat dit voor 1978 nog 
geen rol speelt. Als vergelijking wordt in het wetsontwerp ook het modale 
bruto-inkomen van f 29 900 aangehaald. De opslagbedragen die bij deze 
draaipunten horen zijn als volgt: 

Draaipuntinkomen 

f 29 900 2 

(berekend) 
f 4 0 0 0 0 ' Amendement 

De Korte/Hermsen 

Opslag kinderbijslag (gld.l 

Eerste kind 348 
Tweede kind 151 
Derde kind 145 

348 
179 
179 

348 
221 
232 

Memorie van antwoord (blz. 2). 
Veronderstelde belastbaar inkomen: f 24 500. 

3.1.6. Financiële consequenties van fase 1 

In tabel 3.6 worden de financiële consequenties van fase 1 weergegeven. 
De kinderaftrek vervalt voor personen in loondienst, terwijl voor personen 
niet in loondienst de kinderaftrek voor het derde kind vervalt. De kinderbij-
slagbedragen worden overeenkomstig het bovenstaande opgetrokken voor 
alle kinderen van werknemers en voor het derde kind van zelfstandigen. Het 
bedrag, dat op deze wijze bezuinigd wordt in 1978, wordt geraamd op ± 70 
min. voor het draaipunt volgens De Korte/Hermsen, op ± 165 min. voor het 
draaipunt f 40.000 en ± 225 min. gulden bij het draaipunt modaal inkomen. 
De bedragen die geraamd worden in de memorie van antwoord (blz. 27) zijn 
iets (ruim 10%) hoger: 
260 min. bij het draaipunt modaal 
200 min. bij het draaipunt f 40.000 (jaarbasis 1978). 
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Nadrukkelijk dient hier vermeld te worden dat de door ons geraamde be-
zuinigingen ten gevolge van fase 1 sterk afhankelijk zijn van de veronderstel-
lingen over de verdeling van het aantal fiscale kinderen in 1978 over decie-
len. Zou verondersteld worden dat tussen 1975 en 1978 er een verschuiving 
zou hebben plaatsgevonden van het aantal fiscale kinderen naar lagere de-
cielen, dan zijn de bezuinigingen ten gevolge van fase 1 lager. Een dergelijke 
verschuiving moet niet uitgesloten worden geacht, tegen de achtergrond 
van de verhoudingen in 1975. In 1975 behoorde slechts 1/3 van alle fiscale 
kinderen tot de laagste 50% (bruto) inkomenshuishoudens en slechts 6% tot 
de laagste 20% inkomenshuishoudens. Door toename van de onderwijs-
deelname in deze inkomensgroepen of door verschuiving van het aantal tel-
kinderen van hogere naar lagere inkomensgroepen tussen 1975 en 1978 
zouden de genoemde verhoudingen beïnvloed kunnen zijn, waardoor de be-
zuinigingen lager worden. 

Ter einde de gevoeligheid van de berekeningen voor de differentiële deel-
name per vintiel na te gaan, is ook een berekening gemaakt waarbij andere 
veronderstellingen over de onderwijsdeelname worden gemaakt. Aangeno-
men is dat de stijging in de onderwijsdeelname in het eerste vintiel het 
grootst is en dan lineair afloopt naar nul in het vijfde vintiel. De onderwijs-
deelname in 1978 wordt dan: 

Vint iel 1 2 3 4 5 Totaal 

% 16-17-jar igen 
% 18-26-jar igen 

65,2 
13,8 

60,9 
14,4 

70,7 
14,7 

82,8 
17,1 

. 88,3 
28,9 

78,0 
17,1 

Bij dezelfde veronderstellingen over de verdeling van kinderen naar rang-
orde en beroepsgroep vader over decielen, komt het bedrag aan kinderaf-
trekvoordeel dat in fase 1 bezuinigd wordt nu op ongeveer 1170 min. gulden, 
terwijl het k.b.-voordeel van fase 1 uiteraard ongewijzigd blijft. De bezuini-
gingen van fase 1 worden dan: 

50 min. gulden bij draaipunt De Korte/Hermsen 
145 min. gulden bij draaipunt f40.000 
205 min. gulden bij draaipunt f 29.900 (modaal). 

Tabel 3 .1 . Bruto inkomensgrenzen van de decielgroepen en gemiddeld belastbaar inkomen 
hoofd huishouding, 1978 

(Decielen van bruto •inkomen) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Bruto-inkomensgrens 
in duizenden guldens 15,6 19,2 23,6 27,4 30,7 34,6 40,9 48,6 61,7 

Gemiddeld belastbaar 
inkomen (gld. x 1000) 
a. hoofd zonder 

fiscale kinderen 11,5 16,2 19,3 22,0 24,6 27,6 31,6 36,8 45,4 91,2 
b. hoofd met 

fiscale kinderen 10,7 14,9 17,3 20,9 23,7 26,6 30,2 35,6 44,7 78,6 
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Tabel 3.2. Geschatte aantal fiscale kinderen 1978 en 1981 en trendmatige ontwikkel ing van het 
aantal fiscale kinderen op basis van bevolkingsontwikkeling en onderwijsdeelname 

31-12-67 31-12-70 31-12-73 31-12-75 31-12-78 31-12-81 

Bevolking 

0-15 
16-17 
18-26 

3737 3780 3760 3658 3425 3155 
439 445 459 474 489 492 

1897 2017 2068 2040 2072 2127 

0 - 2 6 6073 6242 6287 6172 5986 5774 

Onderwijsdeelname 
deelnamepercen tage 

16-17 
18-26 

Potentieel aantal telkinderen 

0-15 
16-17 
18-26 

44,1 
10,0 

52,0 
11,0 

61,5 
13,0 

68,2 
14,7 

78,0 
17,1 

85,0 
19,5 

3737 
194 
190 

3780 
231 
222 

3760 
282 
269 

3658 
323 
300 

3425 
381 
354 

3155 
418 
415 

0-26 4121 4233 4311 4281 4160 3988 

Aantal telkinderen volgens 
CBS 4461 4281 4551 

Raming fiscale kinderen 

0-15 
16-17 
18-26 

3737 3780 3760 3658 3425 3155 
388 462 564 646 762 836 
427 500 605 675 797 934 

0-26 4552 4742 4929 4979 4984 4925 

Aantal fiscale kinderen 
volgens CBS 4917 4779 5205 

Tabel 3.3. De verdeling van het aantal telkinderen kinderaftrek over decielen van bruto- inkomen, 1978 

Rij- Totaal Decieler i 

mer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Kinderen 0—15 3425 82,2 119,9 298,0 363,0 407,6 404,2 414,4 414,4 452,1 469,2 
2 Fiscale kinderen 

0-15 3425 82,2 119,9 298,0 363,0 407,6 404,2 414,4 414,4 452,1 469,2 

3 Kinderen 1 6 - 1 7 489 20,5 20,5 28,4 51,3 56,7 56,2 53,8 57,7 65,5 78,2 
4 % onderwijs-

deelname 78,0 55,8 57,2 72,3 86,6 93,4 
5 Telkinderen 16—17 381 11,4 11,4 16,2 29,3 41,0 40,6 46,6 50,0 61,2 73,0 
6 Fiscale kinderen 

1 6 - 1 7 762 22,8 22,8 32,4 58,6 82,0 81,2 93,2 100,0 122,4 146,0 

7 Personen 2072 155,3 182,2 188,2 219,5 265 186,3 198,8 215,3 215,3 244,3 
8 % onderwijs-

deelname 17,1 8,2 11 ,2 13,1 17,8 31 ,7 
9 Telkinderen 1 8 - 2 6 354 12,8 15,0 21,1 24,6 36,5 25,6 35,4 38,3 68,3 77,5 

10 Fiscale kinderen 
1 8 - 2 6 797 28,8 33,8 47,5 55,4 82,1 57,6 79,6 86,2 153,7 174,4 

11 Totaal telkinderen 
0 - 2 6 4161 106,4 146,3 335,3 416,9 485,1 470,4 496,4 502,7 581,6 619,7 

12 Totaal fiscale 
kinderen 0—26 4985 133,8 176,5 377,9 477,0 571,7 543,0 587,2 600.6 728,2 789,6 
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Tabel 3.4. Verdeling fiscale kinderen naar rangorde voor werknemers en zelfstandigen, 1978 (duizenden) 

Deciel Totaal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Werknemers 

Eerste kind 41,9 70,3 138,0 186,7 234,1 219,9 237,8 243,1 263,0 237,7 1872,5 
Tweede kind 28,2 48,3 86,6 128,7 171,7 151,5 174,4 174,4 213,0 203,7 1379,4 
Derde kind 10,9 19,1 30,3 49,8 62,4 63,5 68,7 68,7 87,7 108,6 569,7 
Vierde en hoger 10,0 8,8 22,1 49,8 52,0 53,8 47,6 42,3 62,6 129,0 478,0 

Totaal 91,0 146,5 275,9 415,0 520,2 488,7 528,5 528,5 626,3 679,0 4299.6 

Zelfstandigen 

Eerste kind 15,0 10,5 35,7 21,7 18,0 19,0 20,5 25,2 35,7 38,7 240,1 
Tweede kind 12,8 9,0 30,5 18,6 15,5 16,3 17,6 21,6 30,6 33,2 205,8 
Derde kind 7,3 5,1 17,3 10,5 8,8 9,2 10,0 12,3 17,3 18,8 116,6 
Vierde en hoger 7,7 5,4 18,4 11,2 9.3 9,8 10,6 13,0 18,3 19,9 123,5 

Totaal 42,8 30,0 102,0 62,0 51,5 54,3 58,7 72,1 101,9 110,6 685,9 

N.B.: totalen kunnen verschillen door afronding. 

Tabel 3.5. Kinderaftrekvoordeel (gld) per fiscaal kind naar rangorde kind en naar deciel, 1978 

Deciel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Werknemers 

Eerste kind 
Tweede kind 
Derde kind 
Vierde of hoger kind 

Zelfstandigen 

Eerste kind 
Tweede kind 
Derde kind 
Vierde of hoger kind 

Toegepaste marginale 
tarieven Werknemers 
(in percentages) 

98 

214 

217 282 282 305 348 348 434 543 695 
112 139 145 145 179 179 224 279 358 
112 112 145 145 179 179 214 251 343 

349 442 454 477 558 558 698 873 1117 
366 366 476 476 569 586 614 750 1090 
112 112 145 145 145 179 179 223 329 

Eerste kind 20 20 

Tweede kind 20 20 

Derde kind 20 20 

Toegepaste marginale 
tarieven Zelfstandigen 
(in percentages) 

Eerste kind 20 20 

Tweede kind 20 20 

Derde kind 20 20 

26 

^26 
/20 
20 

^26 
f 2 0 

20 

20 

26 ^32 
126 

32 32 

26 26 32 32 

26 26 32 32 

40 

26 

26 

26 

^32 
/ 2 6 

32 

26 S32 
,26 

26 26 

32 

32 

32 

50 64 

40 50 64 
U 0 ^50 S 64 
| 32 f 40 f59 

40 50 64 

U O \ 5 0 ^64 
f 32 M O / 5 9 

32 40 59 
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Tabel 3.6. Bezuiniging fase 1 , vervanging kinderaftrek door kinderbijslag, 1978 (min.) 

Deciel Totaal 

Kinderaftrek 

in loondienst 
(kind 1 t /m 3) 4,1 22,8 54,2 78,5 105,3 
niet in loondienst 
(kind 3) 0,6 1,9 1,5 1,3 

10 

115,0 126,3 159,3 224,2 275,4 1165,1 

1,3 1,8 2,2 3,9 6,2 20,7 

Totaal 4,1 23,4 56,1 

Kinderbijslag 
a. draaipunt modaal 

in loondienst 
(kind 1 t /m 3) 20,4 34,6 65,3 
niet in loondienst 
(kind 3) 1,1 0,7 2,5 

Totaal 21,5 35,3 67,8 93,1 117,7 109,9 

b. draaipunt f 40 000 

in loondienst 
(kind 1 t /m 3) 21,6 36,5 68,7 
niet in loondienst 
(kind 3) 1,3 0,9 3,1 

120,5 122,7 138,9 132,0 

Totaal 22,9 37,4 71,8 98,8 

c. draaipunt 
De Korte-Hermsen 

in loondienst 
(kind 1 t /m 3) 23,3 39,6 74,0 
niet in loondienst 
(kind 3) 1,7 1,2 4,0 

Totaal 

Saldo kinderbijslag' 
kinderaftrek (min. gld.j 
a. draaipunt modaal 

in loondienst 
niet in loondienst 

25,0 

16,3 
1,1 

40,8 

11,8 
0.1 

78,0 

11,1 
0,6 

Totaal 17,4 11,9 11,7 13,1 11,1 - 6,4 

Saldo kinderbijslag-
kindera f trek (min. gld.) 
b. draaipunt f 40 000 

7,6 -38,8 -89,2 -149.6 

80,0 106,6 116,3 128,1 161,5 228,1 281,6 1185,8 

91,6 116,4 108,6 119,0 120,9 136,4 129,3 942,5 

1,5 1,3 1,3 1,5 1,8 2,5 2,7 16,9 

959,4 

96,9 123,3 115,1 126,3 128,1 145,3 138,6 1000,4 

1,9 1,6 1,6 1,8 2,2 3,1 3,4 20,9 

124,9 116,7 128,1 130,3 148,4 142,0 1021,3 

105,0 133,9 124,7 137,2 139,1 159,0 152,9 1088,7 

2,4 2,0 2,1 2,3 2,9 4,0 4,4 27,0 

107,4 135,9 126,9 139,6 141,9 163,0 157,3 1115,7 

13,1 11,1 - 6,4 - 7,3 -38,4 -87,8 -146 .1 -222 ,6 
0,0 0,0 0,0 - 0,3 - 0,4 - 1,4 - 3,5 - 3,8 

-226,4 

in loondienst 17,5 13,7 14,5 18,4 18,0 0,1 0,0 -31.2 -78,9 -136 .8 -164 .7 
niet in loondienst 1,3 0,3 1,2 0,4 0,3 0,3 0,0 - 0,0 - 0.8 - 2,8 0,2 

TotMl 18,8 14,0 15,7 18,8 18,3 0,4 0,0 —31,2 -79,7 -149 .6 -164 .9 

c. draaipunt De 
Korte-Hermsen 

in loondienst 19.2 16,8 19,8 26,5 28,6 9,7 10,9 -20.2 -65,2 -122 .5 -76,4 
niet in loondienst 1,7 0,6 2,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,7 0,1 - 1,8 6,3 

Totaal 20.9 17,4 21,9 27,4 29,3 10,4 11,4 -19 .5 -65.1 -124 .3 -70.1 
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3.2. Fase 2 - Afschaffing tweevoudige kinderbijslag voor 16-17-jarigen 

In deze fase van de herstructurering wordt voorgesteld het eventuele recht 
op tweevoudige kinderbijslag voor studerende en invalide kinderen niet te 
doen ingaan bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar, maar uit te stellen tot 
het bereiken van de leeftijd van 18 jaar voor kinderen die na 31 december 
1978 16 jaar worden. De bezuinigingen, die het gevolg zijn van fase 2, worden 
berekend door de uitgaven vóór invoering van fase 2 (maar na fase 1) te ver-
gelijken met de uitgaven na fase 1. 

De k.b.-uitgaven vóór en na het ingaan van fase 2 zijn te berekenen aan de 
hand van de verdeling van a//ek.b."kinderen naar rangorde en naar het ken-
merk: vallend onder KWL, AKW of KKZ. 

Het aantal 16-17-jarige dubbeltellende kinderen dat onder KWL, AKW of 
KKZ valt in 1978 wordt geschat op 371 duizend (de partieel leerplichtigen tel-
len enkelvoudig, zodat fase 2 op hen geen effect heeft). Dit is iets lager dan 
het aantal potentiële k.a.-telkinderen (tabel 3.4) omdat de eerste twee kinde-
ren van zelfstandigen (afgezien van de kleine zelfstandigen) niet onder de 
AKW vallen. De financiële gevolgen van het wegvallen van een dubbeltelling 
van een 16- en 17-jarig kind hebben altijd betrekking op het wegvallen van het 
laatste k.b.-kind in de rangorde van het gezin. Dit effect is iets groter dan het 
effect van het alleen in beschouwing nemen van de rangorde van het 16- of 
17-jarige dubbeltellende kind. Daardoor zijn de financiële gevolgen voor een 
huishouding, die naast dagonderwijsvolgende kinderen van 16-17 jaar nog 
studerende kinderen in de leeftijd van 18-26 jaar heeft, groter dan voor een 
vergelijkbaar gezin zonder oudere studerende kinderen. Doordat de twee-
voudige kinderbijslag voor hun jongere broers of zusters vervalt, dalen zij 
een plaats in rangorde. 

In tabel 3.7 en tabel 3.9 is het aantal k.b."kinderen vóór en na invoering van 
fase 2 aangegeven. Dit aantal is berekend aan de hand van de gegevens uit 
het WBO 1975. Aangenomen is dat de procentuele verdeling van alle k.b.-
kinderen naar rangorde tussen 1975 en 1978 ongewijzigd is gebleven. Het 
aantal k.b."kinderen wordt geacht zich overeenkomstig de ontwikkeling in 
het aantal telkinderen (tabel 3.4) te gedragen over de periode 1975-1978, met 
inachtneming van de criteria, waaronder voor KWL, KKW en AKW, kinderen 
voor k.b. in aanmerking komen. Gezien deze criteria zijn de aantallen k.a.-
kinderen (tabel 3.4), terwijl voor zelfstandigen dit pas geldt voor het derde en 
volgend kind (zie ook 3.1.2). 

Vermenigvuldiging van het verschil in het aantal kinderen vóór en na fase 
2 met de, in tabel 3.8 weergegeven k.b.-bedragen, levert de bezuinigingen ten 
gevolge van fase 2 op. Deze staan in dezelfde tabel aangegeven. De totaalbe-
dragen van deze tabel bevatten dus de totale bezuiniging. Zowel de directe 
bezuiniging, ten gevolge van het wegvallen van de extra k.b. voor 16- en 
17-jarige kinderen als het bedrag ten gevolge van het opschuiven van kinde-
ren van 18 t/m 26 jaar naar een lagere rangorde zijn hierin begrepen. 

Volgens deze schatting zou in 1978 ruim 640 min. gulden bezuinigd zijn 
door de afschaffing van de extra kinderaftrek voor 16- en 17-jarige kindern. 
Directe vergelijking met de bedragen uit de memorie van antwoord is niet 
mogelijk. In dit document wordt een bedrag van 820 min. genoemd in 1981 
voorfase 2, ruim 28 % meer dan het door ons voor 1978 geraamde bedrag. 

Het voor 1981 in de memorie van antwoord genoemde bedrag en het door 
ons voor 1978 berekende bedrag zijn dus alleen dan consistent indien tussen 
1978 en 1981 de kinderbijslagbezuiniging met 28% toeneemt. Een dergelijke 
toename zou het gecombineerde gevolg kunnen zijn van een toename van 
de onderwijsdeelname van 16-en 17-jarige kinderen en van de stijging van 
de kinderbijslagkosten. Stellen we de laatste stijging op 5% per jaar, dan zou 
de onderwijsdeelname van 16- en 17-jarige kinderen met 12% moeten toe-
nemen in de periode 1978-1981. In SCP, cahier 2 wordt deze groei op 9% 
gesteld. Men moet zich daarbij echter realiseren, dat de SCP-prognoses ge-
baseerd zijn op extrapolaties. Eventuele terugkoppelingen van de afschaf-
fing van kinderbijslagfaciliteiten op de onderwijsdeelname is daarin niet ver-
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werkt. Alleen als deze terugkoppeling niet zou bestaan zou dan de orde van 
grootte van het bedrag van de memorie van antwoord juist zijn. Deze veron-
derstelling is gelijk te stellen met een «prijselasticiteit» van nul, waarbij als 
de «prijs» van het volgen van onderwijs de «opportunity»kosten gezien kun-
nen worden. Geen rekening houdend met (jeugd)werkloosheid en de «op-
portunity»kosten tegen minimumlonen (netto), evaluerend, bedraagt de 
prijs van het volgen van onderwijs voor 16-en 17-jarigen, zonder kinderbij-
slag gemiddeld ongeveer f 7200. De gemiddelde kinderbijslag per 16-en 
17-jarige bedraagt f 17 30 volgens tabel 3.7. De «prijs» voor onderwijsdeelna-
me vóór afschaffing van de dubbele bijslag is dan ongeveer f 3740 en na af-
schaffingf 5470: een verhoging met bijna 1/3. Zou men de werkloosheid van 
16- en 17-jarige schoolverlaters incalculeren, dan is de relatieve toename in 
de «prijs» van onderwijsdeelname vóór en na afschaffing dubbele kinder-
bijslag voor 16-en 17-jarigen nog groter. Dat de prijselasticiteit van de kans 
op onderwijsdeelname nul zou zijn, lijkt zeer onwaarschijnlijk, met name 
voor de lagere inkomensvintielen. Toch blijkt o.a. uit tabel 3.3 dat de toena-
me in de deelname van 16- en 17-jarigen tussen 1978 en 1981 vooral uit die 
lagere vintielen zou moeten komen. Het is niet uitgesloten dat deze toename 
na afschaffing van de dubbele kinderbijslag, zonder compensatie niet gere-
aliseerd kan worden. Zelfs moet het mogelijk geacht worden, dat onder der-
gelijke omstandigheden de onderwijsdeelname van de groep 16-17-jarigen 
terugloopt. In al deze gevallen zal dan evenmin het in de memorie van ant-
woord genoemde bedrag aan bezuinigingen in de tweede fase gerealiseerd 
kunnen worden. 

De schatting van het bedrag aan bezuiniging ten gevolge van fase 2 is in te-
genstelling tot de raming voor fase 1, ongevoelig voor de verdeling van k.b.-
kinderen over decielen. De schatting is wel gevoelig voor veranderingen in de 
verdeling van alle k.b."kinderen naar rangorde en veranderingen in de onder-
wijsdeelnamevande leeftijdgroep 16-17 jaar tussen 1975 en 1978. 

Tabel 3.7. Aantal k.b. kinderen voor en na invoering fase 2 naar rangorde k ind, 1978 

Rangorde Aantal k.b. kinderen Aantal k.b. kinderen Wegvallende dubbel-
voor fase 2 na fase 2 tell ing 
(x 1000) (x 1000) (x 1000) 

1 1924,9 1924,9 — 
2 1425,0 1368,9 56,1 
3 727,7 648.1 79,6 
4 345,9 244,3 101,6 
5 165,6 101,6 64,0 
6 69,0 37,8 31,2 
7 39,9 17,7 22,2 
8 en hoger 19,9 4,0 15,9 

Totaal 4717,9 4347,3 370,6 

Tabel 3.8. Kinderbijslagbedragen 1978 naar rangorde kind en bezuiniging fase 2, 1978 

Rangorde K.b.-bedrag in gld. ' Opslagbedrag Nieuw k.b.- Bezuiniging fase 2 
(jaarbasis) in gld. bedrag in gld. in min. gld. 

(jaarbasis) (jaarbasis) (jaarbasis) 

1 658 347 1005 
2 1338 179 1517 85.1 
3 1338 179 1517 120,8 
4 1788 1788 181,6 
5 1788 1788 114,4 
6 1978 1978 61,7 
7 1978 1978 43,9 
8 en hoger 2187 2187 34,8 

Totaal 642,3 

Sociaal memo, januari 1978. Kluwer. 
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Tabel 3.9. Verdeling van wegvallende dubbeltellingen (k.b.kinderen 16-17 jaar) over decielen, 1978 als gevolg van invoering fase 2 
(aantallen x 1000) 

Decielen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

Ouders/voogd in 
loondienst 

rangorde kind 

1 
2 0,9 1,5 1,3 3.3 6,7 6,6 7,1 7,6 8,6 9,7 53,3 
3 1,6 2,5 2,3 5,7 4,9 4,9 13,1 14,0 9,2 10,3 68,5 
4 1,6 2,5 2,3 5,7 12.4 12,2 7,1 7,6 11,9 13,4 76,7 
5 0,7 1,1 0,9 2,5 7,4 7,3 5,2 5,6 11.3 12,8 54,8 
6+ 0,9 1,5 1,3 3,3 3,9 3,8 4,8 5,2 12,9 14,6 52,2 

Subtotaal 5,7 9.1 8,1 20,5 35,3 34,8 37,3 40,0 53,9 60,8 305,5 

Ouders/voogd niet 
in loondienst 

rangorde kind 

1 
2 1,0 0,4 1,4 : : : : 2,8 
3 0,8 0,3 1,2 1,3 0,8 0,9 1,4 1,5 1,1 1,8 11,1 
4 1,9 0,8 2,7 2,9 1,9 1,9 3,1 3,3 2,4 4,0 24,9 
5 0,7 0,3 1,0 1,1 0,7 0,7 1,1 1,2 0,9 1,5 9,2 
6+ 1,3 0,5 1,8 2,0 1,3 1,3 2,1 2,3 1,7 2,8 17,1 

Subtotaal 5.7 2,3 8,1 7,3 4,7 4,8 7,7 8,3 6,1 10,1 65,1 

Totaal 11,4 11,4 16,2 27,8 40,0 39,6 45,0 48,3 60,0 70,9 370,6 

Cumulatief totaal 11,4 22,8 39,0 66.8 106,8 146,4 191,4 239,7 299,7 370,6 

4. COMPENSATIEMAATREGELEN 

Ten einde de kosten van compensatiemaatregelen, die inkomensafhanke-
lijk zijn, te kunnen schatten, moet eerst een raming worden gemaakt van de 
verdeling van de kosten van de bezuiniging ten gevolge van fase 2 over huis-
houdens, gekenmerkt door bruto-inkomen. Deze verdeling is berekend af-
zonderlijk voor hoofden van huishouding wel of niet in loondienst. Aange-
nomen is dat het aantal k.b."kinderen van een bepaalde rangorde (bij voor-
beeld rangorde 2) dat wegvalt, op dezelfde wijze verdeeld is over decielen 
van bruto-inkomen, als dat in 1975 het geval was (zie tabel 3.9). 

De geschatte verdeling van de kosten van fase 2 over decielen, die daaruit 
kan worden afgeleid is weergegeven in tabel 4.1. Deze tabel laat zien dat de 
compensatie voor fase 2 als percentage van het bedrag dat met fase 2 ge-
moeid is bedraagt: 

Maximum inkomen, waarvoor volledig 
compensatie plaatsvindt 

Compensatie als percentage bezuiniging 
fase 2 

modaal 
f 40 000 

27 
51 

Deze percentages zijn berekend door lineaire interpolatie binnen de de-
cielgrenzen, aangegeven in tabel 3.1. Zo wordt het modale inkomen 
(f 29 900) gesitueerd tussen het 4e en 5e deciel op het 48e percentiel, terwijl 
f 40 000 rond het 69ste percentiel ligt. Deze schatting is gevoelig voor de stij-
ging van de onderwijsdeelname van de leeftijdsgroep 16-17 jaar en ver-
anderingen in de verdeling van 16-17-jarige kinderen over decielen tussen 
1975 en 1978. 
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Net als voor fase 1 heeft hier een gevoeligheidsberekening plaatsgevorv 
den voor stijging in de onderwijsdeelname. Wederom is verondersteld dat, 
binnen de gegeven overallstijging in de deelname van de leeftijdsgroep 
16-17 van 68,2% in 1975 naar 78% in 1978, de stijging in het laagste vintiel 
het grootst is en lineair afloopt naar nul in het vijfde (hoogste) vintiel. Dezelf-
de onderwijsdeelnamepercentages als berekend in 3.1.5 zijn gehanteerd. De 
volgende resultaten komen voort uit deze schatting: 

Tabel 4 .1 . Verdeling van bezuiniging fase 2 over decielen, 1978 (min. gld.) 

Decielen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totaal 

Rangorde kind 

1 
2 2,9 2,9 4,1 5,0 10,2 10,0 10,8 11,5 13,0 14,7 85,1 
3 3,6 4,3 5,3 10,6 8,7 8,8 22,0 23,5 15,6 18,4 120,8 
4 6,2 5,9 8,9 15,4 25,7 25,2 18,2 19,5 25,6 31,1 181,6 
5 2,5 2,5 3,4 6,4 14,5 14,3 11,3 12,1 21,8 25,6 114,4 
6+ 4,5 4,1 6,3 10,7 10,5 10,3 14,0 15,2 29,6 35,2 140,4 

Totaal 19,7 19,7 28,0 48,1 69,6 68,6 76,3 81,8 105,6 125,0 642,3 

% verdeling 3,1 3,1 4,3 7,5 10,8 10,7 11,9 12,7 16,4 19,5 100% 

Gecumuleerde 
% verdeling 3,1 6,2 10,5 18,0 28,8 39,5 51,4 64,1 80,5 100,0 

Bruto 

Maximum inkomen waarvoor volledige Compensatie als percentage bezuiniging 
compensatie plaatsvinden fase 2 

modaal 31 
f 40 000 53 

Inmiddels heeft de Regering een voorstel over de compensatieregeling 
voor adviesaanvrage naar de SER gestuurd. Voor kinderen wier ouders 
maximaal een belastbaar inkomen hebben van f 17 900 hetgeen, veronder-
steld dat er geen bijzondere aftrekposten zijn, overeenkomt met het mini-
mumloon (bruto f 21 750), zal de toeslag per jaar f 1 138 (netto, cijfers 1978) 
bedragen. Dit bedrag is een equivalent van 75% van de kinderbijslag (incl. 
opslag) voor het tweede kind. Naarmate het inkomen hoger is, daalt de leef-
tijdstoeslag en wel zodanig dat bij een inkomen van f 34 000 bruto geen toe-
slag meer wordt gegeven. De hiergenoemde inkomens hebben betrekking op 
het jaar 1978. 

Op basis van de hier gehanteerde inkomensverdeling (tabel 3.1) worden 
ouders met maximaal een belastbaar inkomen van f17 900, aangetroffen tot 
en met het 26e percentiel, terwijl ouders meteen bruto-inkomen tot f 34 000 
te vinden zijn tot en met het 58ste percentiel. Uit tabel 3.9 valt dan af te lei-
den dat ± 33 000 kinderen in aanmerking komen voor een volledige leeftijds-
toeslag en dat ± 105 000 kinderen voor een gedeeltelijke leeftijdstoeslag in 
aanmerking komen. Wanneer aangenomen wordt dat de leeftijdstoeslag 
van f 1 138 in het 26ste percentiel lineair zal afnemen tot nihil in het 58e per-
centiel dan kan geraamd worden dat met deze regeling een compensatiebe-
drag gemoeid is van 96 min. gulden netto, zijnde 15% van het bezuinigings-
bedrag in fase 2. 

§5. SAMENVATTING 

Een raming is gemaakt van de kosten van compensatie van de inkomens-
vermindering ten gevolge van fase 2 van het wetsontwerp «Integratie kin-
derbijslag en kinderaftrek». Deze raming is gebaseerd op gegevens over de 
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inkomenspositie en de samenstelling van huishoudens van het Woningbe-
hoefte Onderzoek 1975. Voor deze raming zijn de huishoudingen gerang-
schikt van laag naar hoog bruto-inkomen en vervolgens gegroepeerd in tien 
groepen (decielen), zodanig dat steeds 10% van alle huishoudingen een de-
ciel vormt. Huishoudingen worden onderscheiden naar hun samenstelling 
en wel als volgt: 

- huishoudingen zonder kinderen, 
- huishoudingen met kinderen van 0-15 jaar, 
- huishoudingen met onderwijsvolgende kinderen van 16-17 jaar en 

eventueel andere kinderen, 
- huishoudingen met onderwijsvolgende kinderen van 18-26 jaar, even-

tueel wel jongere kinderen, maar niet van 16-17 jaar. 

Om deze raming te kunnen maken, zijn ook de fasen 1 en 2 van betreffend 
wetsontwerp doorberekend. Deze berekening leidt tot de volgende bevin-
dingen. 

Fase 1 

Voor vooruitberekening naar 1978 zijn de volgende veronderstellingen ge-
maakt: 

• De bruto-inkomensstijging tussen 1975 en 1978 is voor alle decielen ge-
lijk en wel (nominaal) 28%. 

• De onderwijsdeelname van de leeftijdsgroepen 16-17 en 18-26 stijgt 
volgens een verzadigingscurve, dat wil zeggen evenredig met het produkt 
van het percentage onderwijsdeelnemers en het percentage niet-onderwijs-
deelnemers per vintiel in 1975. De onderwijsdeelname in 1978 bedraagt 
voorde leeftijdsgroep 16-17 jaar 78% en voorde leeftijdsgroep 18-26 jaar 
17,1%. 

• De verdeling van k.a.- en k.b."kinderen over decielen, naar rangorde van 
kind naarde beroepsgroep van de vader blijft tussen 1975 en 1978ongewij-
zigd. 

Bij deze veronderstellingen is het bedrag dat met fase 1 bezuinigd wordt 
ruim 10% lager dan het bedrag geraamd in de memorie van antwoord. 
Wordt bovendien verondersteld dat de onderwijsdeelname sterker stijgt in 
de lagere dan in de hogere decielen, dan blijkt deze afwijking ongeveer 20% 
te worden, zowel voor de draaipunten modaal als f 40 000. Voor het draai-
punt volgens het amendement-De Korte/Hermsen gaan per telkind de huis-
houdens in het eerste deciel (bruto-inkomen kleiner dan f 15 000) er gemid-
deldf 196 op vooruit. Dit bedrag loopt af tot f23 in het zevende deciel (bruto-
inkomen tot f40900). Huishoudens in de hoogste 30% bruto-inkomensgroep 
gaan erop achteruit en wel als volgt: 

Deciel 8 9 10 

Gemiddelde achteruitgang f 39 f 112 f 200 

Fase 2 

Dezelfde veronderstellingen als hierboven vermeld voorfase 1 zijn ge-
maakt voor de schatting van de financiële consequenties van fase 2. Volgens 
deze berekeningen wordt het bedrag aan bezuinigingen voor deze fase dan 
640 min. gulden. Ook dit bedrag is lager dan het bedrag geraamd in de me-
morie van antwoord. Wordt aangenomen dat het gemiddelde k.b.-bedrag 
per kind tussen 1978 en 1981 jaarlijks met 5% stijgt, en blijft de onderwijs-
deelname van 16- en 17-jarige kinderen in die periode gelijk, dan is het hier 
geraamde bedrag ruim 12% lager dan het bedrag geraamd in de memorie 
van antwoord. Het bedrag dat in de memorie van antwoord genoemd wordt, 
lijkt alleen haalbaar öf bij een gedegen compensatieprogramma óf indien de 
«prijs» voor het volgen van onderwijs voor 16- en 17-jarigen de deelname niet 
zou beïnvloeden. 
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Compensatie 

De bezuinigingen ten gevolge van fase 2 zijn niet gelijk over de decielen ge-
spreid. Naar schatting 27% van de bezuiniging wordt opgebracht door huis-
houdens met een inkomen beneden modaalen 51% door huishoudens met 
een bruto inkomen beneden f40 000. Zou de inkomensachteruitgang ten ge-
volge van fase 2 dus volledig gecompenseerd worden voor huishoudens 
met een bruto-inkomen lager dan modaal dan zouden de kosten van deze 
compensatiemaatregel 27% van de bezuiniging ten gevolge van fase 2 be-
dragen (volgens onze schatting: ±170 min. gulden). Bij de maximuminko-
mensgrens van f40000 zou dit bedrag ongeveer 325 min. worden. Het com-
pensatievoorstel dat de Regering voor ogen staat gaat 96 min. kosten of 15% 
van de totale bezuiniging van fase 2. Ook deze ramingen zijn weer gevoelig 
voor de veronderstellingen over de wijzigingen in de verdeling van de 16-17-
jarige kinderen over decielen en de toename in de onderwijsdeelname per 
deciel in de periode 1975-1978. Wordt een grotere stijging in de onderwijs-
deelname in de lagere decielen meer waarschijnlijk geacht dan worden de 
genoemde percentages bij voorbeeld 31 en 53. 

In het algemeen dient opgemerkt te worden dat de financiële consequen-
ties van fase 1 en de kosten van compensatie niet anders dan met ruime on-
zekerheidsmarge geschat kunnen worden. 

W. Roelse, J. Ritzen, 15/10/78. 
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Bijlage 2a 

Inkomenseffecten van de eerste fase van de herstructurering van kinderbijslag en 
kinderaftrek en van beperking van de kinderbijslag tot 50% voor kinderen van 
0, 1 en 2 jaar voor een gezin met één kind van deze leeftijd, bij verschillende 
inkomens en bij verschillende gezinssamenstelling. Tussen haakjes de mutaties 
in procenten van het belastbaar inkomen minus belasting. 

Bruto inkomens in guld ens per aar 

Eerste fase 21 750 29 900 40 000 50 000 75 000 
(min. ir komen) (modaal inkomen) 

Gezin met 1 kind 
van 0, 1 of 2 jaar en 

0 andere kinderen + 65 + 0,4) 0 ( 0,0) 0 ( 0,0) 87 ( - 0,3) - 293 1-0,7) 
1 ander kind + 121 + 0,8) + 45 (+0,2) + 22 (+0,1) - 110 ( - 0 , 4 ) - 422 1-1,01 
2 andere kinderen + 203 + 1,3) + 111 (+0,5) + 55 (+0,2) - 121 ( - 0,4) - 540 - 1 , 3 ) 
3 andere kinderen + 271 + 1.7) + 179 (+ 0,9) + 123 (+0,5) 53 l - 0,2) - 472 - 1 . D 
6 andere kinderen + 468 + 2,9) + 376 (+1,8) + 320 (+1,2) + 144 (+0,5) - 275 - 9 , 6 ) 
8 andere kinderen + 597 + 3,7) + 505 (+ 2,4) + 449 (+ 2,8) + 273 (+0,9) - 146 - 0 . 3 ) 

Beperking kinder 
bijslag 0, 1 en 2 
jarigen 

Gezin met 1 kind 
van 0, 1 of 2 jaar 
en 

0 andere kinderen _ 503 - 3 , 2 ) _ 503 ( - 2,4) _ 503 ( - 2,0) - 503 ( - 1 , 6 ) - 503 1-1,2) 
1 ander kind - 780 - 4 , 9 ) - 780 ( - 3 , 7 ) — 780 ( - 3,0) - 780 ( - 2 , 5 ) - 780 ( -1 ,8> 
2 andere kinderen — 785 - 4 , 9 ) - 785 ( - 3 , 7 ) - 785 1-3,0) - 785 ( - 2,5) - 785 1-1,8) 
3 andere kinderen — 943 - 5,9) — 943 1-4,5) — 943 1-3,7) - 943 ( - 3,0) - 943 ( - 2 , 2 ) 
6 andere kinderen — 1038 - 6 , 5 ) - 1038 ( - 4,9) — 1038 ( - 4,0) - 1038 ( - 3,4) - 1038 1-2,4) 
8 andere kinderen - 1143 -7 ,2 ) - 1143 1-5.4) - 1143 ( - 4,4) - 1143 ( - 3 , 7 ) - 1143 1-2.7) 

Totaal 

Gezin met 1 kind 
van 0, 1 of 2 jaar 
en 

0 andere kinderen _ 438 -2 ,7 ) _ 503 ( - 2,4) _ 503 ( - 2 , 0 ) - 590 ( - 1 . 9 ) - 796 ( - 1 . 9 ) 
1 ander kind — 659 - 4 , 1 ) - 735 1-3,5) - 758 ( - 2.9) - 890 l - 2,9) - 1202 ( - 2 , 8 ) 
2 andere kinderen — 582 - 3 , 6 ) — 674 ( - 3 , 2 ) — 730 ( - 2,8) - 906 ( - 2,9) - 1325 ( - 3 . 1 ) 
3 andere kinderen - 672 - 4 , 2 ) — 764 ( - 3,6) — 820 1-3,2) - 996 ( - 3,2) - 1415 ( - 3 , 3 ) 
6 andere kinderen — 570 - 3 , 6 ) - 662 ( - 3 , 2 ) - 718 1-2,8) - 894 1-2 .9) - 1313 ( - 3 , 1 ) 
8 andere kinderen — 546 ( - 3,4) - 638 ( - 3,0) — 694 (-2,7) - 870 ( - 2,8) - 1289 ( - 3 , 0 ) 
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Bijlage 2b 

Inkomenseffecten, zoals weergegeven in bijlage 2 van de memorie van toelichting, 
indien de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen op 125%/ou worden gebracht, de 
75% leeftijdstoeslag gehandhaafd blijft en het zgn. nulpunt wordt verlegd van 
f 34 000 bruto naar f 40 000 bruto. 

Bruto inkomens in jliJs . per jae r 

Eerste fase 21 750 
(min. in komen) 

29 900 
(modaa inkomen) 

40 000 50 000 75 000 

Gezinnen met 
1 k ind geb. in 
het eerste kwartaal 
1963 en 

0 andere kinderen + 121 (+0,8) + 45 (+0,2) + 22 + 0,1) _ 110 ( - 0 . 4 ) - 422 1 -1 ,0 ) 
1 ander k ind + 203 (+ 1,3) + 111 (+0 ,5) + 55 + 0,2) — 121 ( - 0 , 4 ) - 540 ( - 1 . 3 ) 
2 andere kinderen + 271 (+1,7) + 179 (+0,9) + 123 ( + 0,5) — 53 1-0 ,2) - 472 ( - 1 , 1 ) 
3 andere kinderen + 338 (+2,1) + 246 (+1,2) + 190 + 0,7) + 14 (+0.0) - 405 ( - 0 . 9 ) 
6 andere kinderen + 533 (+3,3) + 441 (+2,1) + 385 + 1,5) + 209 (+0,7) - 210 ( - 0 , 5 ) 
8 andere kinderen + 660 (+4,1) + 568 (+2,7) + 512 + 2,0) + 336 (+1,1) 83 ( - 0 , 2 ) 

Tweede fase 

Gezinnen met 
1 k ind, geb. in 
het eerste kwartaal 
1963 en 

0 andere kinderen - 1170 ( - 7 , 3 ) — 1170 ( - 5,6) _ 1170 - 4 , 6 ) — 1170 ( - 3,8) - 1170 I - 2 . 7 ) 
1 ander kind - 1178 ( - 7,4) - 1178 ( - 5,6) — 1178 - 4 , 6 ) _ 1178 ( - 3 , 8 ) - 1178 ( - 2 , 8 ) 
2 andere kinderen — 1414 ( - 8,9) — 1414 <-6 ,7 ) — 1414 - 6 , 7 ) — 1414 1-4 ,6) - 1414 ( - 3 , 3 ) 
3 andere kinderen — 1414 ( - 8,9) - 1414 ( - 6 , 7 ) — 1414 - 5 , 5 ) _ 1414 1 -4 .6 ) - 1414 ( - 3 , 3 ) 
6 andere kinderen — 1714 1-10,7) - 1714 ( - 8,2) - 1714 - 6 , 6 ) — 1714 ( - 5,5) - 1714 1-4 ,0) 
8 andere kinderen — 1714 (-10,7) - 1714 1-8.2) -- 1714 - 6,6) - 1714 1-5 .5) - 1714 ( - 4 . 0 ) 

Leeftijdstoeslag 
Tegemoetkoming 
Studiekosten 

Gezinnen met 
1 k ind, geb. in 
het eerste kwartaal 
1963 en 

0 andere kinderen + 1138 (+7,1) + 616 (+ 2,9) 0 ( 0) 0 (0) 
1 ander kind + 1138 (+7.1) + 684 (+ 3,3) + 68 (+ 0,3) 0 (0) 
2 andere kinderen + 1138 (+7,1) + 751 (+3,6) + 136 (+0,5) 0 (0) 
3 andere kinderen + 1138 (+7,1) + 819 (+ 3,9) + 203 (+0,8) 0 (0) 
6 andere kinderen + 1138 (+7,1) + 1023 (+ 4,9) + 407 (+1,6) 0 (0) 
8 andere kinderen + 1138 (+7,1) + 1138 (+ 5,4) + 543 (+2,1) 0 (0) 

Leeftijdstoeslag 
Tegemoetkoming 
Studiekosten 

Totaal 

Gezinnen met 
1 k ind, geb. in 
het eerste kwartaal 
1963 en 

0 andere kinderen + 89 (+ 0,6) 
1 ander kind + 163 (+ 1,0) 
2 andere kinderen — 5 ( - 0 , 0 ) 
3 andere kinderen + 62 (+ 0,4) 
6 andere kinderen - 43 ( - 0 . 3 ) 
8 andere kinderen + 84 (+0,5) 

509 I - 2 . 4 ) - 1148 ( - 4 , 5 ) 
383 ( - 1 . 8 ) - 1055 ( - 4 . 1 ) 
484 ( - 2 . 3 ) - 1155 ( - 4 , 5 ) 
349 1-1,7) - 1021 1-4,0) 
250 ( - 1 . 2 ) - 922 ( - 3 , 6 ) 

8 ( - 0 . 0 ) - 659 ( - 2 , 6 ) 

1280 ( - 4 , 1 ) 
1299 ( - 4 , 2 ) 
1467 ( - 4 , 7 ) 
1400 ( - 4 , 5 ) 
1505 ( - 4 , 9 ) 
1378 ( - 4 , 4 ) 

0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 
0 (0) 

1592 1-3,7) 
1718 ( - 4 , 0 ) 
1886 ( - 4 , 4 ) 
1819 ( - 4,3) 
1924 ( - 4 , 5 ) 
1797 ( - 4 , 2 ) 
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