
Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1978-1979 Nr. 53a 

15 344 Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele 
belastingwetten (beperking recht op meervoudige 
kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 
17-jarige kinderen, alsmede beperking in het recht op 
kinderbijslag ten aanzien van eerstgeboren kinderen, 
welke jonger dan drie jaar zijn) 

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN1 

Vastgesteld 30 januari 1979 

De leden van de fractie van het C.D.A. memoreerden, dat de doelstelling 
van dit wetsontwerp is: bepaling van de collectieve lasten tegen de 
achtergrond van de sociaal-economische situatie en de vereenvoudiging 
van het systeem. Tegen deze achtergrond stelden zij de volgende vragen: 

Heeft de behandeling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer, gelet op 
de aangebrachte wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp, werkelijk 
geleid tot een vereenvoudiging van het systeem en zo ja, kunnen de 
rechthebbenden het systeem nu redelijk goed begrijpen? 

Legt het wetsontwerp overigens geen hypotheek op de gewenste 
herziening van het gehele systeem? 

Voorts brachten de hier aan het woord zijnde leden in herinnering, dat ter 
gelegenheid van de behandeling in deze Kamer van wetsontwerp 14 184, 
dat betrekking had op de eerste fase van herziening van kinderbijslag- en -af-
trekregelingen, in deze Kamer een motie aanvaard werd van de heer Van 
Tets c.s., waarbij de Regering werd uitgenodigd een advies aan de SER te 
vragen ter zake van een stelsel van kinderregelingen. 

Op welke termijn kan de gerichte adviesaanvraag, om tot een algehele 
herziening te komen, worden verwacht? 

Is de Staatssecretaris bereid om desnoods binnen een jaar op de nu aan 
de orde zijnde rechtenbeperkingen terug te komen om tussentijds beraad 
mogelijk te maken? 

Wil de Regering nog eens nader uiteenzetten, welke de ratio is van de hal-
vering van de bijslag voor het eerste kind tot de 3-jarige leeftijd? Zijn er 
kwantitatieve gegevens, die deze halvering rechtvaardigen? 

Vervolgens merkten de hier aan het woord zijnde leden op, dat, nu de par-
tiële veranderingen in het systeem meer aandacht vragen voor de uitvoering 
van de wetten het van belang is te weten, of de rechthebbenden hierdoor 
moeilijkheden bij de toekenning en de uitbetaling zullen ondervinden. 

Kan de Regering verzekeren, dat dit niet het geval zal zijn ? 

Verder brachten deze leden in herinnering, dat zij bij de openbare behan-
deling in deze Kamer van de eerste fase bijzondere aandacht hadden ge-
vraagd voorthuisverblijvende invalide kinderen van 16 en 17 jaar (Handelin-
gen, zitting 1977-1978, blz. 490, linker- en middenkolom). Naar de mening 
dezer leden behoeft de compensatie qua hoogte niet gerelateerd te worden 
aan de tegemoetkoming in de studiekosten voor andere 16- en 17-jarigen. 
Een regeling in het kader van de AAW kan immers op eigen merites worden 
bekeken. 

1 Samenstelling: Kloos (PvdA), Versloot 
(PvdA), Franssen (CDA) (voorzitter), Vacature 
(CDA), Louwes (VVD), Van Tets (VVD), Van 
Kleef (PPR), Kremer (CPN), Meuleman (SGP), 
Van der Jagt (GPV), Vogt (PSP). Maris (-). 
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Wil de Regering over deze suggestie haar mening geven ? 

Het lid van de fractie van de P.S.P. vestigde er voor ts de aandacht op, dat 
in de memor ie van antwoord (blz. 16) ten aanzien van thu iswonende inval i-
de kinderen word t vermeld , dat bedoelde voorzieningen de « inkomensmat i -
g ing» niet goed maken, terwi j l juist daarvóór is gesteld, dat ci j fermatige on-
derbouwing niet goed mogel i jk is. 

Erkent de Regering, dat dus mogelijk, zelfs in haar ogen, onaanvaardbare 
persoonlijke consequenties kunnen optreden? Indien ze dat erkent, wat wil 
ze daartegen doen? 

De leden van de fractie van het C.D.A. vroegen met het oog op een t i jdige 
behandel ing in deze Kamer van en in verband met het t i jd ig tot stand komen 
van ui tvoer ingsmaatregelen voor de derde fase, wanneer de indiening van 
wetsontwerpen te dier zake volgens de planning mag worden verwacht. 

De leden van fractie van de V.V.D. zouden gaarne een verduidel i jk ing ont-
vangen inzake bestemming van het bedrag van f 63 mi l joen, genoemd in de 
memor ie van toel icht ing (blz. 14) en nader gedetai l leerd in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag van de Tweede Kamer (blz. 3). Het was deze 
leden niet duidel i jk, waarui t deze bedragen ontstaan en waartoe zij worden 
aangewend. 

Voor ts zouden deze leden het op pri js stel len, indien de Regering ook nog 
eens zou verduidel i jken het gestelde in de memor ie van antwoord (blz. 4) en 
herhaald in de nota naar aanleiding van het eindverslag (blz. 4) inzake de 
verschuiv ing van de schoolgeldpl icht naar 18 jaar. 

Waarom is deze bezwaarlijk te verwezenlijken zonder een extra leerjaar 
schoolgeldvrijdom daaraan te koppelen? 

Het is toch niet zo moeil i jk de scholen op te dragen kinderen van 18 jaar en 
ouder in het 5e en 6e leerjaar op te geven aan de belastingdienst in plaats 
van alle leerl ingen in die leerjaren. 

Ook het desbetreffende SER-advies (blz. 14) lijkt di t te suggereren. 
Om hoeveel kinderen zou het dan nog gaan? Mag uit het gestelde in de 

memorie van antwoord (blz. 4) worden afgeleid, dat de kosten van slechts 
deze maatregel f 10 miljoen zouden belopen en zo neen, wat dan wel? 

Vervolgens gaven de hier aan het w o o r d zijnde leden te kennen, dat het 
hun had verwonderd , dat op blz. 15 van de memor ie van antwoord bij een 
nettoberekening voor een min imumloner op diens bruto loon pensioen-
premie (f 500 zelfs) in rekening word t gebracht. 

Het pensioen voor minimumloners is toch (op basis van 100 pet. netto van 
netto, dat wil zeggen ongeveer 85 pet. bruto van bruto) volledig gedekt in 
AOW/AWW? Of komt hier overcompensatie (pensioen van meerdan 100 
pet. netto) zo vaak voor, dat daarmee rekening moet worden gehouden?Zo 
ja, ligt hier dan niet kennelijk ook een stukje aanwending van schaarse mid-
delen met een bestemming, die niet de hoogste prioriteit zou moeten heb-
ben waaraan zou moeten worden omgebogen? 

Dezelfde leden vroegen zich af, hoe in de memor ie van antwoord (blz. 20) 
kan worden gesproken over de mogel i jkheid, dat er vr i jwel geen 16- en 
17-jarige kinderen zijn voor w ie geen aanspraak op kinderbi jslag word t ge-
maakt, terwi j l uit Bijlage 2a bli jkt, dat 15 pet. van de jongens en 30 pet. van de 
meisjes van 17 jaar geen onderwi j meer genieten (2V2en 5 pet. bij 16 jaar). 

Duidt dit erop, dat in feite kinderbijslag wordt uitgekeerd aan de ouders 
van werkende jongeren doordat de controle terzake van het verstrekken van 
onderhoud dan wel het volgen van onderwijs tekort schiet? 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. hadden ernstige bezwaren tegen 
dit wetsontwerp. Wel iswaar erkenden zij, dat hun bezwaren tegen de eerste 
versie van het ontwerp door de bij amendement verl ichte f inanciële gevol-
gen voor gezinnen met 16- en 17-jarige schoolgaande kinderen wat zijn ver-
minderd, maar daar zijn andere bezwaren voor in de plaats gekomen, die zij 
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niet ger inger achten. Zij v inden het namel i jk onjuist, dat de zojuist genoenv 
de ver l icht ing ten laste is gebracht van gezinnen die na 1 januar i 1979 hun 
eerste kind verwachten. 

Hebben de bewindslieden, die blijkens hun mededelingen bij de behande-
ling van dit wetsontwerp in de Tweede Kamer (Handelingen, blz. 2542 en 
2583) erkennen, dat een eerste baby verhoudingsgewijs duur is, geen kans 
gezien om een alternatief te geven voor het amendement van de heren 
Hermsen en De Korte? Zijn zij niet van mening, dat de lasten voor jonge ge-
zinnen niet alleen zwaar aankomen, omdat een eerste kind duur is, maar ook 
omdat deze gezinnen veelal nog in de lage inkomensklassen vallen? Kunnen 
de bewindslieden de bedragen, genoemd in de Volkskrant van 22 december 
jl. (blz. 1) bevestigen? Moet, aldus deze leden, worden aangenomen, dat de 
bewindslieden, die blijkens de «witte stukken» en de Handelingen bezwaren 
hadden tegen leeftijdsafhankelijke kinderbijslagen, van deze bezwaren zijn 
afgestapt tijdens de afweging van de voor- en nadelen van het amende-
ment-De Korte-Hermsen? 

In de Tweede Kamer is van verschi l lende zijden en soms meermalen op-
gemerkt , dat de kosten van kinderen st i jgen met de leef t i jd; «dat weet een 
kind», werd zelfs gezegd. 

Hebben de bewindslieden die de kinderschoenen ontwassen zijn, de in-
druk dat de bijslagen, welke in het ontwerp zoals het thans luidt worden 
voorgesteld, ongeveer parallel lopen met de kosten per leeftijd? 

De opmerk ing in de memor ie van toel icht ing (blz. 9), als zou de voorge-
stelde maatregel geen verminder ing van inkomen tot gevolg hebben, doch 
uitstel van inkomenstoeneming gedurende twee jaar, achtten de het woo rd 
voerende leden misleidend. Van uitstel kan slechts worden gesproken, in-
dien een gebeuren in vol le omvang op een later t i jdst ip, of in een latere peri-
ode plaatsvindt. Dit is hier niet het geval, aangezien het begin van de periode 
naar een later t i jdst ip word t verschoven, terwi j l het einde van de periode on-
gewi jz igd bli jft. Indien er slechts van uitstel sprake zou zi jn, zou de operatie, 
afgezien van rente, niets opleveren. 

Het lid van de fractie van de P.S.P. sloot zich bij het gestelde in de vor ige 
alinea aan. 

Kunnen, zo vroegen de leden van de fractie van de P.v.d.A. verder, de be-
windslieden, die te aangehaalder plaatse opmerkten, dat de verwachtingen 
ten aanzien van een inkomenstoeneming minder sterk zijn naarmate het tijd-
stip waarop de verwachting in vervulling gaat, verder in de toekomst ligt, 
zich ook voorstellen dat de verwachting minder sterk is naarmate het inko-
men hoger is, zodat het niet realiseren van de verwachting dan minder sterk 
wordt gevoeld? 

Is het, zowel bij de behandeling van wetsontwerp 14 184 (eerste fase) als 
bij die van het onderhavige ontwerp ingebrachte bezwaar als zou een inko-
mensafhankelijke kinderbijslag het fiscale draagkrachtbeginsel aantasten, 
een bezwaar dat algemeen door fiscalisten wordt onderkend, of hebben wij 
hier te doen met een bezwaar, dat door dit Kabinet en de Staatssecretaris 
van Financiën in het bijzonder wordt gevoeld? 

De leden van de fractie van de P.P.R. zouden gaarne hun veronderstel l ing 
zien bevest igd, dat aanvaarding van dit wetsontwerp op geen enkele wijze 
impl iceert, dat een wi jz ig ing zou worden aangebracht in de bedragen welke 
door de Regering zijn genoemd met betrekking tot de basisbeurs en de aan-
vul lende beurzen in het kader van een stelsel van studief inanciering. 

Het l id van de fractie van de P.S.P. memoreerde, dat de Regering in de me-
mor ie van toel icht ing (blz. 1) had verklaard: «De opvat t ing, dat ter wi l le van 
de bestr i jding van de werkloosheid en het veil igstel len van de sociale voor-
zieningen in de toekomst een beperking van de ontwikkel ing van de collec-
t ieve lasten moet plaatsvinden, v indt vr i jwel geen bestr i jd ing». 
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Dit l id achtte deze uitspraak getuigen van arrogantie en hij zou hierop 
gaarne een nadere toel icht ing ontvangen. 

Hoewel de Regering bij herhal ing suggereert, dat er macro-economisch 
geen achterui tgang van de koopkracht plaatsvindt, wo rd t in de memor ie van 
toel icht ing (blz. 12) gesproken over inkomensmutat ies, waar geen compen-
satie voor komt, omdat de mutaties in het kader van de ombuig ingsoperat ie 
noodzakeli jk zouden zijn. 

Deze zinsnede duidt toch bepaald wel op een koopkrachtdal ing. 
Wil de Regering dit nader toelichten? 
Hebben de in de memorie van toelichting (blz. 13, 3e alinea) genoemde 

compenserende maatregelen betrekking op de regeling 'Tegemoetkoming 
Studiekosten' (zie ook memorie van antwoord, blz. 13) en houdt die regeling 
niet hoogstens 75 pet. in van de wegvallende kinderbijslag, terwijl die bo-
vendien fiscaal belast wordt? 

Waarom stelt de Regering in de memorie van antwoord, dat de compen-
satie verzachtende effecten heeft met betrekking tot de lagere inkomens, ter-
wijl het in de memorie van toelichting (blz. 13) wordt voorgesteld alsof de 
compensatie - voor studerende kinderen althans - zodanig is, dat geen extra 
rem op het studeren zal worden opgeworpen? 

Voorts achtte dit l id aanvechtbaar het an twoord van de Regering in de no-
ta naar aanleiding van het eindverslag over de verzekering tegen ziektekos-
ten. Op grond van een aantal veronderstel l ingen komt de Regering tot de 
conclusie dat 112 500 16-en 17-jarigen particulier verzekerd zi jn, terwi j l ver-
dere gegevens ontbreken. 

Is het in feite aanvaardbaar, dat op een dergelijk wankele basis een beleid 
wordt gebouwd? 

Vervolgens bracht dit lid in her inner ing, dat de Regering in de nota naar 
aanleiding van het eindverslag als haar mening te kennen geeft, dat uit de 
gepresenteerde gegevens geen conclusies kunnen worden getrokken ten 
aanzien van de invloed van deze maatregel op de onderwi jsdeelname. Hoe-
wel deze stel l ing als juist moet worden aangemerkt, is de stel l ing even juist, 
dat een omgekeerde conclusie óók niet kan worden getrokken. 

Waarom gelooft de Regering, dat het geld wel mensen met hoge en mid-
delbare inkomens zou «sturen» (bij voorbeeld in de winstwerk-redenering 
en in de Wet met betrekking tot de huurprijzen) en dat deze «stuurnorm» niet 
zou bestaan bij lagere inkomens als het om studie gaat, die soms door de 
betrokkenen (ouders van meisjes die zich niets aantrekken van «Marie wordt 
wijzer» bij voorbeeld) niet eens als zinvol wordt gezien? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De grif f ier van de commiss ie, 
Ploos van Amstel 
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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Zitt ing 1978-1979 Nr. 53b 

15 344 Nadere wijziging van de kinderbijslagwetten en enkele 
belastingwetten (beperking recht op meervoudige 
kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 16- en 
17-jarige kinderen, alsmede beperking in het recht op 
kinderbijslag en kinderaftrek ten aanzien van 
eerstgeboren kinderen, welke jonger dan drie jaar zijn) 

MEMORIE VAN ANTWOORD 
Ontvangen 20 februari 1979 

De leden van de fractie van het C.D.A. memoreerden, dat de doelstel l ing 
van dit wetsontwerp is beperking van de collectieve lasten tegen de achter-
grond van de sociaal-economische situatie en de vereenvoudig ing van het 
systeem. Zij vroegen of de behandel ing van dit wetsontwerp in de Tweede 
Kamer, gelet op de aangebrachte wi jzigingen in het oorspronkel i jke ont-
werp, werkeli jk geleid heeft tot een vereenvoudiging van het systeem en zo 
ja, of de rechthebbenden het systeem nu redelijk goed begri jpen. 

Wij menen dat de wi jz igingen die zijn aangebracht niet hebben bi jgedra-
gen tot een vereenvoudig ing van het systeem. Overigens merken wi j op dat 
het aspect vereenvoudig ing ook ten aanzien van het oorspronkel i jk wets-
ontwerp slechts van geringe betekenis was. Het ontwerp gaf eigenli jk niet 
meer dan een (bescheiden) aanzet tot vereenvoudig ing. Eerst door de derde 
fase van de herstructurering van de kinderbijslag en kinderaftrek zal een 
aanzienlijke vereenvoudiging kunnen worden bereikt. Of de rechthebbenden 
het systeem nu redelijk goed begrijpen lijkt ons een vraag die niet in zijn al-
gemeenheid kan worden beantwoord. Wel lijkt het ons dat het amendement 
hierin niet of nauweli jks verandering heeft gebracht. 

Wi j menen - dit in antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden 
- dat het wetsontwerp geen hypotheek legt op een herziening van het gehe-
le systeem. Wi j zijn van oordeel dat een halvering van de kinderbijslag voor 
eerste kinderen niet aangemerkt mag worden als een eerste stap op weg 
naar een posit ieve differentiatie van de kinderbi jslag naar leeft i jd. De door 
ons toegezegde studie over een algehele herziening van de kinderregelin-
gen moet naar onze mening niet worden belast met de uitspraak vooraf dat 
in het nieuwe kinderbijslagsysteem rekening moet worden gehouden met 
de leeftijd van het kind. 

Deze leden brachten in herinnering dat ter gelegenheid van de behande-
ling van wetsontwerp 14 184, dat betrekking had op de eerste fase van de 
herstructurering van de kinderbijslag- en -aftrekregelingen, in de Eerste Ka-
mer een motie-Van Tets is aanvaard, waarbi j de Regering werd ui tgenodigd 
de SER advies te vragen ter zake van een nieuw stelsel van kinderregel ingen. 
Zij vroegen op welke termi jn bedoelde gerichte adviesaanvrage kan worden 
verwacht. Helaas kunnen wi j hiervoor op dit moment nog geen termi jn noe-
men. De vele werkzaamheden die verbonden zijn aan de eerste drie fasen 
van de herstructurering van de kinderbijslag en kinderaftrek zijn er de oor-
zaak van dat nog geen aanvang kon worden gemaakt met de voorbere id ing 
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van de hierbedoelde adviesaanvrage. Dit neemt niet weg dat wij de motie-
Van Tets om deze adviesaanvrage in elk geval gedurende de zitting 
1978-1979 aan te vatten, zullen uitvoeren. 

Deze leden stelden voorts de vraag of wij bereid zijn om binnen een jaar 
op de nu aan de orde zijnde rechtenbeperkingen terug te komen om tussen-
tijds beraad mogelijkte maken. Wij menen dat - hoezeer wij ook belang hech-
ten aan een constructief overleg met zowel de Tweede als de Eerste Kamer -
het niet wel mogelijk is aan dit verzoek te voldoen. 

De suggestie van deze leden zou betekenen, dat het geheel van de thans 
aan de orde zijnde voorstellen opnieuw ter discussie zou moeten worden 
gesteld. Indien de vraag ook zo mag worden verstaan dat in de studie betref-
fende een algehele herziening van de kinderbijslag, na de derde fase, ook de 
thans voorgestelde beperkingen aan de orde komen, dan luidt het antwoord 
op de vraag uiteraard bevestigend. In de toegezegde adviesaanvrage aan de 
SER zullen immers de onderlinge verhoudingen van alle kinderbijslagen 
worden getoetst aan verschillende theoretische grondslagen. 

Wil de Regering nog eens nader uiteenzetten - zo vervolgden deze leden -
welke de ratio is van de halvering van de bijslag voor het eerste kind tot de 
3-jarige leeftijd? Zijn er kwantitatieve gegevens die deze halvering rechtvaar-
digen? 

Naar aanleiding hiervan merken wij het volgende op. In de toelichting op 
het amendement De Korte/Hermsen (15 344, nr. 18, Herdruk) wordt gespro-
ken van in onderhoud minst dure kinderen. Wij zijn geneigd deze stelling 
met betrekking tot jonge kinderen in het algemeen te onderschrijven; daar-
aan moet echter onmiddellijk worden toegevoegd dat eerstgeborenen in het 
onderhoud over het algemeen duurder zijn dan andere kinderen van dezelf-
de leeftijd. Bij de mondelinge behandeling van dit wetsontwerp in de Twee-
de Kamer zijn van de zijde van de Regering, met betrekking tot bedoeld 
amendement een aantal voor- en nadelen genoemd. Daarbij hadden de na-
delen vooral betrekking op de halvering van de kinderbijslag voor jonge kin-
deren en de voordelen op de verbetering van de compensatieregeling voor 
16-en 17-jarigen. De nadelen waren naar onze mening groter dan de voor-
delen, reden waarom wij de voorkeur bleven geven aan het oorspronkelijke 
wetsontwerp. In een hieropvolgend afwegingsproces waarbij voorop stond 
dat het totaalbedrag aan ombuigingen niet in gevaar mocht komen, hebben 
wij de nadelen niet van zodanig gewicht geacht dat wij aanvaarding van het 
amendement hebben ontraden. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden delen wij mede, 
dat de partiële veranderingen in het kinderbijslagsysteem niet van dien aard 
zijn dat gevreesd moet worden dat de rechthebbenden moeilijkheden zullen 
ondervinden bij de toekenning en de uitbetaling van de kinderbijslag. 

Verder brachten deze leden in herinnering dat zij bij de openbare behan-
deling van de eerste fase bijzondere aandacht hadden gevraagd voor de 
thuisverblijvende invalide kinderen van 16 en 17 jaar. Naar de mening van 
deze leden behoeft de compensatie voor deze kinderen qua hoogte niet ge-
relateerd te worden aan de tegemoetkoming in de studiekosten voor andere 
16-en 17-jarigen, omdat een regeling in het kader van de AAW op eigen me-
rites kan worden bekeken. Wij delen deze mening niet. De regeling in het ka-
der van de AAW zal uitsluitend gericht moeten zijn op invalide kinderen die 
geen onderwijs volgen. Op de invalide kinderen die wel onderwijs volgen is 
immers de leeftijdstoeslagregeling voor studerenden van toepassing. Wan-
neer beide regelingen niet op elkaar zijn afgestemd, kan de situatie ontstaan 
dat voor een invalide studerend kind geen uitkering wordt verleend in ver-
band met het inkomen van de ouders, terwijl voor dat kind, indien het geen 
onderwijs zou volgen, wel recht zou bestaan op een uitkering op grond van 
de regeling in het kader van de AAW. Wij menen dat dergelijke situaties 
moeten worden voorkomen. Overigens merken wij op dat omtrent de te tref-

Eerste Kamer, zitting 1978-1979, 15 344, nr. 53b 2 



fen regeling in het kader van de A A W op 26 januari 1979 advies is gevraagd 
aan de Sociale Verzekeringsraad. Afschri f t van deze adviesaanvrage is als 
bij lage gevoegd bij deze memor ie. 

Het l id van de fractie van de P.S.P. vestigt er de aandacht op dat in de me-
morie van an twoord (blz. 16) word t vermeld dat bedoelde voorz ieningen de 
« inkomensmat ig ing» niet goed maken, terwi j l juist daarvóór is gesteld, dat 
ci j fermatige onderbouwing niet goed mogel i jk is. Erkent de Regering - zo 
vraagt dit lid - dat dus mogeli jk, zelfs in haar ogen, onaanvaardbare per-
soonli jke consequenties kunnen optreden? Indien zij dat erkent, wat w i l zij 
daartegen doen? 

Een ci j fermat ige onderbouwing van de AAW-voorz ieningen is niet goed 
mogel i jk omdat deze individueel gericht zijn en met name afhankeli jk zijn 
van de aard van de handicap van het k ind. De bedoelde voorzieningen ma-
ken de «inkomensmat ig ing» niet goed o m de eenvoudige reden, dat deze 
voorzieningen al bestonden vóór het t i jdst ip waarop de « inkomensmat i -
ging» word t gerealiseerd. Deze conclusie kan worden getrokken los van de 
omvang der voorzieningen voor ieder indiv idu. Hieruit volgt overigens niet, 
dat de Regering meent dat onaanvaardbare persoonli jke consequenties kun-
nen optreden als gevolg van de te treffen maatregel. Kernpunt van de dis-
cussie was, dat ouders van invalide kinderen door de maatregel zouden wor-
den getroffen vanwege bijzondere kosten samenhangend met de inval iditeit 
van het kind. Wi j hebben daarop geantwoord dat in die kosten word t voor-
zien door de AAW-voorz ieningen. 

In an twoord op een desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 
het C.D.A. delen wi j mede dat het in ons voornemen ligt de wetsontwerpen 
met betrekking tot de derde fase nog voor het zomerreces bij de Tweede Ka-
mer in te dienen. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vragen of nader kan worden verdui -
delijkt waarui t het bedrag van 63 min. , genoemd in de memor ie van toel ich-
t ing (blz. 14) en nader gedetail leerd in de nota naar aanleiding van het eind-
verslag (blz. 3), is ontstaan en waartoe het word t aangewend. 

Dienaangaande merken wi j op, dat dit bedrag deel uitmaakt van de 240 
min. , die is uitgetrokken ten behoeve van compensaties in de vo rm van 
leeft i jdstoeslagen, alsmede voor de inhouding van belasting en premie op 
deze leeft i jdstoeslagen en de nu reeds bestaande tegemoetkomingen stu-
diekosten. Van deze 240 min. , waarvan de f inancier ing plaatsvindt uit de 
middelen die vr i jkomen door de beperking van het recht op meervoudige 
kinderbi jslag en kinderaftrek voor 16-en 17-jarigen, is 63 min. bestemd voor 
het mogel i jk maken van de inhouding van belasting en premie op de uitke-
ringen van de huidige regeling tegemoetkoming studiekosten. Dit bedrag is 
als volgt berekend. Met de huidige regeling zou in 1981 naar schatt ing 155 
min. zijn gemoeid , waarover door ouders, die onder de inkomstenbelast ing 
vallen circa 25 m in . belasting en premie zou zijn betaald. Het netto uitke-
r ingsbedrag ad 130 min . in stand latend, leidt de invoering van een voorhef-
f ingsregime ertoe dat in cijfers in 1981 daarop 85 a 90 min . belasting en pre-
mie moet worden ingehouden. Bruto is met de alsdan verhoogde uitkerin-
gen derhalve 215 a 220 min. gemoeid in plaats van 155 min. De eerder ge-
noemde 63 m in . is het verschil met de kosten van de huidige regel ing. 

Deze leden zouden voorts een verduidel i jk ing op prijs stellen van de be-
zwaren die zijn verbonden aan een verschuiv ing van de schoolgeldpl icht 
naar 18 jaar zonder daaraan een extra leerjaar schoolgeld vr i jdom te koppe-
len. 

Het bezwaar van het loslaten van deze koppeling ligt in het feit dat bij de 
huidige administrat ieve procedure alle leerlingen van het eerste schoolgeld-
jaar door de scholen aan de belastingdienst worden opgegeven terwi j l 
slechts een ger ing aantal leerlingen voor de aanvang van dat schoolgeldjaar 
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de leefti jd van 18 jaar heeft bereikt. Naar schatt ing gaat het om ca. 10 000 
kinderen die voor de aanvang van hun eerste schoolgeldjaar reeds 18 jaar of 
ouder zi jn. De kosten van een leeft i jdsgrens van 18 jaar zonder meer zouden 
25 a 30 min . belopen, in plaats van 30 min. bij combinat ie met een extra-jaar 
schoolge ldvr i jdom. Overigens lijkt het inderdaad mogel i jk de scholen alleen 
de leerl ingen van 18 jaar en ouder te laten opgeven. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de fractie van 
de V.V.D. zij medegedeeld dat in de op blz. 15 van de memor ie van an twoord 
gegeven berekening van het belastbaar inkomen (dat correspondeert met 
het m in imumloon) is uitgegaan van een gemiddelde pensioenpremie voor 
werknemers in het particuliere bedri j fsleven van 2,3%. In de praktijk komen 
vele regelingen voor, waarbi j b i jvoorbeeld de hoogte van de franchise (pre-
mievr i je voet) sterk kan wisselen. Omdat ons hierover nauwel i jks gegevens 
ter beschikking staan is in de memor ie van an twoord aangesloten bij de 
door het CPB ten behoeve van de koopkrachtberekeningen gehanteerde ge-
middelde premie. 

De leden van de fractie van de V.V.D. constateren een tegenstr i jd igheid 
tussen het gestelde op blz. 20 van de memor ie van antwoord en de cijfers in 
bij lage 2a van die memor ie . Zij vragen of dit erop duidt dat in feite kinder-
bijslag word t uitgekeerd aan werkende jongeren (door gebrek aan controle). 
Deze leden signaleren deze tegenstr i jd igheid terecht. Er zijn aanwi jz ingen, 
dat het door ons uitgesproken vermoeden, dat er vr i jwel geen 16- en 17-jari-
ge kinderen zijn voor wie geen aanspraak op kinderbi jslag word t gemaakt, 
niet geheel juist is geweest. In overleg met de Raden van Arbeid word t ge-
tracht hierin een beter inzicht te kri jgen. In elk geval lijkt het onwaarschi jnl i jk 
dat er sprake is van ten onrechte wegens gebrek aan controle, uitgekeerde 
kinderbi jslag voor werkende jongeren. Voor werkende jongeren bestaat par-
tiële leerplicht en als zodanig geldt daarvoor recht op kinderbi jslag zonder 
onderhoudseis. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zetten hun bezwaren uiteen tegen 
het amendement De Korte/Hermsen. Zij vragen of w i j geen kans hebben ge-
zien een alternatief te geven voor dat amendement . 

De bezwaren die deze leden hebben tegen het amendement heeft de 
Staatssecretaris van Sociale Zaken — zij het in andere bewoord ingen — bij de 
behandel ing van het wetsontwerp in de Tweede Kamer eveneens goeddeels 
verwoord . Wij menen voorts dat jonge kinderen voor wat betreft het onder-
houd relatief niet duur zijn, maar dat een eerste baby verhoudingsgewi js 
duur is ten opzichte van andere babies. Het lijkt ons ook waarschi jnl i jk dat 
jonge gezinnen veelal tot de lagere inkomensklassen behoren voor zover er 
in het gezin één inkomen aanwezig is. Wi j hebben dan ook het amendement 
niet toegejuicht, doch onze bezwaren gingen niet zo ver dat w i j het amende-
ment hebben ontraden. Mede gezien onze bezwaren tegen de talri jke alter-
natieven die bij de schrifteli jke behandel ing van de eerste en tweede fase 
van de herstructurering van de kinderbi jslag en kinderaftrek zijn voorgesteld 
hebben noch de Tweede Kamer, noch wi j kans gezien met betrekking tot dit 
amendement een alternatief voor te stellen. 

Deze leden vragen voorts of de bedragen genoemd in de Volkskrant van 
21 december 1978 juist zi jn. In an twoord hierop delen w i j mede dat de be-
dragen in tabel 1 onjuist en de bedragen in tabel 2 juist zi jn. (Vergelijk: Twee-
de Kamer, zitt ing 1978-1979,15344, nr. 18, Herdruk en bi j lage 2a, 15344, nr. 
11.) 

Wi j hadden - dit in an twoord op een desbetreffende vraag van deze leden 
- omtrent leefti jdsafhankeli jke kinderbi jslagen nog geen oordeel en meen-
den dat voor de oordeelsvorming ter zake een grondige studie noodzakelijk 
is. De afweging van de voor- en nadelen van het amendement De Korte/Herm-
sen heeft in dit standpunt geen wi jz iging gebracht. 
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Deze leden vragen voorts of wij de indruk hebben dat de bijslagen welke in 
het wetsontwerp zoals het thans luidt, worden voorgesteld, ongeveer paral-
lel lopen met de kosten per leeftijd. Wij menen dat dit zowel vóór als na de 
herzieningen die dit wetsontwerp beoogt niet het geval is. Het kinderbijslag-
stelsel is niet gebaseerd op de kosten-per-kind-theorie maar op de gezins-
welvaartstheorie. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. en het lid van de fractie van de 
P.S.P. achten voorts de term «uitstel van inkomenstoeneming» misleidend. 
Zij menen dat van uitstel slechts kan worden gesproken, indien een gebeu-
ren in volle omvang op een later tijdstip of in een latere periode plaatsvindt. 
Wij menen dat de term «uitstel» in dit verband niet onjuist is, al doet zij in-
derdaad geen recht aan de opvattingen die deze leden daaromtrent hebben. 
Men zou overigens ook kunnen spreken van verkorting met twee jaar van de 
periode waarover men recht heeft op meervoudige kinderbijslag. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. vragen verder of de bewindslieden 
zich kunnen voorstellen dat de verwachtingen ten aanzien van een inkomens-
toeneming minder sterk zijn naarmate het inkomen hoger is, zodat het niet 
realiseren van de verwachtingen sterk wordt gevoeld. 

Wij kunnen ons in zijn algemeenheid wel voorstellen dat het niet realise-
ren van verwachtingen ten aanzien van een inkomenstoeneming minder 
sterk wordt gevoeld naarmate het inkomen hoger is. Mede in verband met 
dit effect wordt voorgesteld de leeftijdstoeslag voor 16- en 17-jarige stude-
rende kinderen te laten afnemen naarmate het inkomen hoger is. 

Het bezwaar dat een inkomensafhankelijke kinderbijslag leidt tot aantas-
ting van het fiscale draagkrachtbeginsel is niet een bezwaar dat alleen door 
dit kabinet en de Staatssecretaris van Financiën in het bijzonder wordt ge-
voeld. Het is een bezwaar dat direct voortvloeit uit de structuur van de huidi-
ge inkomstenbelasting. Ook het vorige kabinet was zich bewust van dit be-
zwaar hetgeen o.m. blijkt uit de zinsnede van de z.g. 1 %-nota «Getracht 
moet worden te voorkomen dat (door herstructurering van de kinderbijslag) 
op grond van de draagkracht de fiscale (restant)kinderaftrek moet worden 
gehandhaafd c.q. uitgebreid.». 

Het ziet er niet naar uit - dit in antwoord op een desbetreffende vraag van 
de leden van de fractie van de P.P.R. - dat het onderhavige wetsontwerp di-
rect van belang zal zijn voor het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Het 
ligt in de bedoeling in de loop van dit jaar het wetsontwerp inzake een nieuw 
stelsel van studiefinanciering in te dienen. 

Het lid van de fractie van de P.S.P. meent dat de zinsnede in de memorie 
van antwoord (blz. 1) «De opvatting, dat ter wille van de bestrijding van de 
werkloosheid en het veiligstellen van de sociale voorzieningen in de toe-
komst een beperking van de ontwikkeling van de collectieve lasten moet 
plaatsvinden, vindt vrijwel geen bestrijding» van arrogantie getuigt en wil 
daarop een nadere toelichting. 

Zowel het vorige als dit kabinet hebben hun - overigens verschillende -
plannen tot ombuigingen gemotiveerd met de in deze zinsnede verwoorde 
uitgangspunten. Hieruit meenden wij te mogen concluderen, dat deze uit-
gangspunten door een zeer groot deel van de volksvertegenwoordiging 
werden en worden onderschreven. 

Daar waar wij in verband met dit wetsontwerp — dit in antwoord op een 
vraag van het lid van de fractie van de P.S.P. - spreken van inkomensmuta-
ties, wordt steeds gedoeld op mutaties ten opzichte van het ongewijzigd be-
leid. Deze mutaties duiden derhalve niet op koopkrachtdaling. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van dit lid delen wij mede, dat 
de leeftijdstoeslagen steeds zijn uitgedrukt in nettobedragen. Deze bedra-
gen zullen worden «gebruteerd» en worden dan door middel van een voor-
heffingsregime inderdaad fiscaal belast. 
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Dit lid meent vervolgens een tegenstrijdigheid te constateren in de uit-
spraak dat de compensatie verzachtende effecten heeft voor de lagere inko-
mens en de opmerking dat geen extra rem op het studeren zal worden opge-
worpen. Wij menen dat beide uitspraken juist zijn en vermogen hier geen te-
genstelling in te zien. 

Dit lid vraagt voorts of het aanvaardbaar is een beleid op wankele basis te 
bouwen; onder wankele basis wordt in dit verband verstaan het ontbreken 
van nadere gegevens over de naar schatting 112 500 16-en 17-jarigen die 
particulier voor ziektekosten verzekerd zijn. Ook indien deze gegevens wel 
voorhanden zouden zijn geweest, is het vrijwel uitgesloten, dat hierdoor on-
ze voorstellen zouden zijn beïnvloed. Voor een deel van het genoemde aan-
tal 16- en 17-jarigen zal zeker gelden, dat zij niet meer in gezinsverband zijn 
verzekerd. Het gaat daarbij echter om kinderen van inkomenstrekkers wier 
inkomen boven de toetredingsgrens van de verplichte ziekenfondsverzeke-
ring ligt. Wij menen dan ook niet, dat hier sprake is van het bouwen van een 
beleid op wankele basis. 

Dit lid meent vervolgens - met ons - dat uit de gepresenteerde onderwijs-
gegevens geen conclusies kunnen worden getrokken ten aanzien van de in-
vloed van de voorgestelde maatregelen op de onderwijsdeelname. Wij zijn 
het met dit lid eens dat deze gegevens ook niet de conclusie toelaten dat er 
geen sprake zou zijn van invloed op de onderwijsdeelname. De onderwijs-
deelname wordt beïnvloed door vele factoren (zie bij voorbeeld de memorie 
van toelichting blz. 11) waaronder financiële. 

De laatste factor is geenszins verwaarloosd, hetgeen blijkt uit de voorge-
stelde compensatiemaatregel. Wij zien dan ook niet de tegenstelling met de 
door dit lid, bij wijze van voorbeeld, genoemde regelingen die overigens elk 
op hun eigen merites dienen te worden beoordeeld. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 

De Ministervan Financien, 
F. H. J. J. Andriessen 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Financiën, 
A. Nooteboom 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN 

Onderwerp: Voorzieningen in het kader van de A A W voor thu iswonende in-
valide kinderen van 16 en 17 jaar 

Aan de Sociale Verzekeringsraad Pres. Kennedylaan 21 's-Gravenhage 

26 januari 1979 

Ti jdens de behandel ing in de Tweede Kamer der Staten-Generaal van het 
ontwerp van wet tot nadere wi jz ig ing van de kinderbi js lagwetten en enkele 
belast ingwetten (gedrukte stukken, zitt ing 1978-1979, nr. 15 344), waar in on-
der meer bepal ingen zijn opgenomen betreffende het verval len van het 
recht op meervoudige kinderbi jslag en kinderaftrek voor thu iswonende stu-
derende en invalide kinderen van 16 en 17 jaar, is door de Kamer met alge-
mene s temmen een motie aangenomen, ingediend door de leden Hermsen 
en De Korte. In deze motie word t de Regering u i tgenodigd om op basis van 
het bepaalde in hoofdstuk I, paragraaf 4, van de AAW een regel ing te treffen 
waarbi j ten behoeve van thu iswonende kinderen, die als gevolg van licha-
melijke of geesteli jke invaliditeit niet in staat of in de gelegenheid zijn ade-
quaat dagonderwi js te vo lgen, naast de aanspraken die thans reeds op voor-
zieningen kunnen worden gemaakt, een tegemoetkoming in de kosten van 
verzorging en opvoeding word t ver leend. Deze tegemoetkoming zou bl i j -
kens het d ic tum van de mot ie gelijk dienen te zijn aan de maximumleef t i jds-
toeslag, die ten behoeve van 16-en 17-jarige schoolgaande kinderen zal 
worden verstrekt ingevolge de voorgenomen wi jz ig ing van de regel ing tege-
moetkoming studiekosten. 

Ik moge hierbi j opmerken, dat ten behoeve van genoemde kinderen een 
tegemoetkoming als in de mot ie beoogd niet kan worden verleend krach-
tens een bestaande regeling. Aangezien zij niet in staat zijn arbeid te ver-
richten kunnen zij geen aanspraak maken op een uitkering krachtens de 
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers, terwi j l het recht op arbeidsonge-
schiktheidsuitkering eerst ingaat bij het bereiken van de 18-jarige leeft i jd. 

In beginsel kan ik mi j verenigen met de in de motie neergelegde gedachte, 
de tegemoetkoming te verlenen in het kader van de AAW, zij het dat ik er aan 
hecht de tegemoetkoming ook voor wat betreft de afhankeli jkheid van het 
inkomen van de ouders af te s temmen op de tegemoetkoming in de studie-
kosten. Voor zover bekend gaat het om ongeveer 500 invalide, thu iswonen-
de kinderen. 

Naar aanleiding van het bovenstaande moge ik u verzoeken mij van advies 
te dienen omtrent de wijze waarop een tegemoetkoming als in de bovenge-
noemde mot ie bedoeld in het kader van de AAW kan worden gereal iseerd. 
Met het oog op een spoedige to ts tandkoming van de regeling geef ik de 
voorkeur aan een tegemoetkoming, welke past binnen het kader van de 
thans op grond van artikel 57 van kracht zijnde ui tvoer ingsmaatregelen. Ik 
denk daarbij met name ook aan een besluit op grond van artikel 7, tweede 
l id, van het Koninkli jk besluit van 14 augustus 1976, Stb. 434, hoewel bij het 
redigeren van die bepaling uiteraard niet is gedacht aan een tegemoetko-
ming als in de motie gevraagd. Indien een tegemoetkoming op basis van be-
doelde bepaling niet mogel i jk zou zijn, dan zou mi jns inziens slechts een w i j -
ziging van de algemene maatregel van bestuur van 14 augustus 1976, Stb. 
434, resteren. 

Gaarne wi l ik u verzoeken, uw advies over het bovenstaande op zo kort 
mogeli jke termi jn te wi l len meedelen. 

De Staatssecretaris van Sociale zaken, 
L. de Graaf 
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