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VERSLAG 
Vastgesteld 15 jun i 1982 

De vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkge legenhe id ' heeft de 
eer omtrent dit in haar handen gestelde on twerp van wet als volgt verslag 
u i t t e brengen. 

Gelet op de reeds gebleken noodzaak met het oog op de ui tvoer ing van 
de Rijksbegroting 1982 nog op zeer korte te rmi jn een aantal maatregelen te 
nemen, waarvan de invoer ing per 1 jul i a.s. komt vast te staan, waren de 
leden van de C.D.A.-fractie bereid aan een zeer snelle behandel ing van 
het nu voor l iggende wetsontwerp mede te werken. Bij verschi l lende 
gelegenheden hadden zij er in de afgelopen maanden blijk van gegeven 
voor 1982 en 1983 diepinsni jdende maatregelen ter ver l icht ing van de 
f inanciële problematiek, die in hoge mate word t verzwaard door de 
noodzaak middelen te v inden ter bestr i jding van de groeiende werk loosheid, 
speciaal onder de meest kwetsbare groepen, onontkoombaar te achten. In 
dat kader was het ook voor hen duideli jk dat voor tgegaan moet worden 
met ook door hen noodzakelijk geachte maatregelen gericht op substantiële 
verminder ing van de ui tgaven in de sociale verzekeringen. Toch hadden zij 
niet zonder gemengde gevoelens kennis genomen van het voor l iggende 
wetsontwerp. 

Zij vroegen zich af of de Regering niet een wat te gemakkeli jke weg kiest 
door opnieuw besparingen aan te brengen in de kinderbi jslagverzekering. 
Verliest zij daarmee niet uit het oog, dat in verhoud ing tot het oorspronkel i jke 
ui tgavenbeloop juist in deze sector reeds zeer forse besparingen zijn tot 
stand gebracht? Wi l zij eens aanduiden tot welk bedrag die reeds zijn 
opgelopen voor 1981, respectievelijk kunnen worden geraamd voor 1982, 
exclusief het effect van dit wetsontwerp en in vergel i jk ing tot ongewi jz igd 
beleid? 

Wordt , mede bezien tegen het licht van de mededel ing dat, met inachtne-
ming van de doorwerk ing van dit effect voor 1983 een besparing op de 
kinderbi js laguitgaven noodzakelijk word t geacht van 500 mi l joen, in 
verhouding ook tot hetgeen op andere deelterreinen van sociale zekerheid 
reeds is bespaard of nog staat te gebeuren, geen erg groot, zo niet te groot, 
offer gevraagd van de gezinnen en anderen, die kinderen hebben te 
verzorgen en op te voeden? 
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Kan reeds een voorlopige aanduiding worden gegeven welke maatregelen 
de Regering, die toch de nodige voorbereidingen moet treffen om realisering 
van het voor 1983 geraamde bedrag van 500 miljoen veilig te stellen, 
verder denkt te zullen moeten voorstellen, waar het effect van het nu 
voorliggende wetsontwerp op jaarbasis in orde van grootte 300 miljoen zal 
zijn? 

Dat de Regering heeft afgezien van het oorspronkelijke beleidsvoornemen 
in dit wetsontwerp ook op te nemen het voorstel de aanspraken op kinder-
bijslag voor studerende kinderen van 25 en 26 jaar te doen vervallen, had 
intussen hun instemming. Zij deelden de ernstige bezwaren die daartegen 
werden aangevoerd in het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel 
in zijn oorspronkelijke vorm. Vooruitlopend op een integraal systeem van 
studiefinanciering voor kinderen van 18 jaar en ouder dient - zo meenden 
zij — op dit punt de structuur van de kinderbijslag niet te worden aangetast. 
En ook bij de totstandkoming daarvan zou het naar hun voorlopige mening 
nog een open vraag zijn of, gelet onder meer op de argumentatie die de 
Raad van State in zijn advies over het nu voorliggende wetsontwerp 
aanvoert, de positie van studerende kinderen van 25 en 26 jaar wel wezenlijk 
anders mag worden beoordeeld dan die van studerenden uit jongere 
leeftijdsklassen. 

In dit verband herinnerden zij eraan dat, vooruitlopend op de definitieve 
beantwoording van de adviesaanvrage aan de SER, over de toekomstige 
structuur van de kinderbijslag d.d. 31 maart 1981, dat college reeds op 7 
april 1981 een interimadvies heeft uitgebracht waarin de raad zich, met 
inachtneming van een overgangsregeling, nodig om bij overschakeling op 
een nieuw toedelingssysteem te nadelige effecten voor bestaande grotere 
gezinnen weg te nemen, unaniem uitsprak voor een systeem van leeftijds-
gebonden kinderbijslagen. Zij wezen voorts op de motie-Lubbers/Brinkhorst, 
voorkomende op stuk no. 17000/31, waarbij de Kamer op 20 november 
1981 met een duidelijke meerderheid te kennen heeft gegeven spoedig 
voorstellen te verwachten gericht op invoering van zulk een systeem, 
alsmede op invoering van een integraal systeem van studiefinanciering 
voor studerenden van 18 jaar en ouder vanaf het studiejaar 1983-1984. 

Verdient het geen aanbeveling, zo al met het oog op het voor 1983 te 
bereiken besparingseffect in de kinderbijslagsfeer van 500 miljoen, naast 
het nu te behandelen wetsontwerp verder gaande maatregelen noodzakelijk 
blijken, die in ieder geval dan te koppelen aan invoering van leeftijdsge-
bonden kinderbijslagen? De problemen verbonden aan het dan nog 
tijdelijk, totdat per aanvang studiejaar 1983/1984 het gevraagde integraal 
studiefinancieringssysteem voor 18-jarigen en ouder van kracht zou 
worden, behouden van kinderbijslagaanspraken voor deze leeftijdsgroep 
leken deze leden niet zo moeilijk oplosbaar. 

Overigens ontveinsden zij zich niet dat de noodzaak het voor 1982 
beoogde besparingseffect te verkrijgen terwijl — hetgeen zij zoals reeds 
gezegd juist achtten - de structuur van de kinderbijslag in het bijzonder 
voor wat de maximum-leeftijdsgrens betreft, niet kon worden aangetast, 
een verder gaande maatregel dan uitsluitend het eenmalige structureel 
passeren van de halfjaarlijkse indexeringsaanpassing, voor de Regering 
noodzakelijk maakte. Daarmee wordt echter, zagen zij het goed, beter 
vastgehouden aan de naar hun overtuiging aan de kinderbijslag ten 
grondslag liggende gedachte te zijn een vorm van inkomensverdeling in de 
horizontale sfeer, terwijl niet de gezinnen met studerende kinderen van 25 
en 26 jaar door deze maatregel nog eens extra getroffen worden. Met de 
Raad van State onderlijnden zij dat dit lang niet altijd gezinnen met 
hogere inkomens zijn. 

Intussen nam dat, kennis nemend van de negatieve inkomenseffecten van 
deze maatregel als vermeld op pagina 4 van de memorie van toelichting, 
hun zorg over de vraag of bij de noodzaak van insnijdende maatregelen in 
de sfeer van de sociale verzekeringen, wel voldoende evenwichtig met de 
belangen van gezinnen en anderen die kinderen hebben te verzorgen 
rekening wordt gehouden nog niet weg. De noodzaak in verband daarmee 
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voor de laagste inkomens met het oog op de koopkracht in het verdere 
verloop van dit jaar een financiële voorziening te treffen, die duidelijk 
rekening houdt met de gezinsgrootte, als aangekondigd door de Regering, 
wensten zij dan ook te onderstrepen. Kan uit die mededeling worden 
afgeleid, dat de Regering daarbij denkt aan een sterkere differentiatie naar 
grootte van het gezin dan was opgenomen in de regeling eenmalige 
uitkering 1981? Zij zouden een positieve beantwoording van deze vraag, 
gelet op het feit, dat ook bij die laagste inkomensgroepen het kan gaan om 
gezinnen met meer dan 4 personen - de grens getrokken in 1981 - op prijs 
stellen. 

Tevens vroegen zij aandacht voor de situatie van de een-oudergezinnen 
met kinderen aangewezen op de ABW. Leidt het onderhavige voorstel niet 
tot een verdere relatieve verslechtering? 

Overigens meenden zij dat de negatieve inkomenseffecten van dit 
wetsontwerp voor verschillende inkomensgroepen niet geheel objectief te 
beoordelen zijn zonder die te leggen naast de negatieve effecten van 
andere voor 1 juli a.s. aangekondigde respectievelijk thans in behandeling 
genomen voorstellen, die de «inkomensplaatjes» beïnvloeden. In hun 
inbreng voor het verslag bij wetsontwerp 17468 - tijdelijke bevriezing van 
enige sociale zekerheidsuitkeringen - kwamen zij daarop nog nader terug. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. wilden wat een meer algemene 
opmerking betreft verwijzen naar datgene wat zij hadden gesteld in het 
verslag op wetsontwerp «Tijdelijke bevriezing van enige sociale zekerheids-
uitkeringen per 1 juli 1982» (17 468). 

De leden van de P.v.d.A.-fractie constateerden, dat in het voorliggende 
wetsontwerp de inkomensachteruitgang in de meeste gevallen groter is 
dan in het oorspronkelijke wetsontwerp, zoals dat naar de Raad van State 
is gezonden. Zij beseften dat dit een gevolg is van het laten vervallen van 
het voorstel de kinderbijslaggrens voor studerende en «huishoudkinderen» 
te verlagen tot 25 jaar. Zij hadden kennis genomen van de bezwaren van de 
Raad van State tegen verlaging van deze leeftijdsgrens. Het was deze leden 
echter niet duidelijk geworden of al deze bezwaren door de Minister 
worden gedeeld. Daarom wilden zij graag toegelicht zien welke bezwaren 
de Minister wel en welke hij niet ziet. Zij hechtten daar vooral zoveel 
waarde aan, omdat de inkomenseffecten door de wijziging zoveel ongun-
stiger zijn. Daarom wilden zij ook nog graag antwoord op de volgende 
vragen: 

a. Om hoeveel studerenden van 25 en 26 jaar ten behoeve waarvan de 
kinderbijslag wordt uitgekeerd gaat het? 

b. Hoe zijn deze studerenden over de inkomensklassen gespreid? 
c. Hoe werkt de buitengewone-lastenaftrek globaal uit naar de onder-

scheiden inkomensklassen? 
d. Hoeveel studerenden van 25 en 26 jaar genieten een studiebeurs? 
In de memorie van toelichting wordt aangegeven, dat een differentiatie 

in het uitkeringsbedrag afhankelijk van de gezinsgrootte mogelijk zal zijn, 
bij de financiële voorziening die in 1982 voor de laagste inkomens getroffen 
zal worden. De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden graag in dit verband 
weten welke kwantitatieve betekenis aan «mitigeren» moet worden 
gehecht, met andere woorden hoe komen de tweede en derde kolom 
(miniumumloon respectievelijk modaal) er dan uit te zien? 

Het was de leden van de fractie van de P.v.d.A. opgevallen, dat in de 
memorie van toelichting iedere verwijzing naar 1983 ontbreekt. In het 
oorspronkelijke voorstel wordt medegedeeld dat het kabinet over de 
inkomensafhankelijkheid nog geen beslissing genomen heeft. Zij namen 
aan dat - op dit voor hen zo belangrijke punt - de situatie ongewijzigd is. 
Zij vroegen zich daarbij ook af of het parlement de toegezegde inventarise-
rende nota met betrekking tot de verdere ombuigingen in de kinderbijslag 
nog tegemoet kan zien en zo ja, wanneer dit dan het geval zal zijn. 
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Is nog, nu het gestelde bezuinigingsdoel van 150 min. gepaard gaat met 
een verlaging van de nominale kinderbijslagbedragen ook voor de lagere 
inkomens, naar andere bezuinigingen gezocht - en zo ja, naar welke, of is 
overwogen in ieder geval niet verder te gaan dan bevriezing van de 
kinderbijslagbedragen, zo wilden deze leden ten slotte weten. 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden weliswaar begrip voor deze 
maatregel, maar zaten toch met een aantal vraagpunten. De versomberende 
economische situatie van ons land noodzaakt ertoe om op korte termijn 
een aantal bezuinigingen in de overdrachtsuitgaven te nemen ter verlichting 
van de financiële problematiek. Daaraan dienen zoveel mogelijk categorieën 
bij te dragen. In die zin is het niet onlogisch dat ook aan de kinderbijslag-
voorziening wordt gedacht. Overigens wilden deze leden wel aandringen 
op voorzichtigheid ter zake, omdat in tijden van matiging de kinderen daar 
al gauw onevenredig nadeel van kunnen ondervinden en de kinderbijslag 
slechts een gedeeltelijke dekking in de kosten van het kind vormt. 

Allereerst vroegen deze leden naar de argumentatie van het bedrag van 
150 min. in 1982 en voor 500 min. in 1983. Waarom is voor deze hoogte 
gekozen? Wat is het logische verband tussen de 150 min. in 1982 en de 500 
min. in 1983? 

Oorspronkelijk had het kabinet gekozen voor een bevriezing van de 
kinderbijslagen per 1 juli 1982 (opbrengst ca. 95 min.) en een verlaging van 
de leeftijdsgrens van 27 naar 25 jaar (opbrengst 40 min.). Deze leden 
vonden dit aanvankelijke voorstel niet onredelijk. De argumentatie voor de 
verlaging van de leeftijdsgrens, te weten dat de studieduur is verkort en dat 
de leeftijd waarop het tertiair onderwijs wordt beëindigd is verlaagd, sprak 
hen zeker aan. De argumentatie van de Raad van State, dat deze leeftijds-
grensverlaging echter niet een maatregel is welke op zo korte termijn kan 
worden genomen, vonden zij met de Minister steekhoudend genoeg om dit 
onderdeel nu niet door te zetten. Om toch aan het bedrag van 150 min. te 
komen heeft het kabinet klaarblijkelijk van de bevriezing per 1 juli een 
kortingsoperatie met 4 pet. gemaakt. 

Deze leden konden zich niet aan de indruk onttrekken, dat een bevriezing 
per 1 juli nog uitlegbaar was, maar dat een korting van 4 pet. om aan een 
zeker bedrag te komen als tamelijk willekeurig overkomt. Deze leden 
verwezen daarbij naar het CNV-commentaar ter zake. 

Wat vindt de Minister van het alternatief van bevriezing van de kinder-
bijslagen per 1 juli in combinatie met het elders door deze leden geopperde 
alternatief van verhoging van de sociale uitkeringen met 2,5 pet. per 1 juli 
1982 (in plaats van met 4 pet. voor de minima en 3,5 pet. voor de bovenmi-
nima)? Deze twee maatregelen te zamen - ook wanneer er een grotere 
financiële voorziening voor de «echte» minima wordt geschapen - zullen 
zelfs meer dan de nu beoogde 300 min. kunnen opbrengen. 

In de memorie van toelichting is een tabel gegeven met de negatieve 
inkomenseffecten bij een korting van 4 pet. ten aanzien van ongewijzigd 
beleid per 1 juli 1982. In het oorspronkelijke wetsontwerp is die tabel 
vermeld bij een voorgestelde bevriezing per 1 juli. Deze leden zouden 
graag deze twee tabellen doorgerekend willen zien, indien rekening 
gehouden wordt met de aangekondigde financiële voorziening voor de 
«echte» minima. Zij beseften dat het kabinet daarbij voor dit jaar nog geen 
keuze gedaan heeft met betrekking tot de te verlenen bedragen. Daarom 
vroegen zij een en ander op basis van de voorwaarden van de eenmalige 
uitkering in 1981, dat wil zeggen bij f 100 toeslag voor 1 kind en f200 voor 
2 kinderen en meer. 

Ten slotte vroegen de V.V.D.-leden met de komst van het interim-kabinet-
Van Agt III en de komst van de nieuwe Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid naar de standpuntbepaling met betrekking tot de structuur 
van het kinderbijslagstelsel. Heeft deze een wijziging ondergaan? Is de 
toegezegde inventariserende nota met betrekking tot de verdere ombuigin-
gen in de kinderbijslag nog nodig? Hoe staat het met die nota? Hoe staat 
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het met het wetsontwerp tot invoering van de leeftijdsafhankelijkheid van 
de kinderbijslag, waartoe door de SER vorig jaar unaniem is geadviseerd? 
Kwam dit wetsontwerp niet zo goed als gereed toen de huidige Minister 
nog demissionair staatssecretaris in het kabinet-Van Agt I was? 

De leden van de fractie van D'66 wensten dit wetsontwerp te bezien in 
relatie tot de andere voorgenomen maatregelen in de sfeer van de sociale 
zekerheid. Afhankelijk van de koopkrachteffecten op de verschillende 
inkomensgroepen van uiteenlopende wetsontwerpen en maatregelen, 
maar met begrip voor de noodzakelijke ombuigingen, wilden zij zich een 
definitief oordeel voorbehouden. Zij waren van mening, dat aan het 
verzoek van de Raad van State om aandacht te geven aan de samenhang 
met de andere maatregelen op het gebied van de sociale verzekeringen, in 
de memorie van toelichting onvoldoende is voldaan. Bij hun inbreng op 
het verslag met betrekking tot het wetsontwerp tijdelijke herziening van 
enige sociale zekerheidsuitkeringen per 1 juli 1982, hadden zij gevraagd 
naar een totaal «koopkrachtplaatje» ten gevolge van een aantal aldaar met 
name genoemde wetsontwerpen en maatregelen. 

Wat dit wetsontwerp betreft, hadden zij er behoefte aan tot uitdrukking te 
brengen, dat zij er de voorkeur aan gegeven hadden als er wat meer 
duidelijkheid was geschapen over het leeftijdsafhankelijk maken van de 
kinderbijslag. Zo wilden zij graag weten hoe het staat met de uitvoering 
van de moties-Lubbers-Brinkhorst (17 000 nr. 31). 

Meer in het bijzonder maakten deze leden zich zorgen over de situatie 
waarin één-oudergezinnen met opgroeiende kinderen verkeren, indien zij 
uitsluitend zijn aangewezen op een bijstandsuitkering. De verlaging van de 
kinderbijslaguitkering kan voor deze categorie betekenen dat zij nog verder 
onder de armoedegrens zakken. 

In het debat over de regeringsverklaring van 8 juni 1982 is door de fractie 
van D'66, bij monde van haar voorzitter gevraagd naar een oordeel over de 
suggestie om de bijstandsnorm voor één-oudergezinnen structureel te 
verhogen tot ten minste 92,5% in plaats van hen te laten delen in de 
eenmalige uitkering voor de minima, zoals die voorzien is voor het eind 
van het jaar. In toenemende mate bereikten deze leden berichten, en 
feitelijke rapporten ondersteunen deze (zie het SCP-rapport «inkomen en 
rondkomen» en het recente rapport van de Nationale Organisatie van 
Welzijnswerkers), dat er sprake is van een ontoelaatbaar aantal materieel-
schrijnende gevallen in deze categorie. Denkbaar zou zijn om voor deze 
categorie vooruit te lopen op een stelsel van leeftijdsafhankelijke kinderbij-
slag, en de thans voorgestelde verlaging van de kinderbijslag niet te laten 
gelden voor één-oudergezinnen met één of meer kinderen boven de leeftijd 
van 12 jaar. Zij gaven er echter de voorkeur aan een totaalvoorstel voor een 
stelsel van leeftijdsafhankelijke kinderbijslag af te wachten en voor de 
categorie één-oudergezinnen die uitsluitend van de bijstand leven, een 
structureel hogere bijstandsuitkering te geven. Zij zagen daarom graag de 
door de Regering op 9 juni 1982 toegezegde notitie over dit voorstel 
tegemoet. 

Zoals eerder vermeld, verzochten deze leden dus om het totale «koop-
krachtplaatje» resulterend uit de kabinetsbeslissingen rond de Voorjaarsno-
ta. In het kader van dit wetsontwerp wilden zij graag aangegeven zien wat 
de verlaging van de kinderbijslag betekent voor de koopkracht van één-
oudergezinnen. 

Overigens konden deze leden zich vinden in het niet overnemen van het 
oorspronkelijke voorstel om de leeftijdsgrens voor de AKW te verlagen van 
27 tot 25 jaar. Zij konden de bezwaren daartegen van de Raad van State 
geheel onderschrijven. 

Zij vroegen zich af of hun conclusie juist is dat de oorspronkelijke 
plannen niet voldeden aan de financiële taakstelling op het gebied van de 
kinderbijslag, zoals die was neergelegd in de brief van de Minister-President 
van 13 april 1982. 
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De leden van de fractie van de P.S.P. vreesden, dat in de komende maander 
een stroom van voorstellen de Kamer zal bereiken, waarbij zonder enige 
nuance allerlei voorzieningen en uitkeringen botweg verlaagd zullen 
worden. De argumentatie beperkt zich tot een verwijzing naar 's Rijks 
financiën, enige verwijzing naar het doel waarvoor de te bezuinigen 
bedragen gebruikt zullen worden ontbreekt ten enen male. Is het in dat 
verband niet opmerkelijk dat grote gedeelten van de memorie van toelichting 
van het voorliggende wetsontwerp identiek zijn aan de memorie van 
toelichting van het wetsontwerp Bevriezing sociale uitkeringen? 

Het viel de leden van de fractie van de P.S.P. niet moeilijk, mede gelet op 
het standpunt dat is ingenomen over de brief inzake de Voorjaarsnota, zich 
op voorhand tegen het voorliggende wetsontwerp te verklaren. Er restten 
slechts enkele vragen die mogelijkerwijs de dramatische daling van de 
koopkracht kunnen verduidelijken. Zo wilden de leden van de fractie van de 
P.S.P. graag inzicht in het koopkrachtverlies, dat optreedt wanneer het 
achterwege blijven van aanpassing aan de ontwikkeling van het prijsindex-
cijfer wordt verwerkt in het plaatje van de negatieve inkomenseffecten, 
zoals gegeven in de memorie van toelichting. Nu wordt immers slechts het 
koopkrachtverlies aangegeven van de voorgestelde verlaging van 1,7%. 

Zit overigens in de cijfers van vorig jaar, waartegen het koopkrachtverlies 
wordt afgezet, de éénmalige uitkering verwerkt? Zo nee, hoe ziet het 
koopkrachtverlies eruit wanneer de eenmalige uitkering wel in de cijfers 
verdisconteerd wordt? 

Aangegeven wordt verder dat voor «1983 een bezuiniging van 500 min. 
wordt voorzien». Onduidelijk is naar de mening van de leden van de fractie 
van de P.S.P. of daarvoor een verdere dan de nu voorgestelde verlaging 
noodzakelijk zal zijn, immers structureel wordt op jaarbasis voor 1982 nu 
300 min. bezuinigd. 

Acht de Regering het verantwoord, mede gelet op de negatieve koop-
krachteffecten die voor de hogere inkomens relatief veel gunstiger uitvallen 
dan voor de lagere inkomens, vooruit te lopen op het SER-advies over een 
meer structurele wijziging? Wanneer is dat advies te verwachten? 

Het verbaasde de leden van de fractie van de P.S.P. dat, gezien het niet 
geringe koopkrachtverlies nu al een financiële voorziening voor de echte 
minima wordt aangekondigd. Waarom wordt niet gewacht op het advies 
van de SER over meer structurele veranderingen in de kinderbijslag? 
Wellicht krijgen die structuurveranderingen een zodanige inhoud, dat aan 
de hogere inkomens kinderbijslag wordt onthouden, die dan aan de laagste 
inkomens ten goede zou kunnen komen. Het koopkrachtverlies zou op die 
manier structureel beperkt kunnen worden. Wat is daarop het commentaar 
van de Regering? 

De leden van de C.P.N.-fractie hadden zeer grote bezwaren tegen de 
volstrekt willekeurige manier waarop dit interim-kabinet de collectieve 
uitgaven tracht te verlagen ten koste van steeds meer bevolkingsgroepen. 
Al eerder is door verschillende fracties nadrukkelijk gevraagd naar de 
cumulatieve effecten van dergelijke maatregelen op de verschillende 
inkomenscategorieën. Maar terwijl in de memorie van toelichting op het 
onderhavige wetsontwerp uitvoerig aandacht wordt besteed aan het 
terecht genomen besluit om dat gedeelte van het wetsontwerp, waarin de 
voorgenomen verlaging van de leeftijdsgrens geregeld wordt, nog niet in 
te dienen, blijkt uit dezelfde memorie van toelichting niet dat er serieus 
gekeken is naar de inkomenseffecten van een algehele verlaging van de 
kinderbijslaguitkeringen. 

De leden van de C.P.N.-fractie zijn van mening, dat de indruk die gewekt 
wordt als zou een éénmalige uitkering voor de «echte» minima de nadelige 
gevolgen van deze en andere maatregelen in voldoende mate compenseren, 
een valse is. Niet alleen worden bij een éénmalige uitkering categorieën 
uitgesloten, maar ook kan deze uitkering nooit voldoende zijn om het 
werkelijk geleden verlies aan koopkracht op te heffen. De leden van deze 
fractie wilden in dit verband wijzen op het rapport van de sociaal-weten-
schappelijke afdeling van de Sociale Dienst in Rotterdam van februari 1982. 
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De uitkomsten van dit rapport, die de leden van de C.P.N.-fractie zeer 
aannemelijk voorkomen, doen vermoeden dat de werkelijke inkomenspositie 
van de minima allang een punt heeft bereikt waarop iedere verdere 
inkomensachteruitgang ontoelaatbaar geacht moet worden. 

Ook wat betreft andere inkomenscategorieën geldt, dat feitelijke gegevens 
over de effecten van de verschillende maatregelen ontbreken. Deze leden 
zijn van mening dat, waar het duidelijk is, dat kinderbijslag voor vele 
gezinnen met kinderen een noodzakelijk onderdeel van het inkomen is en 
op zich bij lange na geen compensatie vormt voor de werkelijk gemaakte 
kosten, hij niet verlaagd kan worden. 

De leden van de fractie van de S.G.P. stelden zich achter het standpunt 
van de indiener van dit wetsontwerp, dat de sombere en moeizame 
financiële en economische situatie van ons land op zeer korte termijn 
enkele maatregelen vergt ter verlichting van de problematiek. Deze maatre-
gelen zouden zorgvuldig moeten worden afgewogen na advisering van 
daarvoor geëigende organen en overleg met sociale partners en uiteindelijk 
in de besluitvormingsfase met het parlement, nadat overigens het parlement 
ook tussentijds gelegenheid zou zijn geboden om commentaar te geven en 
suggesties te doen. 

Over de toekomstige structuur van het kinderbijslagstelsel is de discussie 
op gang gekomen. Een adviesaanvrage werd bij de SER gedeponeerd. 
Wanneer kan het advies van de SER worden tegemoetgezien? 

De leden van de fractie van de S.G.P. hadden er met instemming kennis 
van genomen dat, hangende deze meer fundamentele aanpak, nu geen 
regelingen betreffende de kinderbijslag werden voorgesteld welke de 
structuur van het stelsel van de kinderbijslag principieel raken. Het gaat nu 
om een globale, generaal werkende maatregel, welke een toekomstige 
structuurwijziging niet zal belemmeren. Zo is deze maatregel niet inkomens-
afhankelijk en niet in onverantwoorde mate nivellerend. Uiteraard heeft de 
maatregel een negatief effect op de koopkracht. Is het effect van deze 
maatregel te zamen met de effecten van de andere voorgestelde maatregelen 
in een totaal overzich te kwantificeren en in relatie te brengen met het 
«koopkrachtplaatje» van het regeerakkoord 1981, dat volgens de door het 
huidige kabinet afgelegde regeringsverklaring bepaald zekere waarde 
heeft? 

Voor de laagste inkomens en uitkeringstrekkenden zal in de loop van 
1982 een financiële voorziening worden getroffen. Voor welke categorieën 
zal dit nu precies gebeuren (echte minima, zelfstandigen)? Bij die voorziening 
zal een differentiatie in het uitkeringsbedrag afhankelijk van de gezinsgrootte 
mogelijk zijn ter mitigering van de effecten van de maatregel. Hoe staat dit 
concreet voor ogen? Wat zullen de uitvoeringskosten zijn van een dergelijke 
nuancering van een eenmalige (?) uitkering? Waarom is niet gekozen voor 
een verlaging van bij voorbeeld een vast bedrag per kind? Grote gezinnen 
zouden dan in vergelijkende zin minder aan de beoogde bezuiniging 
hebben hoeven bijdragen, aldus deze leden. 

De leden van de P.P.R.-fractie vroegen wat de feitelijke budgettaire 
betekenis van dit wetsontwerp is als in de loop van dit jaar een financiële 
voorziening wordt getroffen, waardoor het negatief effect op de koopkracht 
voor de laagste inkomens, welke mede het gevolg is van de in dit wets-
ontwerp voorgestelde verlaging van de kinderbijslag, wordt gemitigeerd. 
De opbrengst van de verlaging van de kinderbijslagbedragen wordt voor 
1982 gesteld op f150 min. In 1981 is voor de «echte» minima f125 min. 
uitgetrokken om hun koopkracht enigermate op peil te brengen. Door de 
cumulatie van maatregelen in vervolg op de uitvoering van de Voorjaarsnota 
1982, zal het koopkrachtverlies voor de minima veel groter zijn dan vorig 
jaar het geval was. Ten minste de gehele opbrengst van de verlaging van 
de kinderbijslagbedragen, zal, zo meenden deze leden, aan de koopkracht-
correctie voor de «echte» minima opgaan. Wat is dan de betekenis van de 
voorgestane maatregel? Toch een soort overheveling van kinderbijslagbe-
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dragen voor hogere inkomens naar de laagste inkomens? Als dat het effect 
is, waarom dan niet tegelijk overgegaan tot fiscalisering van de kinderbij-
slagbedragen, hetgeen in ieder geval tot gevolg heeft dat er een meer 
evenwichtig negatief inkomenseffect optreedt? 

Het is nog maar de vraag of de voorziene verlaging van de kinderbijslag-
bedragen niet ingrijpt in de structuur van het stelsel van de kinderbijslag. Is 
het immers niet zo, dat, mede door het achterwege laten van de aanpassing 
van de bedragen aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de 
gezinsconsumptie, er in feite een denivellerend inkomenseffect optreedt? 
Hoe rijmt dat met de weigering van de Regering een relatie te leggen 
tussen de kinderbijslagbedragen en de hoogte van de inkomens van de 
ontvangers van deze bedragen? Waar blijft dan het argument dat geen 
ingrepen in de structuur van het kinderbijslagstelsel zullen worden getroffen, 
omdat daarover de SER nog dient te adviseren, zo vroegen deze leden. 

De leden van de fractie van de R.P.F, konden weinig begrip opbrengen 
voor de door de Regering voorgestelde verlaging van de kinderbijslagbe-
dragen. Zij beseften zeer wel, dat op korte termijn bezuinigingen nodig zijn, 
maar zij meenden dat daartoe ook andere, minder controversiële wegen 
openstonden. Zij erkenden bovendien de noodzaak om te komen tot een 
herziening van het kinderbijslagstelsel, maar vermochten niet in te zien 
welke principiële motieven deze ingreep rechtvaardigen. 

Deze leden wilden voorts weten, in hoeverre de Regering de ambtelijke 
rapporten inzake de heroverweging van de collectieve uitgaven (kamerstuk 
16625) bij haar besluitvorming ter zake heeft betrokken. Acht zij daarin 
bruikbare suggesties aanwezig voor het op korte termijn terugdringen van 
de overheidsuitgaven? 

De hieraan het woord zijnde leden constateerden, dat met de voorgestelde 
maatregelen de burgers worden getroffen die de zorg hebben voor het 
onderhoud van hun kinderen. In verband daarmee vroegen zij, vooruitblik-
kend op de discussie over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid, 
hoe deze maatregel zich verhoudt tot de gedachte, dat uitkeringen die 
voorzien in het onderhoud van meer personen, het meest ontzien zullen 
worden. 

In de memorie van toelichting wordt ten slotte verwezen naar de financiële 
voorziening voor de laagste inkomens, welke gedifferentieerd wordt naar 
gezinsgrootte. Deze leden hadden zich overigens reeds eerder in positieve 
zin uitgelaten over een dergelijke voorziening. Een en ander bracht hun er 
wel toe te vragen naar een overzicht van de nettobesparing op de over-
heidsuitgaven ten gevolge van door de Regering in dit verband (per 1 juli) 
te treffen maatregelen. 

De G.P.V.-fractie was bekend met de uiterst moeilijke budgettaire situatie 
van het Rijk. Beperking van de uitgaven ten behoeve van de sociale 
zekerheid was voor deze fractie de eerst aangewezen weg om de moeilijk-
heden te verkleinen, omdat langs deze weg het minst hoeft te worden 
gevreesd voor directe vernietiging van werkgelegenheid. De kinderbijslag 
hoefde bij deze beperkingen niet bij voorbaat te worden uitgesloten. Wel 
kon worden gevraagd of een beperking van de kinderbijslag op dit moment 
nu wel de meest voor de hand liggende keus was. Er is immers sinds 1976 
al een fors bedrag omgebogen in de kinderbijslagsfeer. Kan worden 
aangegeven hoe groot de totale netto-ombuiging sinds 1976 is in de 
kinderbijslag? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de netto-ombuigingsresul-
taten in WAO, WW en ZW? 

De G.P.V.-fractie wees er voorts op, dat verschillende studies recent 
hebben uitgewezen dat juist gezinnen met kinderen in de laagste welstands-
klassen zitten. De studie van het Sociaal Cultureel Planbureau «Inkomen en 
rondkomen», maar ook de notitie Inkomensverdeling van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten dit zien. Ten aanzien van deze 
laatste notitie valt op te merken dat gezinnen met kinderen significant 

Tweede Kamer, zitting 1981 -1982, 17 467, nr. 4 8 



vaker van één inkomen (of althans een minder aantal inkomens) moeten 
rondkomen dan gezinnen zonder kinderen, of daarmee gelijk gestelde 
samenlevingsverbanden. Is het in dit licht dan nog wel begrijpelijk, dat 
wordt voorgesteld niet alleen de kinderbijslagbedragen te bevriezen, maar 
deze zelfs reëel te verlagen? 

De G.P.V.-fractie had er met instemming van kennis genomen, dat de 
Regering zich door de Raad van State had laten overtuigen door de 
bezwaren die er bestaan om de leeftijdsgrens voor het recht op kinderbijslag 
te verlagen van 27 naar 25, en deswege ook van dit voornemen had 
afgezien. Minder gelukkig was de fractie met de consequentie die de 
Regering hieruit trok, nl. om de bedragen reëel met 1,7% te verlagen om 
het totale ombuigingsbedrag toch te kunnen realiseren. Uit de tabelletjes 
van de oorspronkelijke memorie van toelichting en de ingediende memorie 
van toelichting blijkt dat de negatieve inkomenseffecten voor de grote 
gezinnen bijna verdubbelen. Was het niet beter geweest de grens die nu 
wordt gesteld aan de bevriezing van enige bovenmodale uitkeringen iets 
lager te leggen, zodat in die sector de vermindering van het ombuigingsbe-
drag had kunnen worden geneutraliseerd? 

De G.P.V.-fractie betreurde het, dat op dit moment nog niet bekend is 
hoe de eenmalige voorziening voor de echte minima voor 1982 eruit komt 
te zien. Daardoor was het haar niet goed mogelijk een totaaloverzicht te 
krijgen van de inkomenseffecten van een aantal gezinnen. De memorie van 
toelichting merkt op, dat die eenmalige voorziening afhankelijk zal zijn van 
de gezinsgrootte. De vorige eenmalige voorziening differentieerde naar een 
gezinsgrootte van 1-4 personen. Onderschrijven de bewindslieden de 
stelling, dat als de nieuwe eenmalige voorziening een zelfde mate van 
differentiatie zou kennan kennen als de voorziening voor 1981, de negatieve 
inkomenseffecten van gezinnen met meer dan twee kinderen niet groter 
mogen zijn dan de negatieve inkomenseffecten van gezinnen met twee 
kinderen? Zou dit niet tot de conclusie leiden dat de voorgestelde kortings-
maatregel moet worden veranderd in die zin, dat de korting voor gezinnen 
tot en met twee kinderen iets hoger zou moeten zijn en die voor kinderen 
met een hogere rangorde dan twee iets lager? 

Tot slot vroeg de G.P.V.-fractie of het uit een oogpunt van rechtvaardige 
lastenverdeling niet meer acceptabel zou zijn indien de ombuigingslast 
eerder terecht zou komen bij de twee-inkomensgezinnen. Is er in dit 
verband ook gedacht aan een verlaging van de belastingvrije voet van de 
werkende gehuwde vrouw? Met welk bedrag zou deze belastingvrije voet 
moeten worden verlaagd om een zelfde opbrengst te leveren als de nu 
voorgestelde korting op de kinderbijslagbedragen? 

Vertrouwend dat de Regering tijdig voor de openbare behandeling van 
dit wetsontwerp op bovenstaande opmerkingen en vragen schriftelijk zal 
hebben geantwoord, acht de commissie deze hiermee voldoende voorbereid 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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