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17467 Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet 
(verlaging van de kinderbijslagbedragen per 1 juli 1982) 

Bij Kabinetsmissive van 26 mei 
1982, no. 48, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, C. I. Dales, mede namens de 
Staatssecretaris van Financiën, bij de 
Raad van State ter overweging 
aanhangig gemaakt een wetsontwerp 
met memorie van toelichting tot 
nadere wijziging van de Algemene 
Kinderbijslagwet en enkele belasting-
wetten (bevriezing van de kinderbij-
slagbedragen, verlaging van de 
leeftijdsgrens voor het recht op 
kinderbijslag voor studerende kinde-
ren en huishoudkinderen, alsmede 
aanpassing van een aantal fiscale 
bepalingen aan de verlaging van de 
leeftijdsgrens). 

1. Het voornemen om nog in 1982 
in de kinderbijslagsfeer te bezuinigen 
vormt onderdeel van het beleidspakket 
dat in de brief van de Minister-Presi-
dent aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal van 13 
april 1982 is aangekondigd. Bij de 
aanhangigmaking van het wets-
ontwerp was het kabinet demissionair 
geworden, terwijl thans in zijn plaats 
een interim-kabinet is getreden. De 
Raad van State acht het wenselijk dat 
de betekenis van het onderhavige 
voorstel en de samenhang met 
eventuele andere te nemen maatrege-
len tegen de achtergrond van deze 
ontwikkeling, in de toelichting wordt 
aangegeven. 

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 4 jun i 1982 

Door het ontbreken van inzicht in 
het pakket van maatregelen dat naar 
aanleiding van de besprekingen rond 
de voorjaarsnota daadwerkelijk 
genomen zal worden, kan het college 
de aanvaardbaarheid van het onderha-
vige voorstel niet volledig beoordelen. 

2. Met betrekking tot het on-
derhavige wetsontwerp stelt de 
Raad voorop dat hij niet in de gelegen-
heid is geweest de in de memorie van 
toelichting onder punt 1 aangekondig-
de inventariserende nota met betrek-
king tot de verdere ombuigingen in de 
kinderbijslag in zijn beschouwing te 
betrekken. De Raad heeft zulks als een 
gemis gevoeld in verband met het 
voorstel de leeftijdsgrens, waarbij 
voor studerende kinderen en huis-
houdkinderen nog recht op kinderbij-
slag kan bestaan van 27 naar 25 jaar 
te verlagen. De Raad meent dat nu dit 
voorstel de structuur van de kinderbij-
slagregeling raakt het wenselijk ware 
geweest het voorstel in het geheel 
van mogelijk te treffen maatregelen te 
kunnen plaatsen. Dit bezwaar geldt 
niet het voorstel tot bevriezing van de 
kinderbijslaguitkeringen daar deze 
maatregel de mogelijkheid openlaat 
om zonder op een komende herziening 
van de structuur van de kinderbijslag 
vooruit te lopen reeds in 1982 de 
uitgaven verband houdende met de 
kinderbijslag te beperken. 

3. In de memorie van toelichting 
wordt een tweetal argumenten 
genoemd ter ondersteuning van het 
voorstel tot verlaging van de leeftijds-
grens voor het recht op kinderbijslag. 

Als eerste wordt gewezen op de 
verkorting van de studieduur en de 
verlaging van de leeftijd waarop het 
tertiair onderwijs wordt beëindigd. De 
Raad tekent hierbij aan dat onder 
meer door het volgen van aansluitende 
vormen van voortgezet en hoger 
onderwijs, door de beperkingen bij de 
toelating tot het tertiair onderwijs en 
het mogelijk mede daardoor eerder 
vervullen van de dienstplicht een 
groter aantal studerenden hun studie 
na de vijfentwintigjarige leeftijd 
beëindigt. Ten aanzien van hen 
behoeft in het geheel geen sprake te 
zijn van de in de toelichting bedoelde 
invloed welke uit zou gaan van de 
afwezigheid van een controle op het 
studieverloop. In dergelijke gevallen 
kan bovendien niet met een stelligheid, 
als in de toelichting wordt gedaan, 
worden gesteld dat het gaat om 
studerenden wier kinderbijslag zou 
toekomen aan de hogere inkomens-
groepen. 

Dit laatste argument komt de Raad 
ook in zijn algemeenheid te uitgespro-
ken voor nu de maatregel die inko-
mensgroepen treft waarbinnen op 
grond van de betrokken regelingen 
voor het verlenen van studiebeurzen 
geen plaats is. Het college is van 
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oordeel dat tot bedoelde inkomens-
groepen niet alleen de genieters van 
hogere inkomens kunnen worden 
gerekend. 

4. De Raad heeft er nota van geno-
men dat degenen die thans voor 
kinderen in de leeftijd van 25-27 jaar 
kinderbijslag ontvangen, voor het 
verlies hiervan eventueel soelaas 
zullen kunnen vinden op het terrein 
van de inkomsten- en loonbelasting 
doordat in beginsel de werkelijke 
uitgaven voor levensonderhoud, 
welke door een een ouder ten behoeve 
van een studerend kind worden 
gedaan, aftrekbaar zullen zijn, voorzo-
ver deze uitgaan boven de daarvoor 
gestelde drempel. Het college merkt 
hierbij op dat deze tegemoetkoming 
in een belastingbedrag uitgedrukt 
geheel anders kan uitpakken dan de 
kinderbijslag. 

Als factoren, welke hierop van 
invloed kunnen zijn, noemt de Raad 
bijvoorbeeld: de hoogte van het 
inkomen van de ouder, de vraag of 
het kind in kwestie, ui twonend, als 
eerste, tweede, en derde dan wel als 
vierde, vijfde en zesde kind telt, 
alsmede de vraag of het kind over 
enig vermogen beschikt. Laatstbedoel-
de factor kan voor de aanspraak op 
kinderbijslag niet doch voor de 
aanspraak op buitengewone lasten-
aftrek wel van belang zijn. 

Enig gegeven omtrent de aantallen 
gevallen waarom het bij de belasting-
kant van deze aangelegenheid gaat en 
in de factoren welke hierbij een rol 
spelen, is naar de Raad aanneemt niet 
voorhanden. Het is daarom moeilijk 
om de effecten van de maatregel te 
beoordelen. Het komt de Raad dan 
ook voor dat dit niet een maatregel is 
welke op korte termijn dient te 
worden genomen. De van de maatre-
gel voor dit jaar te verwachten bate, 
rekening houdend met een verminde-
ring van de belastingopbrengst als 
gevolg van de aftrek wegens buiten-
gewone lasten lijkt 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 
naar het voorkomt geen aanbeveling 
deze studie door incidentele maatrege-
len op dit terrein te doorkruisen. 

Voor degenen op wie de voorgestel-
de maatregelen betrekking hebben, 
kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. 
Krijgen deze maatregelen met ingang 
van 1 juli aanstaande kracht van wet 
dan weten betrokkenen zeker dat zij 
geen kinderbijslag meer zullen 

ontvangen. Of en voor welk bedrag zij 
daarvoor in de plaats op de fiscale 
aftrek zullen kunnen rekenen, is echter 
minder zeker; wat betreft de zoge-
naamde huishoudkinderen zal van 
aftrek in de regel geen sprake zijn. In 
elk geval zal door velen, die wel 
daarvoor in aanmerking komen, de 
aftrek op een veel later t i jdstip kunnen 
worden genoten. Het college wijst er 
in dit verband op dat terwij l de 
kinderbijslag kwartaalsgewijs wordt 
uitbetaald, de buitengewone lastenaf-
trek eerst zal worden genoten bij de 
vaststelling van de belastingaanslag, 
derhalve veelal meer dan een jaar 
nadat de onderhoudsuitgaven zijn 
gedaan. De mogeli jkheid om dit 
t i jdstip te vervroegen door middel van 
een zogenaamde loonbelastingbe-
schikking staat alleen open voor 
degenen die inkomsten genieten 
welke aan de heffing van loonbelasting 
zijn onderworpen. 

5. De Raad merkt verder nog op dat 
de verlegging van werkzaamheden 
van de Raden van Arbeid naar de 
inspecties der belastingen, welke van 
de maatregelen het gevolg zal zijn, 
eerder in het debet dan in het credit 
van het voorstel moet worden 
geschreven. 

6. Op grond van het voorgaande 
komt de Raad tot de conclusie dat op 
dit moment ware af te zien van het 
voorstel tot verlaging van de leeftijds-
grens voor het recht op kinderbijslag 
voor studerende kinderen en huis-
houdkinderen. 

7. Voor enkele redactionele kantte-
keningen moge het college verwijzen 
naar de bij het advies behorende 
bijlage. 

De Raad van State heeft blijkens het 
vorenstaande bezwaar tegen een 
gedeelte van de inhoud van het 
wetsontwerp en geeft U in overweging 
dit niet aldus te zenden aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De Vice-President van de Raad van 
State, 
W. Scholten 

Lijst van redactionele kanttekeningen, 
behorende bij het advies no. 
2287/10/8221 van de Raad van State 
van 4 juni 1982. 

I. Ontwerp van wet 

Aanhef, tweede regel. 
In plaats van «algemeen» ware te 

lezen: gemeen. 

II. Memorie van toelichting 

a. Bladzijde 2, eerste volle alinea, 
tweede regel van onder. 

Na «kinderen» ware tussen te 
voegen: en huishoudkinderen. 

b. Bladzijde 2, derde volle alinea, 
vierde regel van onder. 

Na «geeft» ware een komma te 
plaatsen. 

c. Bladzijde 3, zevende regel van 
boven. 

In plaats van «wil ik» ware te lezen: 
wil len wi j . 

d. Bladzijde 4, tweede alinea, 
tweede regel van onder. 

In plaats van «aangebracht» ware ; 
lezen: opgetreden. 
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