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NADER RAPPORT 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 8 jun i 1982 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 26 mei 
1982, nr. 48, machtigde Uwe Majesteit 
de Raad van State zijn advies betref-
fende het bovenvermelde ontwerp 
rechtstreeks aan de toenmalige 
Staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid te doen toekomen. 
Ik heb de eer U dit advies, gedateerd 4 
juni 1982, nr. 2287/10/8221, mede 
namens de Minister van Financiën, 
hierbij aan te bieden. 

De Raad van State merkt op, dat het 
voornemen om nog in 1982 in de 
sfeer van de sociale uitkeringen te 
bezuinigen onderdeel vormt van het 
beleidspakket dat in de brief van de 
Minister-President aan de Voorzitter 
van de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal van 13 april 1982 is aangekon-
digd. De Raad van State heeft in de 
toelichting op het wetsontwerp 
aandacht gemist voor het feit, dat het 
vorige kabinet inmiddels demissionair 
was geworden. 

Aan deze opmerking van de Raad 
van State heb ik gevolg gegeven. De 
memorie van toelichting is in verband 
hiermee aangepast. 

De Raad van State merkt voorts op 
dat hij door het ontbreken van inzicht 
in het pakket van maatregelen dat 
naar aanleiding van de besprekingen 
rond de voorjaarsnota daadwerkelijk 
genomen zal worden, de aanvaard-
baarheid van het onderhavige 
voorstel niet volledig kan beoordelen. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, 
dat het huidige kabinet de besluiten 
van de Ministerraad van 11 mei 1982 
in het kader van de vroege voorjaars-
nota, zoals neergelegd in de brief van 
de Minister-President aan de Tweede 
Kamer van 12 mei 1982, heeft overge-
nomen. In de memorie van toelichting 
is hieraan alsnog aandacht geschon-
ken alsmede aan de samenhang met 
de andere maatregelen op het gebied 
van de sociale verzekeringen. De 
Raad heeft geen bezwaren tegen het 
in het wetsontwerp neergelegde 
voorstel tot bevriezing van de kinder-
bijslagbedragen per 1 juli 1982 omdat 
deze maatregel de mogelijkheid opent 
om, zonder op een komende herzie-
ning van de structuur van de kinder-
bijslag vooruit te lopen, reeds in 1982 
de uitgaven verband houdende met 
de kinderbijslag te beperken. 

Het voorstel in het wetsontwerp om 
de leeftijdsgrens, waarbij voor 
studerende kinderen en huishoudkin-
deren nog recht op kinderbijslag kan 
bestaan, van 27 naar 25 jaar te 
verlagen, ontmoet daarentegen naar 
de mening van de Raad een groot 
aantal bezwaren. Deze bezwaren 
monden uit in de conclusie van de 
Raad dat op dit moment ware af te 
zien van het voorstel tot verlaging van 
deze leeftijdsgrens. Kort samengevat 
komen de bezwaren van de Raad op 
het volgende neer: 

a. het voorstel betekent een 
aantasting van de structuur van de 
kinderbijslagregeling (punt 2 van de 
advies) 

b. de argumentatie voor de 
verlaging van de leeftijdsgrens, t.w. 
dat de studieduur is verkort en dat de 
leeftijd waarop het tertiair onderwijs 
wordt beëindigd is verlaagd, geldt 
- aldus de Raad - niet voor een aantal 
groepen studerenden. Gewezen wordt 
bijvoorbeeld op degenen die hun 
dienstplicht al hebben vervuld en 
degenen die een aansluitende studie 
volgen. Van hen kan niet gezegd 
worden dat zij niet aan de studievoort-
gangscriteria hebben voldaan of dat 
hun ouders tot de hogere inkomens-
groepen behoren (punt 3 van het 
advies) 

c. de fiscale effecten zijn moeilijk te 
beoordelen. Het komt de Raad dan 
ook voor dat de verlaging van de 
leeftijdsgrens niet een maatregel is 
welke op korte termijn dient te 
worden genomen. De van de maatre-
gel voor dit jaar te verwachten baten, 
rekening houdend met een verminde-
ring van de belastingopbrengst als 
gevolg van de aftrek wegens buiten-
gewone lasten, lijkt - aldus de Raad -
ook niet tot de allergrootste spoed te 
dwingen. Hier komt nog bij dat het 
onderwerp studiefinanciering en alles 
wat daarmede verband houdt reeds 
jarenlang in studie is. Het verdient 
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naar het voorkomt geen aanbeveling 
deze studie door incidentele maatrege-
len op dit terrein te doorkruisen (punt 
4 van het advies tot en met de eerste 
onvolledige alinea op blz. 4) 

d. het recht op kinderbijslag zou 
vervallen per 1 juli 1982 terwijl het 
effect van de aftrek wegens buitenge-
wone lasten, met name voor degenen 
die niet onder de loonbelasting vallen, 
eerst in 1983 merkbaar wordt (2e 
alinea van blz. 4 van het advies) 

e. de verlegging van werkzaamhe-
den van de Raden van Arbeid naar de 
inspecties der belastingen, welke van 
de maatregelen het gevolg zal zijn 
moet - aldus de Raad - eerder in het 
debet dan in het credit van het 
voorstel worden geschreven. 

Een en ander nader overwegende, 
in het bijzonder gelet op de hiervoor-
genoemde door de Raad gemaakte 
opmerkingen, heeft het kabinet 
besloten de suggestie van de Raad te 
volgen en af te zien van het voorstel 
tot verlaging van de leeftijdsgrens van 
27 jaar naar 25 jaar. Het wetsontwerp 
en de memorie van toelichting zijn in 
die zin aangepast. 

Gezien echter de dwingende 
noodzaak tot ombuigingen is het 
kabinet van mening, dat het geen 
doorgang laten vinden van de 
verlaging van de leeftijdsgrens 
gecompenseerd dient te worden met 
een aanpassing van de uitkeringsbe-
dragen. De Raad heeft tegen een 
aanpassing van de kinderbijslagbedra-
gen in het algemeen geen bezwaar, 
omdat deze niet ingrijpen in de 
structuur van het stelsel van kinderbij-
slag. Teneinde het beoogde ombui-
gingsbedrag voor 1982 te realiseren 
(f150 min.) is een verlaging van de 
kinderbijslagbedragen naar het 
niveau per 1 januari 1982 met 1,7% 
nodig. Het wetsontwerp en de 
memorie van toelichting zijn op 
dienovereenkomstige wijze aangepast. 

Ik veroorloof mij U in overweging 
te geven het overeenkomstig het 
vorenstaande gewijzigde ontwerp van 
wet en de gewijzigde memorie van 
toelichting aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal te zenden. 

De Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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