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ALGEMEEN 

§ 1. Inleidende beschouwingen 

Vele leden vingen hun beschouwingen aan met de ver-
klaring, dat naar hun overtuiging het ontwerp van wet tot 
vaststelling van een Algemene Kinderbijslagverzekering1) een 
goeddeels definitieve en gelukkige oplossing biedt voor het 
probleem van de kinderbijslag ook voor de zelfstandigen. 

Zij meenden, dat degenen, die van de aanvang af hebben 
gestreden voor de introductie van de kinderbijslag in de collec-
tieve arbeidsovereenkomsten en de rechtspositieregelingen 
voor overheidspersoneel, met voldoening kunnen ervaren, dat 
thans, door middel ener volksverzekering, de kinderbijslag op 
nationaal niveau wordt gebracht. Zij spraken over dit alles 
hun vreugde en waardering uit, waarin zij in de eerste plaats 
betrokken de huidige Minister van Sociale Zaken en Volksge-
zondheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken, alsmede 
de medewerkers dezer bewindslieden. Hun waardering richtte 
zich eveneens tot degenen, die in het verleden tot de maat-
schappelijke groei naar een dergelijke voorziening hadden bij-
gedragen. In dit verband meenden zij te mogen noemen dr. 
Abraham Kuyper en ds. A. S. Talma, die als eerste pioniers de 
sociale verzekering voor zelfstandigen in beginsel niet anders 
zagen dan die voor loontrekkenden. Zij noemden ook de naam 
van mr. C. P. M. Romme, die in 1939, als Minister van Sociale 
Zaken, ter gelegenheid van de behandeling in de Tweede Kamer 
van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, de lijn dezer ge-
dachte opnam en doortrok voor wat de kinderbijslag betrof. 

De leden, hier aan het woord, hadden met belangstelling 
kennis genomen van de in hoofdstuk I der Memorie van Toe-
lichting -) geschetste historische ontwikkeling van de opvattin-
gen inzake de wenselijkheid ener wettelijk geregelde kinder-
bijslagvoorziening. Bedoeld historisch overzicht, en met name 
de laatste geschiedenis van de kinderbijslag, biedt — zo meen-
Jen zij — het beeld van een stugge worsteling met moeilijk-
heden. Niet alle fasen van die worsteling waren even gelukkig 
te noemen. Nu echter ten slotte, aldus deze leden, het „emergo" 
aan het „luctor" schijnt te kunnen worden verbonden, behoort 
alle onrust plaats te maken voor tevredenheid. In dit verband 
wilden zij gaarne uit de jongste parlementaire geschiedenis het 
ogenblik memoreren, waarop, naar zij meenden, de kering ten 
gunste van de thans voorgestelde rationele oplossing zich in 
beginsel voordeed. Zij dachten daarbij aan het antwoord, dat 
op 27 november 1947 de toenmalige Minister van Sociale 
Zaken, de heer W. Drees, in deze Kamer gaf aan het oud-lid 
der Kamer, de heer Hooij. De Minister verklaarde toen: „De 
heer Hooij heeft gezegd: Neem niet het begrip „kleine zelf-
standigen" en stel geen inkomensgrens. Ik (de Minister) voel 
er (echter) voor, o.a. omdat anders de meer draagkrachtigen 
ook geen premie zouden betalen" (Handelingen 1947/1948, 
blz. 497). Met deze ontmoeting tussen de Minister en de heer 
Hooij werd eigenlijk in 1947 het terrein geëffend voor hetgeen, 

1 ) In het vervolg van dit verslag aangeduid als: A.K.W. 
2 ) Waar in dit verslag gewag wordt gemaakt van „Memorie van Toe-

lichting" zonder nadere aanduiding, is bedoeld de als stuk nr. 3 gedrukte 
Memorie van Toelichting nopens het ontwerp-A.IC.W. 
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volgroeid, nu tien jaar later, in de wetgeving zal worden opge-
zet. Wie begrip weet op te brengen voor de zwaarte der te over-
winnen moeilijkheden, zal het aangeboden wetsontwerp zeker 
geen ontijdig, maar ook zeker geen mager resultaat noemen. 
Nu het eenmaal zover is, zo betoogden deze leden voorts, moet 
gepoogd worden het wetsontwerp op voortvarende wijze te 
behandelen, terwijl niet geaarzeld mag worden de daaruit tot 
stand gekomen wet zo spoedig mogelijk in werking te doen 
treden. Vruchten als deze hebben lang genoeg gerijpt en de be-
hoefte eraan is groot. 

Van meer dan één zijde werd bestreden, dat de in de onder-
havige voorstellen vervatte materie boven andere nog niet 
vervulde verlangens op het gebied van de sociale verzekering 
voorrang zou dienen te hebben. 

Verscheidene leden, die verklaarden zich hun verantwoorde-
lijkheid voor het lot van hun naaste, ongeacht of deze zelf-
standig dan wel in loondienst is, in niet mindere mate bewust 
te zijn dan de leden, hiervóór aan het woord — en die er in 
dit verband aan herinnerden, ondanks zeer ernstige bezwaren, 
hun stem destijds aan het ontwerp inzake de Algemene Ouder-
domswet te hebben geschonken, omdat daar nood werd onder-
kend — zagen ten aanzien van de vraag, of er verdere nood 
is, allereerst een dringende behoefte aan een regeling, hou-
dende voorzieningen voor weduwen en wezen, alsmede aan 
een invaliditeitsvoorziening. Immers, daar raakt, indien nood 
wordt geleden, dit direct het gehele inkomen, vooral bij de 
zelfstandigen. Van de kinderbijslag is zulks, zo oordeelden deze 
leden, niet vol te houden. Daar gaat het erom, dat het inkomen 
een zekere aanvulling krijgt. 

Verschillende leden, voor wie het ontwerp-A.K.W. overigens 
om meer dan één, in het vervolg van dit verslag ter bestemder 
plaatse uiteen te zetten reden niet aanvaardbaar was, waren 
eveneens van oordeel, dat dit ontwerp te vroeg is ingediend. 
Ook huns inziens bestaat thans meer behoefte aan een ver-
beterde invaliditeitsverzekering en aan een weduwen- en 
wezenverzekering. 

Sommige leden bleken dit standpunt te delen. Zij zouden 
in het bijzonder het gevoelen van de Regering met betrekking 
tot de prioriteit van een algemene kinderbijslagvoorziening 
ten opzichte van een weduwen- en wezenverzekering gaarne 
zien uiteengezet. 

Ten einde de Regering aanstonds enig inzicht te geven in 
de opvattingen, welke omtrent het ontwerp-A.K.W. in het 
algemeen in de Kamer bestaan, deelden deze leden mede, 
afwijzend tegenover dit ontwerp te staan. 

Enige andere leden meenden, in dit stadium met een ge-
lijkluidende mededeling te kunnen volstaan. 

De vele leden, bij de aanvang van deze paragraaf aan het 
woord, beseften terdege, dat de Nederlandse gemeenschap niet 
minder dringend vraagt om de wettelijke regeling van een alge-
meen weduwen- en wezenpensioen. Ondanks de vele technische 
vragen, welke het ontwerpen van zulk een wet op verzekerings-
basis opwerpt — mede redenen, waarom deze leden steeds op 
een aan een definitieve regeling voorafgaande noodregeling 
hadden aangedrongen — vonden zij in de ter zake heersende 
nood alle aanleiding om de scherpe urgentie ervan nog eens 
onder de aandacht van de Regering te brengen. Zij vonden 
hierin echter geen grond om de inwerkingtreding van een al-
gemene kinderbijslagverzekering ook maar één dag langer dan 
nodig uit te stellen. Zij waren van oordeel, dat, onverwachte 
rampspoed daargelaten, de werking van de A.K.W. uiterlijk 
per 1 januari 1959 zou dienen aan te vangen. 

Vele andere leden achtten het nuttig, nu van verschillende 
zijden reeds in deze inleidende paragraaf als het ware korte 
verklaringen waren afgelegd, als hun oordeel te kennen te 
geven, dat er op de in de volgende paragraaf uiteen te zetten 
gronden plaats is voor een algemene kinderbijslagvoorziening. 
Zij waren van oordeel, dat de datum van invoering na aanvaar-
ding van het wetsontwerp afhankelijk diende te zijn van de dan 
heersende economische situatie. Een aantal hunner behield zich 
hun eindoordeel over de onderhavige wetsontwerpen nog voor, 

aangezien dit mede afhankelijk zou zijn van de al dan niet 
inwilliging van enige elders in dit verslag te vermelden bij-
zondere wensen. 

§ 2. De rechtsgrond 

De vele leden, laatstelijk aan het woord, begonnen hun be-
schouwingen omtrent de grondslagen van het ontwerp-A.K.W. 
met een onderzoek van de overwegingen, welke tot de aanvaar-
ding konden leiden van een voorziening als in dit ontwerp 
wordt voorgesteld. Zij achtten daartoe te meer aanleiding, nu 
het ontwerp in de publieke discussie zoveel belangstelling heeft 
getrokken. In de Memorie van Toelichting is deze vraag behan-
deld in hoofdstuk II onder de titel „De Rechtsgrond". Waar 
deze leden hieronder ook over „de rechtsgrond" spraken, deden 
zij dit slechts om aan te sluiten bij het in de kringen van de 
sociale verzekering geldende spraakgebruik, daarbij in het mid-
den latend, of de aanduiding „rechtsgrond" gelukkig gekozen 
is. De vraag naar de rechtsgrond valt, zo meenden deze leden, 
in twee delen uiteen. In de eerste plaats rijst de vraag of de 
Overheid de plicht heeft een algemene kinderbijslagvoorziening 
te treffen met het doel een bijdrage te leveren aan de finan-
ciering van opvoeding en opleiding van kinderen uit alle bevol-
kingsgroepen. In de tweede plaats dient te worden nagegaan, 
wie de middelen, om een dergelijke financiering mogelijk te 
maken, zullen moeten opbrengen. Waar de bespreking van 
deze tweede vraag in dit verslag uit een oogpunt van systema-
tiek het meest op haar plaats is in § 7, zouden zij zich thans tot 
de eerste beperken. 

Zij stelden daarbij voorop, dat naar hun inzicht de gezins-
vorming primair tot de verantwoordelijkheid van de ouders 
behoort en dat deze verantwoordelijkheid door de gemeen-
schap niet kan en mag worden overgenomen. Dat behoeft echter 
niet te betekenen, dat de gemeenschap nu ook geen bijdragen 
dient te leveren aan de financiering van opvoeding en oplei-
ding. Op velerlei wijze geschiedt dit reeds thans. Deze leden 
wezen in dit verband op het verstrekken van kosteloos onder-
wijs aan de leerplichtige jeugd. Ook door de bepalingen met 
betrekking tot kinderaftrek in verschillende belastingen worden, 
zij het indirect, de mogelijkheden voor financiering van op-
voeding en opleiding van de jeugd vergroot. Deze leden waren 
van oordeel, dat de gemeenschap de plicht heeft bij te dragen 
tot de financiering van opvoeding en opleiding van de jeugd. 
In een kinderbijslagvoorziening zagen zij een middel om aan 
deze plicht te voldoen. 

Zij beschouwden dus de kinderbijslag niet in de eerste plaats 
als een bijdrage aan de ouders om gezinsvorming mogelijk te 
maken, doch als een bijdrage aan de ouders ter financiering 
van opvoeding en opleiding van het kind. Op dit terrein zagen 
zij voor de gemeenschap wel degelijk een taak. De gemeen-
schap heeft er immers belang bij, dat de jeugd zo goed moge-
lijk wordt gevormd, en dat belang is zeker niet beperkt tot de 
ouders. 

Het was op deze grond, dat de in § 1 van dit verslag hunner-
zijds reeds verkondigde opvatting berustte, dat er voor een 
algemene kinderbijslagvoorziening wel degelijk plaats is. Deze 
leden sloten zich derhalve ten aanzien van de rechtsgrond aan 
bij de opvatting van die leden van de Sociaal-Economische 
Raad, welke in de Memorie van Toelichting op blz. 14, rechter-
kolom, in de laatste alinea als „andere leden" worden aange-
duid. 

De hier aan het woord zijnde leden meenden, dat er in de 
Nederlandse verhoudingen geen plaats is voor een kinderbijslag-
voorziening uit demografische overwegingen. Zij lieten thans in 
het midden, of een verdere groei van ce Nederlandse bevolking 
gewenst is. Dat zou hen in het kader van de behandeling van 
dit wetsontwerp te ver voeren. Wel waren zij de mening toe-
gedaan, dat niet kan worden aangetoond, dat de thans voor-
gestelde voorziening zodanig is, dat van haar een positieve 
invloed op het aantal geboorten uitgaat. 

Sommige leden erkenden, dat de kinderbijslag de z.g. addi-
tionele kosten van gezinnen boven de normale gezinsgrootte 
niet dekt. Dit neemt echter, zo merkten zij op, niet weg, dat de 
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persoonlijke bestaansverantwoordelijkheid ten dele op de ge-
meenschap wordt afgewenteld, indien men het gezin uitbreidt 
boven de gezien het beschikbaar inkomen verantwoorde grootte. 
In een land, dat zijn sterke bevolkingsaanwas door bevordering 
van emigratie moet opvangen, achtten zij zulks ook uit een oog-
punt van algemeen belang niet te verdedigen. 

De leden, hiervóór aan het woord, vestigden er vervolgens 
de aandacht op, dat voor de loontrckkcndcn de voorgestelde 
voorziening in wezen geen verandering brengt. Immers, ook tot 
dusverre werd aan deze groep kinderbijslag uitgekeerd. 

Het belangrijkste verschil zagen zij hierin, dat thans de 
premie door de werkgevers verschuldigd is, terwijl in het wets-
ontwerp, althans voor de Algemene Kinderbijslagwet, wordt 
voorgesteld, dat de premie door de loontrekkers zelf zal moe-
ten worden betaald. De hier aan het woord zijnde leden zagen 
in deze wijziging echter een formeel, geen materieel verschil, 
althans indien de premie door een loonsverhoging wordt 
gecompenseerd. Immers, de door de werkgever verschuldigde 
premie drukt eveneens op de produktiekosten en beperkt de 
mogelijkheid een loonsverhoging voor andere doeleinden toe te 
staan. 

De kinderbijslag voor loontrekkers is thans algemeen in 
het rechtsbewustzijn aanvaard. De vraag van de rechtsgrond 
van de nieuwe regeling spitst zich dus toe op de vraag, of er 
aanleiding bestaat voor een onderscheid tussen de loon-
trekkers en de overige groepen van de bevolking, waaronder in 
het bijzonder de zelfstandigen. Deze leden zagen niet in, waar-
op een dergelijk onderscheid zou moeten worden gebaseerd. 
Dat de zelfstandige als ondernemer risico moet dragen, ont-
kenden zij niet. Uit dien hoofde zal het inkomen van de 
zelfstandige dan ook variëren, maar die variatie heeft niets 
te maken met het aantal kinderen, dat tot zijn gezin behoort. 
Indien men voor de loontrekkers op de hierboven aangegeven 
rechtsgrond de kinderbijslag als juist aanvaardt, ware er naar 
het oordeel van deze leden geen rechtsgrond om hem aan de 
overige groepen van de bevolking te onthouden. Dit staat uiter-
aard los van de vraag, of voor de kinderbijslagvoorziening een 
inkomensgrens zou moeten worden gesteld. Maar waar bij de 
inkomensbepaling van de zelfstandigen het kinderaantal geen 
rol speelt, zagen deze leden niet in waarom een herverdeling 
van de totale loonsom via de kinderbijslagvoorziening wel op 
haar plaats zou zijn, een herverdeling van het nationale in-
komen als geheel voor een gelijke voorziening daarentegen zou 
moeten worden afgewezen. 

Naar het gevoelen van vele andere leden diende bij een 
beschouwing omtrent de grondslagen van de onderhavige wets-
ontwerpen voorop te staan, dat het gezin, de privé-eigendom 
en de Staat de drie zuilen zijn, welke het maatschappelijk 
leven moeten dragen. 

De privé-eigendom van de zelfstandige vormt mede de 
basis van zijn persoonlijk ondernemerschap. Hij is daarom 
met zijn privé-eigendom onderhevig aan het economische 
ondernemersrisico, hetwelk mede omvat een complex van so-
ciale verplichtingen jegens de hem toevertrouwde arbeiders. 
Wie de zelfstandige in de gemeenschap wil dienen, bevordere 
de algemene voorwaarden, waaronder het ondernemerschap tot 
nadere en meer vruchtbare ontwikkeling kan komen, echter 
onder behoud van de verbondenheid van de privé-eigendom 
aan het economisch ondernemersrisico. Anders staat het met de 
zuiver sociale risico's van de zelfstandige. Hier geldt, zoals voor 
ieder mens, ook voor de zelfstandige weliswaar een primordiale 
strikt persoonlijke verantwoordelijkheid, doch daarnaast bestaat 
voor allen, dus ook voor de zelfstandige, enerzijds het recht 
om te steunen op de solidariteit van groep en volk, anderzijds 
de plicht om deze solidariteit te stutten. 

Bij lezing van hoofdstuk II van de Memorie van Toelichting, 
zo vervolgden de hier aan het woord zijnde leden, kan licht de 
indruk post vatten, als zouden de ondertekenaars der memorie 
in dat hoofdstuk het gehele probleem van de rechtsgrond tot 
de bodem hebben gepeild. Dit ware evenwel huns inziens een 
onjuiste conclusie. Evenvermeld hoofdstuk bevat uitsluitend 
de conceptie van het sociaal-ethisch beginsel, dat aan het 

wetsontwerp ten grondslag ligt, en de elementaire confrontatie 
van ons systeem van prijsvorming met dat beginsel. De recht-
vaardiging van de toepassing van het sociaal-ethisch beginsel 
in concreto zal men goeddeels en met name voor wat betreft 
de verantwoording der feitelijkheden en de economische toe-
laatbaarheid elders in de Memorie van Toelichting aantreffen. 
De andere hoofdstukken van de memorie zijn door de onder-
tekenaars klaarblijkelijk evenzeer bedoeld als een rechtvaar-
diging van de wettelijke verplichting, welke wordt voorgesleld 
aan de burgers op te leggen. In ieder geval is de inhoud ervan 
ter zake dienstig en voor een uiteindelijke oordeelvorming on-
misbaar. 

De hier aan het woord zijnde leden konden zich met de ter 
zake dienende argumentatie, zoals deze door de gehele Memorie 
van Toelichting in beeld wordt gebracht, verenigen, zodat ook 
de inhoud van hoofdstuk II in grote lijnen hun instemming had. 
Zij konden tevens het systeem van de Memorie van Toelichting 
als naar hun opvatting de meest praktische voor het geheel 
volgen. Zij meenden echter goed te doen ook op deze plaats 
nog iets uitvoeriger van hun gevoelens te doen blijken. 

Het is verheugend, zo merkten deze leden dan op, uit het 
Advies inzake het Voorontwerp van Wet Kindcrbijslagverze-
kering voor Zelfstandigen (Publikatie van de S.E.R., 1954, 
nr. 7) te lezen, dat de meeste groeperingen van de Sociaal-
Economische Raad zijn gekomen tot de erkenning van enig 
sociaal-ethisch beginsel ter zake van de kinderbijslag voor zelf-
standigen en van oordeel blijken te zijn, dat ons systeem van 
toon- en prijsvorming noodzakelijk nader met dat beginsel in 
overeenstemming moet worden gebracht. 

De rechtsgrond voor een Algemene Kinderbijslagwet, zo 
gingen deze leden verder, dient de invoering der wettelijk ver-
plichte verzekering te rechtvaardigen in het licht van het ge-
wenste doel, van de sociale en technische doelmatigheid van het 
voorgestelde middel, en van de toelaatbaarheid van dat middel 
binnen het economisch kader waarin maatschappij en groep 
leven. Wanneer men zich afvraagt, welk doel men poogt 
te rechtvaardigen, dan is het duidelijk, dat dit neerkomt op 
een herverdeling van het groepsinkomen, waardoor voortaan 
voor alle gezinnen op redelijke wijze rekening kan worden ge-
houden met het behoefte-element, gelegen in de opvoeding der 
kinderen. Anders gezegd, men vraagt van de solidariteit der 
groep, voortaan de gehele volksgemeenschap, een wettelijk 
verplichte inkomenstoedeling ten behoeve van dat behoefte-
element. In het voorbijgaan merkten deze leden op, dat terecht 
bij die inkomenstoedeling niet de bedoeling voorzit, de op-
voedingskosten volledig te dekken. Offerzin, in verhoogde 
soberheid en arbeidslust tot uitdrukking gebracht, mag en moet 
bij voorrang van het grotere gezin worden gevraagd. De aan-
spraak op gelijke en in ieder geval op redelijke opvoedings-
mogelijkheden houdt, zo verklaarden zij, niet de ontkenning in 
van de plicht tot bijzondere offerzin. 

De leden, hier aan het woord, zagen het sociaal-ethisch 
fundament van bedoelde wettelijk geregelde inkomenstoedeling 
gelegen in het natuurlijk recht op een gezond gezinsleven en 
in het natuurlijk recht op opvoeding van de kinderen zoveel 
mogelijk uit eigen arbeid. Dat de verwezenlijking van een 
gezond gezinsleven voor de ouders aan normen van verant-
woordelijkheid gebonden is, ook naar het kindertal, ontkenden 
deze leden geenszins. Waar het hier echter om gaat, is, dat die 
verwezenlijking niet in bepalende mate belemmerd of verhin-
derd mag worden door de maatschappelijke binding aan een 
prijsvormings- en loonvormingssysteem, hetwelk met het om-
schreven behoefte-element geen rekening houdt. Hoezeer nu 
de loontrekkende en hoezeer ook de zelfstandige zich inspant 
en op economisch verantwoorde wijze medewerkt aan de ont-
wikkeling van de volkswelvaart, hij is onderworpen aan 
een prijs- en loonvorming, welke in zich het geschetste 
behoefte-element niet kent. Voor de loonvorming heeft 
men thans algemeen de uitweg aanvaard van een wettelijk 
verplichte kinderbijslagregeling. Voor de prijsvorming achtten 
deze leden dit middel even doelmatig. Evenals bij de loon-
vorming heeft het middel van de wettelijk verplichte kinderbij-
slagverzekcring bij de prijsvorming een blijvend effect, dat 
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zuiver gericht is op en beperkt tot het beoogde doel. Dit effect 
is zuiver gericht op het beoogde doel, want het belemmert een 
werking van de vrije concurrentie ten detrimente van het ge-
zinsleven van de zelfstandige. Het effect is beperkt tot het be-
oogde doel, want het staat te dien aanzien onder de bewaking 
van de Overheid. Het is ten opzichte van de inkomenstoedeling 
ook blijvend, want geen marktverstoring kan het ter zijde 
stellen. Door dit gerichte, beperkte en blijvende middel wordt 
de concurrentiepositie van de zelfstandige met kinderen gelijk 
getrokken aan die van anderen. Voortaan zal men uit de aard 
der zaak nog door gemis van ondernemerskwaliteiten ver-
dreven kunnen worden uit de rangen van het zelfstandig onder-
nemerschap, het zal echter niet zo licht meer mogelijk zijn op 
grond van het kindertal. Door niemand gewenste asociale con-
currentiemogcüjkheden — eigenlijk valt te spreken van asociale 
concurrenticdwang — worden goeddeels verhinderd. De ge-
eigendheid op zich van het middel van een algemene kinder-
bijslagvoorziening achtten deze leden dan ook buiten twijfel. 

Vele weer andere leden waren er geenszins van overtuigd, 
dat het juist zou zijn te dezen aanzien de zelfstandigen met 
de loontrekkenden gelijk te stellen. 

Verscheidenen dezer leden vroegen, of de Regering niet van 
oordeel is, dat degene, die in vrije wil voor de zelfstandigheid 
gekozen heeft, daarmede gesteld heeft bereid te zijn be-
paalde risico's zelf te dragen. Zij merkten op, dat in de Me-
morie van Toelichting gewaagd wordt van marktfactoren, te-
kort aan bedrijfskapitaal, onvoldoende hulp, gebrekkige admi-
nistratie, felle concurrentie e.d. Reeds daarin komt tot uiting, 
dat het inkomen van een zelfstandige op geheel andere wijze 
tot stand komt dan dat van een loontrekkende. Houdt een ver-
wijzing naar deze factoren niet in, dat hier behoeften ontstaan 
door andere oorzaken dan alleen de omvang van het gezin? 
Zijn dit niet veel meer factoren, welke in de economische sfeer 
liggen, en zal de oplossing niet op dat terrein gevonden dienen 
te worden? Is het niet zo, dat, indien het bedrijfskapitaal te 
klein zou zijn, de betrokkene als zelfstandige zou dienen te 
verdwijnen? 

Vrijwel algemeen wordt gesteld, aldus deze leden, dat in 
meerdere gevallen sanering gewenst kan zijn. Snrekende voor-
beelden daarvan zijn in de landbouw te vinden. Wordt nu, door 
deze groep te helpen, gelijk met de voorliegende wetsontwer-
pen wordt beoogd, niet een situatie geschapen, waarin be-
drijfjes, die overigens geen bestaansgrond hebben, toch kunst-
matig in stand worden gehouden? 

Verschillenden van laatstbedoelde vele leden vroegen, of de 
Regering niet met hen van mening is, dat er meer dan een 
louter juridisch onderscheid bestaat tussen een loontrekkende 
en een zelfstandige. In onze huidige maatschappij van vrij 
ondernomen dient de zelfstandige te bedenken, dat zijn onder-
nemersinkomen niet uitsluitend bestemd is voor de behoefte-
bevrediging van zijn gezin. Zijn functie in deze maatschappij 
brengt mee, dat hij. mede in het algemeen belana, tot taak 
heeft zijn onderneming in stand te houden. Indien de Regering 
dit standpunt deelt, is ook zij dan niet van oordeel, dat deze 
positie van de zelfstandige zodanig verschilt van die van de 
loontrekkende, dat zij niet te zamen in één kinderbijslagrege-
ling kunnen worden opgenomen? 

De vele leden, eerder aan het woord, meenden uit het voren-
gaande te kunnen opmaken, dat de aldaar het woord voerende 
leden het in de essentie van het zelfstandig ondernemerschap 
achtten te liggen om het risico te peilen of de marktprijs de 
rechtvaardige prijs dekken zal, ja dan neen. Van een mis-
schatting zou de zelfstandige het gevolg behoren te ondergaan, 
hetzij in de vorm van verwijdering uit de ondernemerskring, 
hetzij in de vorm van verwijzing naar maatschappelijk hulpbe-
toon. Bovendien zou het niet aan de Staat zijn, ten aanzien van 
het behoefte-clement de zelfstandige ondernemer daarbij de hel-
pende hand te bieden. Dit soort helpen zou de zelfstandigheid 
slechts schaden. 

Tegen deze zienswijze valt, zo merkten de hier aan het 
woord zijnde leden op, veel in te brengen en in hoofstuk II 

der Memorie van Toelichting is daarvoor reeds materiaal aan-
gedragen. Zij zelf wensten tegenover deze zienswijze ook de 
hunne te stellen. Zij gingen daarbij eerst in op de helpende 
taak van de gemeenschap en de plicht van de Staat om de 
gemeenschap bij die hulp van institutionele mogelijkheden te 
voorzien. Daarna wilden zij een en ander opmerken over de 
zelfstandigheid van het ondernemerschap. 

De visie van bedoelde opposanten, zo betoogden deze leden, 
doet aan de taak van de Staat in zijn algemene zorg en van 
lagere organen in hun bijzondere zorg voor de rechtvaardige 
prijs te kort. De Staat heeft acht te slaan op de ontwikkeling 
van de internationale ruilvoet voor het Nederlands produkt, 
alsmede op de nationale kapitaalvorming en het nationale con-
sumptieniveau. Dit noopt op zijn beurt tot oplettendheid met 
betrekking tot de nationale ruilvoet. De Staat dient de kwali-
tatieve en kwantitatieve overeenstemming der produktie met 
de nationale en internationale behoeften in het oog te houden 
en moet bij prijs en loon toezien op maatschappelijke orde en 
vrede. Gezegend is de volksgemeenschap, binnen welker orde 
de daartoe noodzakelijke maatregelen als regel aan individu 
en lagere gemeenschappen worden overgelaten, een subsidiaire 
en soms zelfs primaire verantwoordelijkheid blijft desalniettc-
min op de soevereine Overheid rusten. Doch als in de prijs-
vorming, zelfs voor de economische facetten daarvan, orde-
ning door lagere en hogere organen wordt aanvaard en plaats-
vindt, zulks met hun beperkend effect op de zelfstandigheid 
van de ondernemer en in het besef van zijn dienstbaarheid aan 
de gemeenschap, waarom daarvan dan uitgerekend uit te 
sluiten het sociale facet in de prijsvorming, te weten het be-
hocfte-element als deel der beloning voor de gepresteerde men-
selijke arbeid? Het leek de hier aan het woord zijnde leden 
niet logisch de Staat en de gemeenschap op het economisch 
vlak wèl, op het sociale vlak daarentegen niet een ordenende 
taak toe te denken. 

Die ordenende taak, zo vervolgden zij, kan niet alleen of in 
de eerste plaats bestaan uit armenzorg. Armenzorg als orde-
maatregel komt eerst dan in aanmerking, als niets anders meer 
mogelijk is, dan wel bestaande nood tot onmiddellijk tijdelijk 
ingrijpen dwingt. Armenzorg moge een staatsopdracht zijn, de 
uitoefening ervan moet de Staat tevens confronteren met de 
vraag van een mogelijk eigen beleidstekort. Zulk een tekort is 
aanwezig, indien de Staat de gemeenschap niet de nodige in-
stitutionele maatregelen heeft verschaft om zich zelf te helpen. 
Dit alles leek deze leden voor de hand te liggen. Even duide-
lijk achtten zij, dat hij, die deze ordenende taak wil verwijzen 
enkel naar het vrije initiatief, aan Utopia bouwt. 

Doet de erkenning, zo vroegen deze leden nog, van een 
solidariteit, welke zich beperkt tot het behoefte-element bij de 

• inkomensvorming, nu wel afbreuk aan wat men noemt de zelf-
standigheid van de ondernemer? Wordt met een dergelijke be-
wering aan het wetsontwerp niet een betekenis toegekend, welke 
het in feite niet bezit? Met de ondertekenaars van de Memorie 
van Toelichting wilde het deze leden voorkomen, dat de voor-
gestelde regeling de economische functie van de zelfstandige 
veeleer zuivert van zorgen, welke niet zijn uit te bannen, indien 
de prijsvorming in het geheel geen rekening houdt met de ge-
zinsomvang. Alle hulp en binding is niet steeds ten nadele van 
de zelfstandigheid. 

De verscheidene leden, hierboven eerder aan het woord, die 
in de inleidende paragraaf van dit verslag getuigenis hadden 
afgelegd van hun verantwoordelijkheidsbesef voor het lot van 
hun naaste, ontkenden niet, dat ook in de kringen van de zelf-
standigen met de groei van het gezin de zorgen kunnen toe-
nemen. 

Zij zouden evenwel de stelling, dat de zelfstandigen feitelijk 
in dezelfde positie verkeren als de loontrekkenden, gaarne dui-
delijker zien toegelicht. Zij zouden gaarne de juiste omvang 
leren kennen van de nood, ter leniging waarvan de A.K.W. 
ware in te voeren. Zijn er cijfers te geven over het aantal zelf-
standigen. over de inkomens in deze groep, over de samenstel-
ling van de tot deze groep behorende gezinnen, over het aantal 
studerende kinderen? 



Het was deze leden gebleken, dat er in de kringen van de 
zelfstandigen zelf geen onverdeelde geestdrift voor het ontwerp-
A.K.W. bestaat, integendeel, dat velen er sterk afwijzend tegen-
over staan. Zij vonden dit een aspect, dat nog te meer tot diep-
gaande bezinning zou moeten nopen, nu het de oplegging van 
een verzekeringsplicht betreft. Zij vroegen of de Regering van 
oordeel is, dat in dezen dwang mag worden toegepast, indien 
de zaak zelf nog te weinig in het rechtsbewustzijn van de be-
trokkenen blijkt te leven. 

Verschillende leden kwam het eveneens voor, dat men in de 
kringen van de zelfstandigen niet staat te trappelen van onge-
duld om de zegeningen en plichten van de A.K.W. deelachtig te 
worden. Ook deze leden zouden gaarne vernemen, of de Kege-
ring van oordeel is, dat de kinderbijslagregeling voor zelfstan-
digen wel zodanig in het rechtsbewustzijn van deze mensen leeft, 
dat een wettelijk verplichte verzekering thans kan worden inge-
voerd. Er is hier immers geen sprake van een risico, zoals dit 
wel het geval is bij invaliditeit en ouderdom. Wettelijk ver-
plichte verzekering is derhalve in deze omstandigheid een zeer 
belangrijke zaak. 

Deze leden wilden zeker aanvaarden, dat het nodig kan zijn 
regelen te stellen, ook al worden zij door de betrokkenen nog 
niet wenselijk geacht. Of dit echter voor een kinderbijslagrege-
ling gold, betwijfelden zij. 

Sommige leden vestigden in dit verband de aandacht op de 
bevindingen in 1953 van de commissie-Van der Grinten, die 
bij haar onderzoekingen tot de conclusie kwam, „dat van een 
economische noodzaak ener verplichte kinderbijslagverzekering 
voor zelfstandigen in het algemeen of van een grote belang-
stelling voor deze gedachte onder hen, waaruit een zich vor-
mend rechtsbewustzijn in dit opzicht zou kunnen blijken, niet 
veel te constateren viel" (Memorie van Toelichting, blz. 13, 
rechterkolom). 

In het op 31 januari 1958 gedateerde adres aan de Kamer 
van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond en het 
Koninklijk Nederlands Landbouwcomité hadden de hier aan 
het woord zijnde leden de mededeling aangetroffen, dat de 
adressanten bij het beraad in eigen kring omtrent het ontwerp-
A.K.W. weinig instemming met de inhoud daarvan hadden ont-
moet; het oordeel van deze organisaties was, dat de voorgestel-
de voorziening niet in het rechtsbewustzijn van de zelfstandigen 
leeft. Zij vroegen, of de Regering over gegevens beschikt, welke 
de gevolgtrekking zouden wettigen, dat de zelfstandigen de 
A.K.W. wèl aanvaardbaar achten. 

Van andere zijde werd gewezen op het in 1958 door de 
Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf uitgebrachte rapport 
en op het adres, onder dagtekening 28 februari 1958 door de 
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond en de Neder-
landse Katholieke Middenstandsbond aan de Kamer aange-
boden. 

De vele leden, laatstelijk aan het woord, gaven gaarne toe, 
dat de erkenning van een sociaal-ethisch beginsel alleen nog 
niet de invoering van de voorgestelde regeling rechtvaar-
digt; inderdaad zal tevens nodig zijn, dat uit de feiten blijkt, 
dat onze maatschappij in brede lagen gezinnen herbergt, waar 
opvoedingskosten van de kinderen geacht moeten worden 
in bepalende mate belemmerend of verhinderend in te werken 
op gerechtvaardigde opvoedingsmogelijkheden van die kinde-
ren. Een inzicht in de feitelijke inkomenspositie is daarvoor 
nodig en in het bijzonder dus wederom voor wat betreft de 
zelfstandigen. In de naoorlogse jaren heeft men niet volstaan 
met een indruk uit overigens veelvuldig voorkomende klachten. 
Het Landbouw-Economisch Instituut, centrale middenstands-
organisaties e.a. hebben over het inkomen geënquêteerd. De 
Sociaal-Economische Raad heeft zich over deze inkomens-
positie een beeld verworven, terwijl het onderzoek door 
de Regering reeds van vóór de invoering der Noodwet Kinder-
bijslag Kleine Zelfstandigen dateert. De hier aan het woord 
zijnde leden wilden zich voor wat de bestaande behoefte betreft 
aansluiten bij het meerderheidsinzicht van de S.E.R., „dat aan 
geen twijfel onderhevig werd geacht, dat er voorts aan de kin-
derbijslagvoorziening behoefte—soms zelfs dringende behoefte 
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— bestaat" (Publikatie van de S.E.R., 1954, nr. 7, blz. 10). 
Indien nu een onbevredigende toestand aangenomen moet wor-
den, is dan ook aannemelijk, dat deze binnen zeer korte tijd 
wordt weggewerkt op een méér geschikte wijze dan door een 
solidaire herverdeling in de inkomenssfeer, welke primair ge-
richt is op de uitschakeling van kinderkostcn in de loon- en 
prijsconcurrentie? De leden, hier aan woord, stolden zich gaarne 
open voor concrete plannen van de tegenstanders van de voor-
gestelde voorziening. Gezien hetgeen in de afgelopen 10 jaren, 
en trouwens ook daarvóór, alzo naar voren was gebracht, had-
den zij hiervan echter geringe verwachtingen. Tot op heden is 
geen andere oplossing naar voren gebracht dan het middel der 
armenzorg, waartegenover de Regering thans een overtuigend, 
ordelijk middel plaatst. Armenzorg als tijdelijke maatregel 
konden deze leden wel aanvaarden. Armenzorg als blijvende 
maatregel wezen zij af. Onder dit opzicht schaarden zij zich, 
zoals zij overigens ook reeds bij de behandeling in de Tweede 
Kamer van de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen 
hadden gedaan, gaarne achter de woorden van het toenmalige 
lid der Kamer, de heer Stapelkamp: „Ik ben er, wanneer het 
mogelijk is, voorstander van te komen tot een kinderbijslag-
regeling voor zelfstandigen, gebaseerd op de verzckerings-
gedachte" (Handelingen 1950—51, blz. 1471). Dit geluid 
klonk toen overigens in deze Kamer vrij algemeen. Welnu, de 
rekening wordt thans door de Regering gepresenteerd, laat ons 
hopen, aldus deze leden, dat de Kamer haar vlot zal hono-
reren. 

De leden, die hierboven de aandacht gevestigd hadden op 
het adres van de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond 
en het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité, wezen erop, 
dat daarin wordt geconstateerd, dat het inkomen van bepaalde 
groepen zelfstandigen niet toereikend is om in de kosten van 
de opvoeding hunner kinderen in redelijke mate te voorzien, 
weshalve deze organisaties wel zouden kunnen aanvaarden, dat 
aan zelfstandigen met lage inkomens en met drie of meer kin-
deren enige tegemoetkoming in hun moeilijke financiële positie 
werd gegeven. Daarbij zou er dan in beginsel van moeten wor-
den uitgegaan, dat de kosten van een dergelijke kinderbijslag-
voorziening door de zelfstandigen zouden moeten worden opgc-
bracht door middel van een omslagsysteem. 

De hier aan het woord zijnde leden zouden het oordeel van 
de Regering over deze suggestie op prijs stellen. 

Zij tekenden hierbij volledigheidshalve nog aan, dal huns 
inziens een dergelijke maatregel ter leniging van de nood van 
een bepaalde groep van de bevolking gefinancierd zou moeten 
worden uit de algemene middelen, terwijl de bestaande regeling 
voor loontrekkenden, bij aanvaarding van een beperkte rege-
ling voor zelfstandigen, gehandhaafd zou kunnen blijven. 

Vele leden, die, gelijk zij elders in dit verslag uiteenzetten, de 
algemene kinderbijslagvoorziening uit de algemene middelen 
gefinancierd wensten te zien, merkten naar aanleiding van dit 
laatste op, er onoverkomelijke bezwaren tegen te hebben, ten 
aanzien van de financiering een onderscheid te maken tussen 
de voorziening voor zelfstandigen en die voor loontrekkenden. 
Dat zou immers betekenen, dat de loontrekkers tweemaal 
aan de kinderbijslagvoorziening zouden moeten bijdragen, één-
maal via premiebetaling voor hun eigen voorziening en éénmaal 
via de algemene middelen voor de zelfstandigen. Dit moge 
aanvaardbaar zijn geweest voor de bestaande Noodwet, deze is 
echter als tijdelijk bedoeld; voor een blijvende voorziening 
wezen deze leden een dergelijke oplossing van de hand. 

Vele andere leden, hoewel geen voorstanders van een finan-
ciering van de kinderbijslagvoorziening uit de algemene mid-
delen, konden de in het voorafgaande laatstelijk uiteengezette 
zienswijze delen, en sloten zich bij bedoelde afwijzing aan. 

De leden, drie alinea's eerder aan het woord, achtten nog 
een andere oplossing de overweging waard, te weten een — 
waar nodig verbeterde — fiscale tegemoetkoming door kin-
deraftrek, met name in het kader van de inkomsten- en loon-
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belasting. Wordt met een kinderbijslagvoorziening het vraag-
stuk van de inkomstenzijde benaderd, door de fiscale lasten 
voor de gezinnen boven de gemiddelde grootte verder te ver-
lichten, zon de benadering geschieden van de zijde van de 
gezinsuitgaven. Dit beginsel is in de belastingwetgeving reeds 
ingeburgerd, omdat aldus de heffing naar draagkracht beter 
kan worden benaderd. Derhalve zou verdere toepassing voor 
het hier beoogde doel slechts een kwestie van administratieve 
techniek zijn. Deze laat toe, dat — desgewenst — de extra 
tegemoetkoming boven de reeds bestaande (fiscale) kinder-
aftrek aan bepaalde categorieën der bevolking wel (b.v. aan 
zelfstandigen beneden zekere inkomensgrens), aan andere (b.v. 
aan de hogere inkomensgroepen) niet wordt toegekend; uit de 
aard der zaak alleen op grond van sociale overwegingen. 

De hier aan het woord zijnde leden wilde het voorkomen, 
dat op deze wijze vele bezwaren, welke huns inziens de voor-
gestelde A.K.W. aankleven, ondervangen zouden kunnen wor-
den. Zo wezen zij op de volgende punten: 

a. het is niet nodig ongehuwden en kinderlozen in de omslag-
heffing te betrekken; 

b. de financiële tegemoetkoming valt alleen toe aan dege-
nen, die hieraan werkelijk behoefte hebben; 

c. de totale kosten zullen dientengevolge geringer zijn, het-
geen onder de huidige financieel-economische omstandigheden 
een factor van betekenis is; 

d. er is geen kostbaar uitvoeringsapparaat nodig, aangezien 
de belastingdienst aan de hand van tabellen alle vereiste ver-
rekeningen kan verrichten, ook in geval van een negatief inko-
menssaldo; 

e. door verrekening van de kinderbijslag met loon- en in-
komstenbelasting en de premie zou reeds een belangrijke, kos-
tenbesparende administratieve vereenvoudiging worden verkre-
gen, doch indien de kinderaftrek waar nodig wordt versterkt 
om de bijslag overbodig te maken en deze extra tegemoet-
koming alleen wordt toegekend voor de laagste inkomens-
groepen — voor zover deze geen of slechts een geringe belas-
tingaanslag ontvangen, door het vaststellen van een z.g. nega-
tieve aanslag —, wordt beter bereikt, dat deze sociale voorzie-
ningen ook inderdaad de kinderen ten goede komen; 

ƒ. er behoeft niet langer om politieke redenen te worden 
gewerkt met de fictie, dat de financiële voorziening voor de 
kinderrijke gezinnen een (volks-)verzekering is. 

Vele leden, die de gezinsbehoefte niet vermochten te zien als 
een element van openbare onderstand, doch daarentegen de ge-
zinsbehoefte zagen als een noodzakelijke component van de 
rechtvaardige loon- en prijsvorming, konden de hierboven voor-
gestelde oplossing niet als de juiste aanvaarden. Deze oplossing 
immers veronderstelt de rechtstreekse hulp van de Overheid uit 
de algemene middelen aan hen, die in behoeftige omstandig-
heden verkeren, omdat ons huidige maatschappelijke systeem 
van prijsvorming geen rekening houdt met het behoefte-ele-
ment. Het behoort, zo meenden deze leden, tot de maatschap-
pelijke opdracht van de Overheid, maatregelen te treffen, waar-
door de maatschappij — zoveel mogelijk op eigen kracht — 
tot rechtvaardiger verhoudingen in de loon- en prijsvorming 
komt. Indien en zolang deze opdracht niet verwezenlijkbaar is, 
kan de Overheid via openbare onderstand de meest zorgwek-
kende armoede bestrijden. Wanneer dit moet geschieden pre-
fereerden deze leden de directe methode, zoals in de Noodwet 
Kinderbijslag gevolgd, boven wat zij zouden willen noemen de 
indirecte methode, welke nu wordt voorgesteld. Het voordeel 
van de directe methode achtten zij gelegen in het bewaren van 
het duidelijke onderscheid tussen armenzorg als maatschap-
pelijke taak van de Overheid enerzijds en het verschaffen der 
middelen voor deze taak en andere staatstaken door belasting-
heffing naar draagkracht anderzijds. Het bewaren van dit 
onderscheid leek hun zeer gewenst, zowel voor het behoud van 
een goed inzicht tussen de uitgaven en de inkomsten der Over-
heid als voor de zuivere toepassing van het beginsel der draag-
kracht in de verschaffing van de overheidsmiddelen. Het be-

ginsel der draagkracht dient naar zijn aard in de belastingshef-
fing zo zuiver mogelijk te worden gehandhaafd, zo merkten zij 
op. Het inburgeren van het draagkrachtsbeginsel in de belas-
tingheffing vindt niet zijn oorzaak in het verlangen, de gezins-
uitgaven der lagere inkomentrekkers te drukken, doch in de 
algemene positieve gedragsregel van strikt zedelijke aard, dat 
een ieder tot plicht heeft in de mate van zijn middelen bij te 
dragen in de kosten, ter verwezenlijking van het politiek-maat-
schappelijke doel van de Staat te maken. Indien derhalve na de 
totstandkoming van een kinderbijslagvoorziening het inkomen 
van iemand door het ontvangen van bijdragen stijgt, of wel het 
inkomen van iemand door het betalen van premie daalt, dan 
sprak het voor de leden, hier aan het woord, vanzelf, dat deze 
vermeerdering of vermindering van middelen in de belasting-
heffing gevolgen kan hebben. 

Hoewel deze leden de directe methode van openbare on-
derstand zouden verkiezen boven een indirecte methode, wezen 
zij erop reeds te hebben uiteengezet, dat naar hun mening de 
tijd daar is om de openbare onderstand het veld te doen ruimen 
voor het meer ordelijke middel van institutionele voorzieningen 
op het stuk van de rechtvaardige prijs. 

Verschillende leden konden zich een redenering indenken, 
welke tot een conclusie leidde, gelijkluidend aan die, waartoe 
de sommige leden, hierboven eerder aan het woord, waren ge-
komen. Bij de vaststelling van het loon, aldus deze leden, valt 
hoegenaamd geen rekening te houden met de behoeftefactor. 
Derhalve vindt de loonvorming in hoofdzaak plaats naar de 
prestatie. Daartegen behoeft op zich zelf geen overwegend be-
zwaar te bestaan. Arbeid is echter zodanig aan de mens ver-
bonden, dat het alleszins redelijk is om het totale inkomen van 
de arbeidende mens ook mede naar de behoefte van tijd en 
plaats af te stemmen. Ten einde dit te bewerkstelligen, is een 
kinderbijslagregeling als de huidige Kinderbijslagwet een goede 
methode daartoe. 

Het kwam deze leden echter voor, dat een dergelijke regeling 
niet zo maar zonder meer kan worden toegepast op het gehele 
volk; een standpunt, dat blijkbaar door de Regering niet wordt 
gedeeld. 

Is ook de Regering niet van oordeel, dat het karakter van de 
kinderbijslag geheel wordt gewijzigd? Anders gezegd: dat het 
niet zo maar een uitbreiding van de bestaande kinderbijslag-
regeling is, doch dat dit wetsontwerp een principieel andere 
regeling geeft? 

Indien de Regering van mening is, dat de gemeenschap aan 
degene, die tot haar behoren, een bijdrage moet verlenen in 
de opvoeding van kinderen, dan is dat toch iets geheel anders 
dan het loon naar prestatie enigermate te corrigeren tot een 
loon naar behoefte. Indien men van het standpunt uitgaat, dat 
de gemeenschap moet bijdragen in de opvoeding van kinderen, 
is het dan wel juist om het systeem van de verzekering te 
kiezen? De hier aan het woord zijnde leden meenden, dat in die 
gedachtengang geen regeling met premiebetaling past. Een 
wijziging van onze belastingwetgeving, waardoor ook negatieve 
belastingen mogelijk worden gemaakt, zou huns inziens dan 
inderdaad veel meer voor de hand liggen. 

Ten einde mogelijk misverstand te voorkomen, verklaar-
den de hier aan het woord zijnde leden, niet te willen betogen, 
dat een kinderbijslagregeling voor zelfstandigen onder alle om-
standigheden verwerpelijk zou zijn. Wel waren zij van oordeel, 
dat zulk een regeling zou dienen los te staan van die voor 
de loontrekkenden. Zij meenden dan ook, dat de thans be-
staande Kinderbijslagwet voor loontrekkenden gehandhaafd zou 
moeten blijven; zij zouden daarbij willen streven naar kinder-
bijslag vanaf het derde kind, doch waren van gevoelen, dat 
op grond van de nationaal-economische positie en de loon-
opbouw dit streven gedoemd is een streven te blijven. 

Deze leden zouden derhalve gaarne het standpunt vernemen, 
hetwelk de Regering inneemt ten opzichte van een afzonderlijke 
kinderbijslagregeling voor de zelfstandigen, en dan met name 
voor de z.g. kleine zelfstandigen. Ook zij meenden nl. te weten, 
dat in die kring voor een dergelijke regeling wel belangstelling 
bestaat. Het wilde hun evenwel voorkomen, dat dit veeleer 
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wordt veroorzaakt door de lage inkomens dan doordat men 
de regeling beschouwt als een correctie op het prestatie-
inkomen. Het zou hier dan dus eerder gaan om een aanvulling 
van te lage inkomens — waar ook meestal onvolledige pres-
tatics tegenover staan — dan om een solidariteitsregeling, 
welke het inkomen corrigeert tot een inkomen naar behoefte. 

De hier aan het woord zijnde leden stelden zich derhalve 
op het standpunt, dat er een afzonderlijke wettelijke kinder-
bijslagregeling voor kleine zelfstandigen tot stand diende te 
worden gebracht. Zij dachten hierbij aan een inkomensgrens 
van f 6900. De bijslagen zouden dienen te worden verstrekt 
vanaf het eerste kind, zolang dit ook voor de loontrekkenden 
het geval is. De uitkeringen zouden kunnen worden gedaan uit 
de algemene middelen, dan wel uit een Rijkskinderbijslagfonds, 
dat zijn inkomsten zou verkrijgen uit opcenten op de be-
lastingcn. Deze leden verzochten de Regering haar zienswijze 
betreffende een zodanige regeling kenbaar te maken. 

Verscheidene leden hadden eveneens de indruk, dat velen 
uit de kringen der zelfstandigen voorshands het meeste voelen 
voor een oplossing als in 1953 de commissie-Van der Grinten 
aan de hand deed. Zij achtten bij de kleine zelfstandigen inder-
daad een zekere nood aanwezig daar, waar het de grotere 
gezinnen betreft. Zij vroegen zich daarbij af, hoe groot de 
groep zou kunnen zijn, waarvoor van nood moet worden ge-
sproken. Bij het onderhavige ontwerp gaat men ervan uit, dat 
alle zelfstandigen, ongeacht hun inkomen, straks gerechtigden 
zullen zijn, indien zij drie of meer kinderen hebben. 

Doch waarom zou, indien voor een bepaald deel een voor-
ziening noodzakelijk is, het geheel onder de regeling gebracht 
moeten worden? Volgens de Memorie van Toelichting zou dit 
dienen te geschieden, omdat anders „een stukje maatschappe-
lijke solidariteit" zou vervallen, en voor degenen, die beneden 
de inkomensgrens blijven, de te betalen premie hoger zou 
moeten zijn wegens het onverzekerd blijven van de welge-
stelden. De hier aan het woord zijnde leden zagen dit laatste 
gaarne nader geadstrueerd. 

Kunnen de bewindslieden mededelen, wat de premie zou 
moeten zijn, zo er een inkomensgrens voor de zelfstandigen 
werd vastgesteld van f 6900? Bij deze gedachte zou de inko-
mensgrens hoger moeten liggen al naar gelang het kindertal. 

De vraag, waarom het geheel onder de regeling zou dienen 
te vallen indien een voorziening voor een bepaald deel nood-
zakelijk is, klemt te meer, daar het niet juist is te stellen, 
dat 2,2 pet. van het inkomen aan premie moet worden opge-
bracht. Immers, er is een premiegrens van f 6900 (artikel 23, 
lid 6) . Bij de in het wetsvoorstel geschetste situatie betaalt 
iemand met een inkomen van b.v. f 13 800 in feite slechts 
1,1 pet. van zijn inkomen en geen 2,2 pet. Is derhalve niet 
evengoed te stellen, dat in het systeem van de Regering procents-
gewijs de lagere inkomens relatief de hoogste lasten dragen? 
Deze leden zouden gaarne vernemen, wat de premie zou moeten 
zijn, indien er geen premiegrens bestond. 

Ook een andere benadering doet hier verschillende vragen 
rijzen. Hoe valt b.v. te verdedigen, dat een zelfstandige met 
minder dan drie kinderen en een inkomen van f 5000 via de 
premie een bijdrage moet leveren om een gezin met vier 
kinderen bij een inkomen van f 15 000 aan kinderbijslag te 
helpen? Is hier nu sprake van een solidariteit, rekening houden-
de met de behoefte? 

Enige leden beantwoordden voor zich zelf deze vraag met 
kracht ontkennend. Zij voorzagen, dat de A.K.W. zal leiden 
tot situaties als zich bij de A.O.W. reeds hebben voorgedaan, 
waarin een premieplichtige zich, naar het gevoelen dezer leden 
volkomen begrijpelijk, bij de inspecteur der belastingen erover 
komt beklagen, dat hij de premie niet of nauwelijks veimag 
op te brengen terzelfder tijd, dat een welgestelde zijn uitkering 
door zijn chauffeur laat ophalen. Deze leden hadden zich laten 
vertellen, dat in kringen van de beter gesitueerden de A.O.W.-
uitkering als een ,.sigarengeldjc" wordt gekenschetst. Komt 
daar de A.K.W.-uitkering bij, dan wordt zo langzamerhand 
een in totaal niet onaanzienlijk bedrag uitbetaald aan een 

volksdeel, dat daarvoor volstrekt niet dankbaar is, immers er 
niet de minste behoefte aan gevoelt en er zich dan ook ge-
ringschattend over uitlaat. 

In dit verband zou het deze leden interesseren te vernemen, 
hoe b.v. de gemiddelde gezinssamenstelling is van hen, die in 
de vermogensbelasting vallen, en van degenen, die zeer hoge 
inkomens genieten, en hoeveel gezinnen van weigestelden 
boven dit gemiddelde uitkomen. 

Voor vele leden waren dit bekende klanken. Het moge zo 
zijn, dat het tot het primaire begrip van het zelfstandig onder-
nemerschap behoort, zelf de marktontwikkeling te peilen, met 
alle risico en alle kans op gewin, daaraan verbonden. Men be-
denke evenwel, dat men dit primaire begrip op een gematigde 
wijze in de praktijk zal moeten hanteren, wil men de werkelijk-
heid niet geweld aandoen. Het is onjuist, bij de inkomens-
toedeling uit de prijsvorming, algemene maatregelen ter ver-
zekering van het behoefte-element te weren op grond van de 
mogelijkheden van enkele ondernemers. Deze laatsten zijn in 
wezen immers niet te rekenen tot de kring, ten behoeve waar-
van de solidariteit der groep moet worden belichaamd. Hct-
zelfde is het geval met de kinderbijslag voor de loontrekken-
den voor wat betreft de directeuren van grote ondernemingen. 
Ook dan is slechts dit de vraag, of, indien en voor zover het 
om financiële dan wel technische redenen nodig is hen in de 
algemene maatregel te betrekken, zij tot deze medewerking 
kunnen worden verplicht. 

Waar de hier aan het woord zijnde leden een beroep op de 
maatschappelijke solidariteit deden, gold het de gewone boer, 
de gewone advocaat, de gewone bakker, de gewone consulent, 
de gewone winkelier, de gewone arts en al die honderden 
soorten „gewonen" meer. Het gaat te ver deze tienduizenden 
van zelfstandigen, vormende „de" groep, te bezwaren met con-
sequenties van een zelfstandig ondernemerschap, hetwelk zij 
slechts in ver verwijderde mate kennen en overigens ook in 
economisch opzicht slechts in ver verwijderde mate ondergaan. 

Deze leden merkten voorts op, dat, indien men de groep 
genieters van een hoog inkomen wel laat bijdragen in de pre-
mie, men diezelfde groep niet van een uitkering verstoken kan 
laten. Ook bij de aanwezigheid van een premiegrens brengt 
deze groep, in relatie tot wat zij aan kinderbijslag ontvangt, een 
belangrijk offer en levert zij een hoge solidariteitsbijdrage. Dit 
mag enerzijds terecht worden geacht, anderzijds moet men wa-
ken voor overspanning van de solidariteitsbeleving. Het ver-
binden van een premiegrens aan het achterwege laten van een 
inkomensgrens bij uitkeringen, welke niet progressief zijn naar 
het inkomen, leek deze leden juist toe. 

Vele andere leden stemden eveneens in met het voorstel, 
voor de uitkering geen inkomensgrens te stellen. In het ont-
werp van de Regering, dat gegoten is in de vorm van een ver-
zekering met premieplicht — de merites van dit systeem zagen 
de hier aan het woord zijnde leden elders in dit verslag onder 
ogen —, zou het stellen van een inkomensgrens uiteraard ge-
volgen moeten hebben voor de premicplichtigheid. Dit zou 
medebrengen, dat de inkomenstrekkers boven de grens geen 
premie verschuldigd zouden zijn. Het gevolg voor de alge-
mene voorziening zou zijn, dat ongehuwden en gehuwden 
zonder kinderen, met één kind en met twee kinderen beneden 
de inkomensgrens geen uitkering zouden ontvangen, doch wel 
premie zouden verschuldigd zijn, terwijl dezelfde categorieën 
boven de inkomensgrens geen premie zouden betalen. Zulks 
kwam deze leden onaanvaardbaar voor. Bovendien is men ten 
aanzien van de keuze niet vrij. Men dient rekening te houden 
met de situatie, zoals deze thans bij de loontrekkenden bestaat. 
Zou thans voor een inkomensgrens worden gekozen, dan zou 
zulks voor de loontrekkers onder de middengroepen, die nu wel 
kinderbijslag ontvangen, een niet onaanzienlijke achteruitgang 
betekenen. Daartegen zouden de hier aan het woord zijnde 
leden ernstig bezwaar hebben. Zij zagen de kinderbijslagvoor-
ziening als een maatregel tot horizontale verdeling van het 
inkomen. Uiteraard is deze maatregel het meest urgent voor de 
lagere inkomens. Maar als men deze maatregel voor de lagere 
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inkomens aanvaardt, is hij in beginsel eveneens aanvaardbaar 
voor de hogere inkomens, ook al is de urgentie voor deze 
groep minder groot. 

Van verschillende zijden werd opgemerkt, dat weliswaar het 
ontwerp-A.k.W. een algemene kinócrbïjslagverzekering heet te 
bevatten, doch dat het aan gerechtige twijfel onderhevig is, of 
hier in feite van een verzekering kan worden gesproken. 

Sommige leden stelden in dit verband voorop, dat de Over-
heid, naar hun overtuiging, geen mens kan ontlasten van de 
verantwoordelijkheid om zelf de last te dragen van het gezin, 
waarvan men de vorming gewild heeft. 

De kinderbijslag voor loontrekkenden zagen deze en ver-
scheidenc andere leden als een loonmaatregel, nodig wijl bij 
de totstandkoming van lonen en salarissen rekening wordt ge-
houden met de prestatie en niet met de behoefte, terwijl de be-
hoefte groeit, al naar het kindertal van de werknemer stijgt. De 
kinderbijslag voor loontrekkenden is een correctie op een punt, 
waar de techniek van de loonvorming te kort schiet. Evenver-
mclde sommige leden zagen er ook enigszins een armoedever-
schijnsel in: de algemene loonvorming zou eigenlijk zo moeten 
zijn, dat de gezinnen van de lonen behoorlijk kunnen rond-
komen; aangezien de economische omstandigheden aan de tot-
standkoming van zodanige lonen in de weg staan, biedt de 
kinderbijslag een uitweg. Zij merkten op, dat ook in de 
Memorie van Toelichting hiervan wordt uitgegaan •— hoe zou 
het ook anders kunnen? —• waar herinnerd wordt aan het „tijde-
lijke" karakter van de toekenning van kinderbijslagen voor het 
eerste en het tweede kind. 

Deze leden konden het niet anders zien, dan dat voor de zelf-
standige een kinderbijslag, d.i. een behoefte-element in het loon-
bedrag van de loontrekkende, uit de aard der zaak niet op zijn 
plaats is. Wenst men de zelfstandigen, anders dan in het kader 
van een sociale voorziening, in een kinderbijslagregeling te 
laten delen, dan zal men dus een ander uitgangspunt moeten 
kiezen. De Regering doet dit dan ook: het uitgangspunt van het 
ontwerp-A.K.W. komt in wezen hierop neer, dat een maat-
schappelijke plicht wordt verondersteld van degenen, die geen 
opgroeiende kinderen te hunnen laste hebben, jegens degenen, 
die die wèl hebben, ongeacht of deze laatstcn aan dergelijke 
uitkeringen behoefte hebben. Anders gezegd, het gaat om een 
rechtstreekse inkomensoverdracht van kinderlozen, en van de 
ouders van één of twee kinderen, aan kinderrijken. De hier aan 
het woord zijnde leden achtten de uitdrukking „verzekering" 
voor een dergelijke operatie toch wel bij uitstek misplaatst. Het 
verzekcringsbegrip wordt zo volkomen gedenatureerd. Met ver-
zekering beoogt men een gezamenlijk optreden van een groep 
mensen voor de gevolgen van rampen, welke ieder lid van de 
groep kunnen treffen, doch waardoor niet ieder iid zal worden 
getroffen. Tot die rampen behoren ziekte, ongeval, invaliditeit, 
een onverzorgde oude dag. Geen lid van de groep kan er ooit 
zeker van zijn, dat één of meer van deze rampen hem nimmer 
zal overvallen. Is de gezinsvorming hiermede nu vergelijkbaar? 
Het zou toch al heel droevig zijn, indien de geboorte van een 
nieuw kind door het gezin als een ramp wordt beleefd. Zo is het 
trouwens gelukkig ook in het geheel niet. Velen ervaren het 
hebben van een groot gezin als een zegen. 

De hier aan het woord zijnde leden trokken uit een en ander 
de conclusie, dat het een onaanvaardbare figuur is, iemand 
tegen de gevolgen van de vergroting van zijn kindertal te ver-
zekeren. Verschillende andere en verscheidene weer andere 
leden gaven van een zelfde opvatting blijk. 

Van andere zijde werd hiertegen opgemerkt, dat men, aldus 
de zaak stellende, het eigenlijke doel van de kinderbijslag 
voorbijgaat. Het kindertal is inderdaad geen calamiteit; het 
object van de kinderbijslagverzekering is evenwel, aldus deze 
leden, de door geen individu te beheersen antisociale prijs-
concurrentie op basis van het kindertal. Voor zulk een verzeke-
ring moet men ervan uitgaan, dat de maatschappelijke feitelijk-
heid van het gezin, en van het grotere gezin, wordt aanvaard, 
en dat dit voorts het geval is met betrekking tot het belang 
voor de gemeenschap van redelijke opvoedingskansen van de 

kinderen, alsmede het algemene recht van de ouders om hun 
gezin in te richten naar de eigen levensovertuiging. 

De hier aan het woord zijnde leden meenden, dat wie deze 
uitgangspunten als onjuist beschouwt, ook de kinderbijslag-
verzekering zal verwerpen, doch dat wie ze tot de zijne maakt, 
zal hebben te erkennen, dat de ware vrijheid hier de uitsluiting 
eist van de antisociale prijsconcurrentie op basis van het kin-
dertal. Of men die uitsluiting dan wil bewerkstelligen door mid-
del van een bijslag op basis van het kindertal achtten deze 
leden een vraag van doelmatigheid, een vraag van de meest ge-
eigende verzekeringsvorm; of men dan wel van verzekering 
mag spreken, was voor hen geen probleem. Over de doelmatig-
heid van de door de Regering voorgestelde verzekeringsvorm 
hadden deze leden het hunne reeds gezegd, toen zij eerder 
spraken over het gerichte effect, het beperkte effect en het blij-
vende effect van de onderhavige maatregelen. 

Eerdervermelde sommige leden meenden, dat ook andere 
kenmerken van de verzekering aan de kinderbijslagvoorzie-
ning vreemd zijn. Zij stipten dit te dezer plaatse slechts aan om 
erop terug te komen in § 7 van dit verslag. 

De vele leden, die het verzekeringskarakter van de kinder-
bijslagvoorziening verdedigden, vestigden er de aandacht op, dat 
ook in de Staten-Generaal over het begrip sociale verzekering 
reeds ruim van gedachten gewisseld was, zowel mondeling als 
schriftelijk, laatstelijk nog bij de behandeling van het ontwerp-
A.O.W. Zij achtten het derhalve weinig zinvol, bedoelde dis-
cussie in haar volle omvang te heropenen, doch nu het punt 
aan de orde gesteld was, meenden zij, dat een korte opmerking 
hunnerzijds niet achterwege kon blijven. 

Wie zich bij de sociale verzekering niet los kan maken van 
de individuele verzekeringsrelatie tussen premie en uitkering, 
aldus deze leden, zal ook de kinderbijslagvoorziening niet als 
een verzekering beschouwen. Het is echter juist de vraag, of 
deze relatie altijd en onder alle omstandigheden moet worden 
aangehouden, een vraag, welke de hier aan het woord zijnde 
leden ontkennend beantwoordden. Voor hen was de aanwezig-
heid van zodanige individuele verzekeringsrelatic een belang-
rijke bijkomstigheid, welke waar mogelijk ware te verwezen-
lijken, doch een bijkomstigheid, geen esscntiale. Zij meenden, 
dat deze opvatting in verschillende, ook oude, sociale verzeke-
ringswetten ten onzent gestalte had gevonden. Essentieel voor 
de sociale verzekering leek deze leden, dat er ten minste een 
collectieve verzekeringsvoorzorg is, ten behoeve waarvan wordt 
geput uit het inkomen van de verzekerden. Dat deze voor-
waarde, om van een sociale verzekeringswet te kunnen spreken, 
bij het voorliggende ontwerp-A.K.W. vervuld is, leek hun moei-
lijk voor betwisting vatbaar. Legt men voor de hantering van 
het begrip sociale verzekering het hierboven uiteengezette cri-
terium niet aan, dan zij men consequent, aldus deze leden, en 
schrappe de „ziektekostenverzekering" evengoed uit het ver-
zekeringsvocabulaire als de prijs- en loonconcurrentieverzeke-
ring van de A.K.W. 

Ten slotte wijdden deze leden nog een beschouwing 
aan de vraag, of deze maatregel van herverdeling past in het 
economisch kader, waarbinnen de zelfstandigen behoren te 
leven. Het is duidelijk, dat binnen een gezond economisch be-
stel op de consument de plicht rust een rechtvaardige prijs te 
betalen voor produkt of dienst van de zelfstandige, een prijs, 
waarin ook het behoefte-element is belichaamd. Van de consu-
ment te eisen, die plicht te realiseren ten overstaan van iedere 
zelfstandige apart, is onjuist en onpraktisch en wordt zelfs door 
een gezonde concurrentie uitgesloten. Het is echter wel juist, 
praktisch en mogelijk, van de consument te eisen zijn plicht te 
realiseren ten overstaan van de groep. Aan die groep is het dan, 
de getotaliseerde plichtsbetrachting van de consument te hono-
reren in een herverdeling. Het is nu best mogelijk, ja zelfs 
waarschijnlijk te achten, dat invoering van de A.K.W., mis-
schien zelfs voor lange tijd, grotendeels een inkomensverschui-
ving tussen de individuen zal teweegbrengen en niet een 
inkomensverhoging voor de groep van zelfstandigen. Immers, 
uit zich zelf schept de herverdeling geen economische waarde. 
Dit doet echter aan de juistheid van de gestelde voorwaarde 
niets af. Het zegt alleen iets over de tijdelijke marktpositie van 
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de groep der zelfstandigen of over de economische waarde van 
haar prestatie. Men kan nu bij een inkomensvcrschuiving zich 
aan speculaties over de gevolgen voor de produktiviteit der 
groep wagen, maar dan zal men dit — wil men eerlijk zijn — 
naar beide zijden moeten doen. De vraag is, of dit veel 
zin heeft, omdat die speculaties, zowel over verhoogde als 
over verlaagde prestatie, zich allicht alle, maar dan ver-
spreid onder de individuen der groep, zullen voordoen. 
Ts niet de enige gerechtvaardigde verwachting, dat de mense-
lijke trek naar meer, naar hoger op, naar plicht e.d. de blij-
vende drijfveer zal blijken te zijn tot hogere prestaties van de 
groep? Te dezen aanzien leek de hier aan het woord zijnde 
leden de passage uit de Memorie van Toelichting toepasselijk, 
waarin van regeringszijde wordt opgemerkt, dat er geen aan-
leiding is om van deze inkomensverschuiving als zodanig eco-
nomische repercussies van enige omvang te verwachten fblz. 
31). Deze leden hielden dit voor een wijs woord. 

Vele andere leden stonden nog stil bij de in hoofdstuk II van 
de Memorie van Toelichting aangesneden kwestie van pro-
gressie in de kinderbijslaguitkeringen naarmate het basisinko-
men van gezinshoofd of verzorger groter is. Dat de Regering 
deze progressie verwerpt, had hun volle instemming. Indien 
men uitgaat van het beginsel, dat de kinderbijslag bedoeld is 
als een minimumbijdrage aan de financiering van de opvoe-
ding en opleiding van het kind, is er geen reden, kinderen 
van ouders met een hoger inkomen een hogere kinderbijslag 
te verstrekken dan die van ouders met een lager inkomen. 
Het was naar het oordeel van deze leden zonneklaar, dat een 
dergelijke bijdrage in het laatste geval urgenter is dan in het 
eerste. 

De vele leden, hiervóór aan het woord, konden met de in deze 
laatste volzin uitgedrukte zienswijze instemmen. Zij waren 
bovendien van mening, dat bij een voldoende hoog inkomen de 
behoefte aan kinderbijslag verminderen en zelfs verdwijnen kan. 
Daarnaast leefde bij hen echter de overtuiging, dat met name in 
de middengroepen de milieu-invloeden een gerechtvaardigde be-
hoefte scheppen aan verhoogde kinderbijslag. 

§ 3. De organisatie van de voorziening 

Voor loontrekkenden en zelfstandigen één Ahemene Kinder-
bijslagwet. Vele leden hadden met belangstelling kennis ge-
nomen van de in de Memorie van Toelichting naar voren 
gebrachte technische moeilijkheden, welke de invoering van 
een kinderbijslagregcling voor de niet-Ioontrekkenden afzon-
derlijk uitermate bezwaarlijk maken. Zij hadden zich daar-
over beraden en omstandig nader laten voorlichten. Hun 
conclusie was, dat de Regering inderdaad, om zeer gewichtige 
redenen van doelmatigheid, moeiliik anders had kunnen han-
delen dan aansluiting te zoeken bij het advies van een be-
Iangrijke minderheid in de S.E.R., met terzijdestclling van 
het meerderheidsadvies. Wil men premieheffing en premie-
inning aan de Belastingdienst toevertrouwen — en iets anders 
leek deze leden welhaast niet mogelijk —, dan pleiten voorts 
nagenoeg alle technische factoren van de incasso voor een 
algemene regeling en coördinatie met de A.O.W. Afbake-
ningsmoeilijkheden tussen de kringen van verzekerden voeren 
evenzo naar een algemene opzet en deze leidt weer naar een 
zo groot mogeliike coördinatie der kringen van verzekerden 
ingevolge de A.K.W. en de A.O.W. 

Deze leden konden eveneens de in de Memorie van Toe-
lichting geschetste technische uitvoeringsmoeiliikheden van 
over en langs elkaar heen werkende kinderbijslagregelingen 
volgen en billijkten dan ook het verlangen om deze situatie op 
te heffen, althans te beperken. Dat het in gevallen van samen-
loop nog slechts aan uitzonderlijk deskundigen is gegeven, 
uit te maken, of in de doolhof van elkaar vervangende rege-
lingen recht is gedaan, noemden "ij een ongezond verschijnsel. 

Vele andere leden konden eveneens instemmen met de keuze 
van de Regering voor een Algemene Kinderbijslagwet, welke 
alle groepen der bevolking zal omvatten. De praktische be-

zwaren. welke de Regering aanvoert tegen een afzonderlijke 
regeling voor zelfstandigen naast die voor loontrekkenden, 
kwamen deze leden zo overtuigend voor, dat zij meenden, dat 
twee regelingen na;<st elkaar technisch niet alleen zeer moei-
lijk, maar waarschijnlijk in het geheel niet uitvoerbaar zouden 
zijn. Zij verstonden eveneens, dat wordt voorgesteld, de utt-
voering van de nieuwe A.K.W. en die van de resterende 
Kindcrbiislagwct voor loontrekkenden in één hand te leggen. 
hoewel zij tegen de wijze van uilvoering wel bezwaren hadden; 
op dit punt kwamen zij echter te bestemder plaatse in dit 
verslag nog terug. 

Verscheidene leden, die zich in S 2 van dit verslag op 
principiële gronden hadden uitgesproken vóór een afzonder-
li|ke voorziening ten behoeve van een beperkte groen zelf-
standigen. waren ook na kennisneming van de technische 
bezwaren tegen een afzonderlijke regeling voor de niet-loontrek-
kenden, in de Memorie van Toelichting uitgestald, niet tot 
de overtuiging gekomen, dat zij hun standpunt als technisch 
onhoudbaar zouden moeten verlaten. Zij ontkenden niet. dat 
een beperkte regeling menige praktische vraag oproept. Daar-
tegenover stelden deze leden, dat ook de voorgestelde rcel ing 
vele moeiliikheden met zich brengt. Zij wezen in dit verband 
op het onderscheid, dat gemaakt moet worden tussen ze1f-
standigen en loontrekkenden. 

Wat kunnen er voor bezwaren zijn. de huidige wet te laten 
voor wat deze is. ook wat de uitvoering betreft, en daarnaast 
een definitieve regeling te stellen voor een benerkte gro~n zelf-
standigen. uit te voeren door de Sociale Verzekeringsbank? 
De belastingdienst moet voor ei"en gebruik allerlei gc""vens 
hebben. Zijn deze niet voldoende voor de bepaling v.nn wie 
wel en wie niet onder een regeling voor een beperkte categorie 
zelfstandigen behoren te vallen? 

De in het onderhavige wetsontwerp neereele<»de constructie 
eist voorts een belan^rüke wijziging van de huidige Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden. hetgeen ook medebrengt, dat 
de premie, welke thans 4.8 pet. bedraagt, straks zou komen 
on pl.m. 5.5 net. Op welke gronden, zo vroegen de-e leden, 
acht de Regering deze premiestijging verantwoord? Staan daar 
voordelen tegenover? 

De Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. H"tr>een b'j het 
afdelin"sonder70"k werd opgemerkt naar aanleiding van het 
gestelde in hoofdstuk III. § 2. van de Memorie van Toe-
lichting is weergegeven in § 6 van dit verslag. 

§ 4. De uitvoeringsorganen 

Van verschillende ziiden werd ongemerkt, dat bij de in deze 
paragraaf opgenomen beschouwingen omtrent de U'tv(->°rin"s-
organen uit de aard d<r zaak moest worden geabstraheerd 
van opvattingen betreffende de meest wenselijke grnndclieen. 
ener algemene kinderbijs'n<tvoo'vie>v'ng. Ter verduideliikin? 
van deze waarschuwing werd e n n gewezen, dat onder de in 
deze paragraaf aan het woord komende en positieve sn""es-
ties onnerende leden er zich bevonden, die de o-heje nntwern-
A.K.W. onaanvaardbaar ach!ten: een aantal leden, die de A1-
gemene Kindcrhüslagwef bij voorkeur uit de algemene middelen 
gefinancierd zouden willen zien. waarmede de vraag van de 
premieheffing en -inning zou komen te vervallen; ten s'otte 
leden, die een algemene kinderbüslag van-'f bet eerste kind 
voorstonden, waarmede de noodzaak voor handhaving van de 
Kinderbijslagwetten voor loontrekkenden en voor rentetrekkers 
en van de Kindertoelagcwet voor genensionncerden zou zijn 
verdwenen. 

Algemene Kinderbijslagwet en Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden. Sommige leden zetten een vraagteken bij de wen-
selijkheid, de Raden van Arbeid in te schakelen. Naar hun 
voorlopige zienswijze zou uitvoering van de A.K.W. en van de 
Kindcrbiislagwct voor loontrekkenden door 22 regionale orga-
nen, welke zelfstandige beslissingen kunnen nemen, niet leiden 
tot een overzichtelijke, eenvoudige, en daarom zo goedkoop 
mogelijke administratie. 
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Deze leden vroegen, of de Regering de mogelijkheid onder 
ogen heeft gezien, de uitvoering zoveel mogelijk te centrali-
seren bij de Sociale Verzekeringsbank, welke instelling dan ge-
bruik zou kunnen maken van de moderne administratiemetho-
den en van een elektronische apparatuur. Heeft de Regering 
weleens de mogelijkheden overwogen een centrale ,,kinder-
klapper" in te stellen, waarin de gegevens van de kinderen, 
te wier behoeve kinderbijslag kan worden aangevraagd, wor-
den vastgelegd? Het leek de leden, hier aan het woord, moge-
lijk de gegevens, afkomstig van het bevolkingsregister, alsmede 
de mutaties tijdig door te geven, zodat de tijdrovende en kosten-
vergende verificatie der kinderbijslagaanvragen door de dien-
sten der gemeentebesturen kan worden voorkomen, terwijl dan 
tevens gemakkelijk kan worden geconstateerd of ten behoeve 
van een kind door meerdere personen kinderbijslag is aange-
vraagd. Zij hadden voorshands het gevoel, dat moderne metho-
den van administratie onderzocht zouden moeten worden alvo-
rens men aan 22 regionale instanties de uitvoering der Kinder-
bijslagwetten opdraagt. Het verbaasde hen in hoge mate, dat in 
de Memorie van Toelichting met geen woord hierover is ge-
schreven. Het kwam hun voor, dat bij uitvoering door de regio-
nale Raden van Arbeid zich soortgelijke moeilijkheden kunnen 
voordoen als zijn aangeduid op blz. 19, linkerkolom, van de 
Memorie van Toelichting. 

Op grond van de daarvoor in de Memorie van Toelichting 
aangevoerde argumenten zagen vele leden de noodzaak in om 
tenminste de functies ter zake van de excasso van de kinder-
bijslagvoorziening voor loontrekkenden toe te vertrouwen aan 
de Sociale Verzekeringsbank. 

Hoewel zij het beginsel van de functionele decentralisatie 
bij de uitvoering van sociale groepsverzekeringen krachtig voor-
stonden, zagen zij voorts in, dat het restant-kinderbijslagregeling 
voor loontrekkenden moeilijk nog als een volwaardige groeps-
verzekering zal zijn te beschouwen. Het tijdelijk karakter, en 
meer nog het afgeleide en supplementoire karakter van deze 
restantregeling achtten zij met zulk een opvatting in strijd. 

Deze leden hadden bij de behandeling der Organisatiewet 
Sociale Verzekering met overtuiging gepleit voor de functionele 
uitvoering van alle groepsverzekeringen. Waar thans een volks-
verzekering wordt voorgesteld, ontvalt aan de bedrijfsverenigin-
gen een tak van verzekering, nog vóórdat de invaliditeitsver-
zekering en de ongevallenverzekering aan de bedrijfsverenigin-
gen kunnen worden toevertrouwd. In het belang van een func-
tionele decentralisatie bij de uitvoering dezer groepsverzeke-
ringen en nu mede in het belang van een vlotte uitbouw der 
bedrijfsverenigingen, alsmede in het belang van een doelmatig 
personeelsbeleid van alle uitvoeringsorganen der sociale ver-
zekering, hoopten zij, dat de Regering diligent zal zijn bij de 
voorbereiding van bedoelde overdracht. 

De uitvoering van de A.K.W. door de Sociale Verzekerings-
bank, zo merkten zij nog op, draagt het kenmerk van een ge-
centraliseerde uitvoering in eigen maatschappelijke kring. In 
aanmerking komt niet meer functionele decentralisatie, doch 
nog slechts territoriale decentralisatie, waartoe artikel 5 van het 
wetsontwerp enige mogelijkheid biedt. Zij spraken de hoop uit, 
dat de Regering daarvan een redelijk gebruik zal maken. even-
als dit is geschied bij de uitvoering van de Algemene Oudcr-
domswet. 

De leden, eerder aan het woord, stelden de vraag, of met 
de invoering van deze wetsontwerpen, zo zij tot wet zouden 
worden verheven, niet dient te worden gewacht op de hernicu-
wing van de ongevallenverzekering, alsmede de vervanging van 
de huidige Invaliditeitswct. Immers, ingevolge de Organisatie-
wet Sociale Verzekering zal te eniger tijd de uitvoering van 
de ongevallenverzekering en de invaliditeitsverzekering worden 
onttrokken aan de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid om aan de bedrijfsverenigingen te worden opgedragen. 
Dit zal een overcompleet aan personeel met zich brengen bij 
eerstgenoemde organen, een tekort aan werknemers bij de 
laatstgenoemde. Bij voortijdige invoering van de A.K.W. zal 
evenwel het personeel van de Sociale Verzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid aanmerkelijk moeten worden uitgebreid 
— gaarne zouden deze leden vernemen, welke omvang deze 

uitbreiding zal hebben —, terwijl terzelfder tijd de bedrijfs-
verenigingen enige werknemers zouden kunnen afstoten, omdat 
de uitvoering van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
niet meer door deze organen zal geschieden. 

Verscheidene leden erkenden, dat enige kinderbijslagrege-
ling niet gelijkgesteld kan worden met andere z.g. werknemers-
verzekeringen als de Werkloosheidswet en de Ongevallenwet, 
welke, voor wat de uitvoering betreft, zonder meer zijn onder 
te brengen bij de bedrijfsverenigingen. 

Bij de behandeling van de wet Herziening uitvoeringsorga-
nisatie der Sociale verzekering, in januari 1952, is een en 
ander uitvoerig besproken. Ook toen bleek, zo brachten deze 
leden in herinnering, dat over de uitvoering van de Kinder-
bijslagwet nogal wat verschil van mening bestaat. Namens de 
Regering is toen met klem voor een uitvoering via de bedrijfs-
verenigingen gepleit. Gelden de toen aangevoerde argumenten 
niet meer? 

Thans wordt voorgesteld, de uitvoering te doen geschieden 
door de Sociale Verzekeringsbank met medewerking van de 
Raden van Arbeid. 

De hier aan het woord zijnde leden merkten op, dat naar 
hun mening, alvorens de Sociale Verzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid met een dergelijke taak te belasten, men 
de structuur of status van deze raden zou dienen te regelen. 
De Memorie van Toelichting deelt dienaangaande mede, dat 
de bewindslieden niet de bedoeling hebben, vooruit te lopen 
op de definitieve beslissing ten aanzien van de positie van 
de Raden van Arbeid (blz. 20). Kan men nu werkelijk vol-
houden, dat, waar deze raden reeds ingeschakeld zijn bij de 
A.O.W., en thans, naar het voornemen, bij dit project, daar-
mede niet vooruitgelopen zal zijn op hun toekomstige positie? 

In dit verband achtten de hier aan het woord zijnde leden 
tevens opmerkelijk, hetgeen in de Memorie van Toelichting 
wordt gesteld over inschakeling van de raden bij de 
premie-inning. Zij memoreerden de woorden, door de eerste 
ondertekenaar van deze memorie op 30 januari 1952 als 
Staatssecretaris van Sociale Zaken in de Kamer uitgesproken: 
„Wanneer men van plan is — en daar is de gehele Kamer 
eigenlijk vóór — de uitvoering van de sociale verzekering aan 
de bedrijfsverenigingen over te dragen kan men niet zeggen: 
toch moeten wij die Raden van Arbeid onverkort in stand 
houden" (Handelingen 1951—1952, blz. 1331). Nadien zijn 
er 6 jaren verlopen en nog steeds is deze zaak onbeslist. 

Gaarne vernamen deze leden, wat toch de reden mocht zijn, 
dat het nog niet tot een definitieve regeling is kunnen komen. 
Zij vroegen, of de Regering kennis genomen heeft van hetgeen 
de voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond 
hierover heeft opgemerkt in zijn op 21 november 1957 uit-
gesproken en in De Onderneming van 23 november daar-
aanvolgend afgedrukte rede op de algemene ledenvergadering 
van het verbond en, zo ja, of dit haar aanleiding gaf tot com-
mentaar. 

Zij vroegen voorts, of over deze aangelegenheid adviezen 
van de Sociaal-Economische Raad en van de Sociale Verzeke-
ringsraad zijn ingewonnen. Zo ja, kan dan de inhoud van die 
adviezen worden medegedeeld? 

De hier aan het woord zijnde leden wensten er geen enkel 
misverstand over te laten bestaan, dat zij zich hun standpunt 
omtrent de status van de Raden van Arbeid voorbehielden. 

Eerdervermelde vele leden merkten op, dat, nu de functies, 
verbonden aan de excasso van het restant-kinderbijslagverzeke-
ring voor loontrekkenden, niet aan de bedrijfsverenigingen zul-
len worden toevertrouwd, het niet meer van grote betekenis 
kan worden geacht, de aan de incasso voor de bedrijfsvereni-
gingen verbonden functies te bestendigen. Waar zich boven-
dien nog belangrijke moeilijkheden van technische aard voor-
doen bij een dergelijke continuering, valt, zo meenden zij, te 
overwegen, deze functies eveneens elders onder te brengen. 
Een argument van doorslaggevende betekenis daartoe vonden 
deze leden in de overweging, dat continuering zou medebrengen 
de onderschikking der autonome bedrijfsverenigingen in een niet 
onbelangrijk opzicht aan de Sociale Verzekeringsbank. De 
leden, hier aan het woord, wilden die kant bij voorkeur niet 
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uit. Zij konden er zich dus mede verenigen, de betrokken 
functies nader te verbinden aan de Sociale Verzekeringsbank. 
Zij vroegen zich echter af, of dit diende te geschieden op de 
wijze als is voorgesteld. Op grond van een over het algemeen 
redelijke argumentatie stellen de bewindslieden voor, aldus deze 
leden, de Raden van Arbeid met de heffing en inning der pre-
mie te belasten. Deze argumentatie vertoont evenwel op een 
zeer belangrijk punt een bres. Immers, juist omdat de Raden 
van Arbeid belast zijn met de vaststelling van de premies voor 
de ongevallenverzekering, worden zij bij uitstek geschikt ge-
acht, doch dan ziet men klaarblijkelijk de uitvoering van de 
Land- en Tuinbouwongevallenwet en van de Zee-ongevallen-
wet over het hoofd. Zij achtten dit een in het oog vallende 
lacune in het betoog van regeringszijde, waarover zij de mening 
der bewindslieden gaarne wilden vernemen. 

Belangrijker is echter, aldus de hier aan het woord zijnde 
leden, dat de ongevallenverzekering, na de nodige tijd van 
voorbereiding, krachtens de opzet van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering aan de bedrijfsverenigingen ter uitvoering 
zal behoren te worden opgedragen. Indien de levensduur van 
het restant-kinderbijslagverzekering voor loontrekkenden 
slechts zeer kort zal zijn, behoeft deze overdracht geen be-
zwaar te bieden. Zulk een korte levensduur ligt echter niet 
in de algemene verwachting. 

Deze leden vroegen daarom, waarom de heffing en de inning 
van de premies niet waren op te dragen aan de Belastingdienst, 
waaraan ook de incasso der A.K.W. zal zijn toevertrouwd. Bij 
het bepalen van de verzekeringsplicht zal bedoelde dienst zich 
dan hebben te houden aan de richtlijnen van de Sociale Verze-
keringsbank. Voorts zal de premieheffing niet aan de maximum-
dagloongrens gebonden kunnen zijn, maar zal men de in-
komensgrens van f 6900 moeten aanhouden. Dit is niet van 
invloed op de hoogte van het premiebedrag, hoewel er een 
verschuiving bij de ondernemingen zal komen in de hoogte 
van de premiedruk, al naar gelang de onderneming meer of 
minder personeel in dienst heeft met een tussen het maximum-
dagloon en de nieuwe premiegrens gelegen loon. 

Ongetwijfeld leidt het verschil tussen de kring van ver-
zekerden van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de 
kring van loonbelastingplichtigen tot moeilijkheden. Deze leden 
dachten daarbij o.a. aan de groepen van huispersoneel, thuis-
werkers, provisiereizigers en deelvissers. Het ware wellicht 
mogelijk, op korte termijn dit verschil tot een practisch han-
teerbare verhouding te reduceren, dan wel nagenoeg geheel te 
doen verdwijnen. Tegenover alle mogelijke bezwaren staat 
echter, dat een zich slechts kortstondig redden uit de moeilijk-
heden al buitengewoon onaantrekkelijk zou zijn, zowel vanuit 
een oogpunt van maatschappelijk nut als vanuit een oogpunt 
van wetgevingstechniek. Tenzij de Regering alsnog onover-
komelijke bezwaren zou opwerpen, drongen deze leden daar-
om aan op wijziging van het wetsontwerp in deze zin. 

Vele andere leden stemden in met het betoog, dat het 
wenselijk ware de uitvoering van de algemene voorziening en 
van de kinderbijslagverzekering voor loontrekkenden — wat 
de uitkeringskant betreft — te leggen in handen van één 
orgaan. 

Dit uitgangspunt vasthoudende, zo gingen zij voort, zou 
toch nog een andere constructie mogelijk zijn dan in de wets-
voorstellen is neergelegd, namelijk dat, voor zover het de loon-
trekkenden betreft, de bedrijfsverenigingen bij de uitvoering 
van de algemene voorziening de plaats innemen, welke blijkens 
de Memorie van Toelichting aan de Raden van Arbeid is toege-
dacht. Bij deze constructie doen zich immers de in de memorie 
op blz. 21, rechterkolom, beschreven praktische bezwaren van 
een gescheiden uitvoering van de twee voorzieningen evenmin 
voor. 

Er zijn echter wel enige andere bezwaren aan te wijzen, 
welke aan deze constructie lijken te kleven. Daar is in de eerste 
plaats het feit, dat de positie, welke de bedrijfsverenigingen bij 
de uitvoering van de algemene voorziening zouden innemen, 
een andere is dan die, welke zij bij de uitvoering van de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden hebben. De uitvoering 
van de algemene voorziening zou immers door hen geschieden 

onder verantwoordelijkheid van de Sociale Verzekeringsbank 
en met inachtneming van de door die instelling ter zake te 
geven richtlijnen. Dit verschil in positie laat de mogelijkheid 
open van anders luidende beslissingen in gelijke gevallen, al 
naar gelang het gaat om een beslissing op grond van de alge-
mene dan wel op grond van de voor loontrekkenden getroffen 
voorziening. Deze mogelijkheid zou pas zijn uitgesloten, indien 
de bedrijfsverenigingen ook voor de uitvoering van de kindcr-
bijslagverzekering voor loontrekkenden in dezelfde positie ten 
opzichte van de Sociale Verzekeringsbank zouden worden ge-
bracht, als die, welke zij bij de algemene voorziening zouden 
bezitten. 

Een bezwaar van meer praktische aard is, dat een verzekerde, 
al naar gelang hij loontrekkende is of niet, zich hetzij tot een 
bedrijfsvereniging, hetzij tot een Raad van Arbeid zou moeten 
wenden. Voor degenen, die aan de rand van de groep loontrek-
kenden staan, zou dit zonder nadere voorziening tot een her-
haaldelijk wisselen van uitvoeringsorgaan kunnen leiden. De 
omvang van dit verschijnsel zou overigens kunnen worden be-
perkt door de overdracht van uitkeringsgevallen van de be-
drijfsverenigingen naar de Raden van Arbeid, op de grond dat 
de uitkeringsgerechtigde geen loontrekker meer is, slechts één-
maal per jaar te doen geschieden. 

Nog een ander bezwaar is ten slotte, dat de gevallen van 
samenloop van kinderbijslagrechten, waarbij enerzijds een Ioon-
trekker en anderzijds een niet-loontrekker is betrokken, bij deze 
constructie tot meer administratieve moeilijkheden zouden 
leiden. 

De reden, dat de hier aan het woord zijnde leden ondanks 
de voormelde bezwaren toch van deze constructie — welke 
dus afwijkt van de in de wetsvoorstellen gekozen constructie — 
hier melding maakten, was gelegen in de omstandigheid, dat de 
consequentie, welke in de Memorie van Toelichting aan een 
overdracht van de uitvoering van de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden van de bedrijfsverenigingen naar de Sociale 
Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid is verbonden voor 
de premie-inning, naar hun oordeel ook bezwaren medebrengt. 
De Raden van Arbeid zouden dan moeten worden belast met de 
premie-inning ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden. Zulks ware naar het oordeel dezer leden bezwaarlijk, 
omdat — ook al zouden, gelijk van regeringszijde is betoogd, de 
Raden van Arbeid op dit ogenblik beschikken over een ad-
ministratie en een apparatuur, welke het hun mogelijk zouden 
maken om ook de premie ingevolge de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden te innen — die geschiktheid voor deze taak 
van voorbijgaande aard is, immers gebonden is aan de taak, 
welke de raden bij de uitvoering van de Ongevallenwet 1921 
hebben, een taak, welke binnen afzienbare tijd zal worden over-
genomen door de bedrijfsverenigingen. Naar aanleiding van het 
in de Memorie van Toelichting gedane beroep op het aflopende 
karakter van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden, merk-
ten zij nog op, dat het tijdstip van die taakoverdracht eerder 
zal komen dan het moment, waarop de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden zal kunnen worden ingetrokken. Niemand ge-
looft immers, dat deze intrekking spoedig zal geschieden. 

Voorts was het ook deze leden opgevallen, dat in de toe-
lichting te veel wordt gezegd, waar de Regering stelt, dat voor 
zolang de Raden van Arbeid belast blijven met de premie-inning 
ingevolge de Ongevallenwet 1921 zij de administratie hebben, 
die het hun mogelijk maakt ook de premie-inning ingevolge de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden voor hun rekening te 
nemen. Van andere zijde werd er hierboven reeds op ge-
attendeerd, dat de kringen van verzekerden van beide wetten 
niet gelijk zijn en dat de Raden van Arbeid b.v. op dit ogenblik 
geen bemoeienis hebben met degenen, die onder de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet vallen, ten aanzien van wie die wet 
wordt uitgevoerd door de Bedrijfsvereniging voor ongevallen-
verzekering voor het Agrarisch Bedrijf. 

Van belang hierbij is, dat de bedrijfsverenigingen op dit 
ogenblik belast zijn en in de toekomst ook zullen blijven met 
de premie-inning voor alle sociale verzekeringswetten, met uit-
zondering van de Industriële Ongevallenwet, de uitvoering van 
welke wet met inbegrip van de premie-inning in de naaste 
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toekomst echter ook door de bedrijfsverenigingen zal worden 
overgenomen. Het zou daarom, zo meenden deze leden, veel 
meer voor de hand liggen, ook de premie-inning voor de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden bij de bedrijfsvereni-
gingen te laten. 

Tegen een splitsing van, de uitvoering van de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden hadden zij in de Memorie van Toe-
lichting in de eerste plaats aangevoerd gezien, dat in een der-
gelijke situatie bij de beoordeling van de verzekeringsplicht 
moeilijkheden zouden ontstaan. Al naar gelang het antwoord 
op de vraag, aan welke van de beide uitvoeringsorganen die 
beoordeling zou moeten worden gelaten, zou hetzij het gevaar 
van verschillend luidende beslissingen in gelijke gevallen, het-
zij een verzwaring van de uitvoeringstaak optreden. 

Deze argumentatie had de hier aan het woord zijnde leden 
enigszins bevreemd, gezien het voorstel om met betrekking 
tot de algemene kinderbijslagvoorziening wèl tot een gesplitste 
uitvoering te geraken, waarbij de verstrekking van uitke-
ringen zal zijn opgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank, 
bijgestaan door de Raden van Arbeid, en de premieheffing 
en -inning aan de Rijksbelastingdienst. Nu is het zeker zo, 
dat de beoordeling van de verzekeringsplicht ingevolge de 
algemene kinderbijslagverzekering een eenvoudiger zaak zal 
zijn dan de beoordeling van de verzekeringsplicht ingevolge de 
kinderbijslagverzekering voor loontrekkenden. Niettemin laat 
die gesplitste uitvoering ook bij de algemene voorziening de 
mogelijkheid van andersluidende beslissingen in gelijke ge-
vallen open. Men zou kunnen verdedigen, dat het gevaar, dat 
die mogelijkheid werkelijkheid wordt, wordt beperkt, door-
dat zowel tegen de premiebeslissingen als tegen de beslissingen 
omtrent het recht op uitkering een recht van beroep bestaat, 
terwijl over die beroepen in laatste instantie door een en de-
zelfde rechter, de Hoge Raad. kan worden geoordeeld. Een 
zelfde tegenwerping is dan echter op haar plaats met be-
trekking tot de in de Memorie van Toelichting geleverde argu-
mentatie tegen een gesplitste uitvoering van de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden. De jurisprudentie van de Centrale 
Rand van Beroep omtrent de verzekeringsplicht ingevolge de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden — en. na de coördi-
natie van de kring van verzekerden, omtrent de verzekerings-
plicht in het algemeen — zal richtsnoer kunnen zijn zowel voor 
de bedrijfsverenigingen bij het nemen van de premiebeslis-
sing, als voor de Sociale Verzekeringsbank bij de beslissing op 
aanvragen om uitkering. Het gevaar van andersluidende be-
slissingen in gelijke gevallen, behoeft daarom niet zo ernstig te 
worden genomen als van regeringszijde is gesuggereerd. 

Het tweede argument, dat in de Memorie van Toelichting 
tegen een gesplitste uitvoering van de Kinderbijslagwet voor 

ekkenden wordt aangevoerd, is de moeilijkheid, welk 
orgaan de bedrijfsverenigingen zou moeten controleren op een 
juiste premie-inning en afdracht. Onder de organen, welke — 
zij het met bezwaren — voor die taak in aanmerking zouden 
kunnen komen. is. aldus de hier aan het woord zijnde leden, 
i'i de toelichting niet genoemd het orgaan, dat op dit ogenblik 
met een dergelijke controle is belast, te weten het bestuur van 
het Kinderbijslagvereveningsfonds. Toch is het juist in de eerste 
p!a:>ts arm dit bestaande orgaan, dat men ter oplossing van de 
gestelde moeilijkheden kan denken. 

Blijkens het hierboven door deze leden gehouden betoog, 
bestonden bij hen tegen elk van de twee geopperde mogelijk-
heden bezwaren. Alvorens hun keuze te doen. zouden zij 
gaarne van de Regering vernemen of niet nog de derde door 
vele andere leden ook reeds naar voren gebrachte mogelijkheid 
/ •!! kunnen worden overwogen, te weten premie-inning voor 
beide wetten door de Belastingdienst. Hiertoe zou de kring van 
verzekerden volgens de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
gelijk moeten zijn aan de kring van loonbelastingplichtigen. Zij 
zouden gaarne vernemen, welke bezwaren aan een premie-
inning voor de kinderbijslag-loontrekkers door de Belasting-
dienst verbonden zijn. Is de Regering van oordeel, dat deze 
bezwaren kunnen worden overwonnen? Welk standpunt neemt 
zij ten aanzien van deze oplossing in? De leden, hier aan het 

woord, gaven te kennen, dat zij aan deze derde oplossing verre 
de voorkeur gaven. 

Bijzondere regelingen voor overheidspersoneel, rentetrekkers 
en gepensioneerden. Vele leden juichten het toe, dat de grote 
diversiteit van regelingen, welke thans voor het overheidsper-
soneel bestaat, zal verdwijnen en dat de Regering zal bevorde-
ren, dat één regeling voor het overheidspersoneel tot stand zal 
komen. Op zich zelf achtten zij dit een belangrijke verbetering. 

Zij zouden echter nog wel een stap verder hebben willen 
gaan dan de Regering en ook het overheidspersoneel onder de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden hebben willen brengen. 
Dat betekende geenszins, dat zij de thans in het algemeen gun-
stiger positie van het overheidspersoneel ten aanzien van de 
kinderbijslagvoorziening zouden willen aantasten. Deze gun-
stiger positie zou als aanvullende regeling in stand kunnen 
worden gehouden. De hier aan het woord zijnde leden meen-
den, dat dat ook zou moeten geschieden. Zij vroegen, of het 
uit een oogpunt van doelmatige uitvoering niet beter ware, het 
overheidspersoneel onder de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden te brengen. 

De Regering, aldus deze leden, verdedigt in de Memorie van 
Toelichting de afzonderlijke regeling voor het. overheidsperso-
neel met een beroep op artikel 72 der Grondwet. Haar stelling 
is, dat de kinderbijslag bij de rijksambtenaren een element der 
bezoldiging is en als zodanig tot de materiële rechtspositie be-
hoort, welke haar basis vindt in evenvcrmeld grondwetsartkel, 
hetwelk voorschrift, dat de Koning de bezoldiging der ambte-
naren regelt. 

Zouden de hier aan het woord zijnde leden van de juistheid 
van deze grondwetsinterpretatie worden overtuigd, dan zou-
den zij hun bezwaren moeten laten vallen. Voorshands was 
dit echter niet het geval. 

De door de Regering gehuldigde opvatting zou hun juist 
lijken, indien het een kinderbijslagregeling betrof, welke uit-
sluitend op rijksambtenaren van toepassing was. Dat is echter 
niet het geval. De Regering neemt zelf aan, en naar het oor-
deel van deze leden terecht, dat de Algemene Kinderbijslagwet 
het karakter van bezoldiging aan de kinderbijslag ontneemt. 
Zij zagen niet in, waarom niet hetzelfde zou gelden voor de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. Het feit, dat deze 
laatste wet zich beperkt tot de Ioontrekkers, heeft, zo meenden 
zij, niet ten gevolge, dat de op grond van deze wet verstrekte 
kinderbijslag „bezoldiging" zou worden. Natuurlijk kan deze 
wet gevolgen voor de bezoldiging hebben, maar dat is bij de 
Algemene Kinderbijslagwet in niet mindere mate het geval. 

Deze leden meenden, dat, ook indien aangenomen zou moe-
ten worden, dat de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden een 
regeling van de bezoldiging zou inhouden, zulks nog geen strijd 
met artikel 72 der Grondwet zou opleveren. Dit ware huns 
inziens slechts het geval, indien het grondwetsartikel zo zou 
moeten worden verstaan, dat daarmede zou zijn beoogd, aan 
de Kroon een exclusieve bevoegdheid te geven. Uit de historie 
blijkt echter, dat het veeleer de bedoeling is geweest om de 
bevoegdheid van de Kroon te beperken en niet om deze taak 
bepaaldelijk aan de bevoegdheid van de wetgever te onttrekken. 

Deze leden wilden geen misverstand laten bestaan. Zij hand-
haafden het hunnerzijds reeds vele malen ingenomen stand-
punt, dat de bezoldiging van het overheidspersoneel in eerste 
aanleg in het georganiseerd overleg moet worden geregeld en 
dat de Kamer dit overleg niet moet doorkruisen. In het onder-
havige geval gaat het echter niet in de eerste plaats om de 
regeling voor het overheidspersoneel, maar om een voorzie-
ning voor alle Ioontrekkers. Zij meenden te moeten ontkennen, 
dat artikel 72 van de Grondwet de bedoeling zou hebben, de 
rechten van de wetgever te dien aanzien te beperken. 

Vele andere leden ontbrak het op zich zelf evenmin aan 
begrip voor de argumenten, in de Memorie van Toelichting 
(blz. 18, rechterkolom, blz. 19, linkerkolom, blz. 23 e.v.) bij-
eengebracht tegen het laten voortbestaan of doen ontstaan van 
geheel afzonderlijke wettelijke of buitenwettelijke kinderbijslag-
regelingen. Zij konden er vrede mede hebben, dat de op zich 
zelf staande afzonderlijke regelingen worden hervormd en aan-
gepast aan de algemene wettelijke regeling, neer te leggen in de 
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Algemene Kinderbijslagwet en de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden. 

Die hervorming en aanpassing, zo merkten zij op, zal echter 
beperkt moeten blijven tot het doel, hetwelk behoort te wor-
den nagestreefd. Dat doel wordt, gezien de van regeringszijde 
gebezigde argumenten, er zeer klaarblijkelijk toe beperkt, het 
karakter van vervanging van de wettelijke regeling weg te 
nemen. De Algemene Kinderbijslagwet en de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden zullen dus in de toekomst voor allen, 
respectievelijk voor alle loontrekkenden kunnen gelden, der-
halve ook voor hen, die thans, onder vervanging van de wette-
lijke regeling, een bijzondere regeling op zich van toepassing 
zien. De leden, hier aan het woord, zagen daarentegen geen 
enkele noodzaak om bedoelde bijzondere regelingen in hun 
karakter van aanvulling der ene wettelijke regeling iets in de 
weg te leggen. Integendeel, zij achtten het onjuist, indien het 
vrije initiatief van kleinere gemeenschappen tot suppletie op 
de algemene wettelijke regeling zou worden tegengegaan. In 
afwijking van wat de bewindslieden betogen stelden deze leden 
ten aanzien van de aanvulling (in tegenstelling dus tot de 
vervanging) juist prijs op variatie. Deze variatie verrijkt het 
maatschappelijk leven, stimuleert de ontwikkeling in de goede 
richting en dient in ieder geval aan het vrije initiatief van 
betrokkenen te worden voorbehouden. Of men in de aan-
vullende regelingen gebruik wenst te maken van de omschrij-
ving der rechtsaanspraken, in de wet voorzien, beoordele men 
zelf. Hoever ondernemingen en lagere overheidsorganen ver-
kiezen te gaan bij de vaststelling van de hoogte der suppletie, 
kan de kinderbijslagwetgever onverschillig laten. Toezicht door 
de centrale Overheid, met recht van repressie op grond van 
algemene loonpolitieke of van budgettaire redenen, is op 
andere wijze te voorzien dan in deze wetten. Deze leden zou-
den dan ook gaarne op de hoogte worden gesteld van het advies 
van het georganiseerd overleg in ambtenarenzaken over en 
naar aanleiding van het voorgestelde nieuwe artikel 7 (na de 
hernummering) der Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. 

Zij vroegen voorts wat in het eerste lid van het nieuwe 
artikel 7 der Kinderbijslagwet voor loontrekkenden bedoeld 
wordt met de bepaling, dat de bij algemene maatregel van 
bestuur te treffen kinderbijslagvoorziening „bij uitsluiting" zal 
gelden. Hebben de woorden „bij uitsluiting" de bedoeling, de 
in artikel 7 genoemde groepen af te zonderen van andere 
groepen? Of beduiden deze woorden mede, dat voor deze groe-
pen geen eigen aanvullende regeling van de kinderbijslagen ten 
behoeve der eerste twee kinderen meer mogelijk zal zijn? Tegen 
dit laatste zouden zij zeer grote bezwaren hebben. 

Verscheidene leden waren van oordeel, dat niet te ontkennen 
lijkt, dat enerzijds verwezenlijking van het onderhavige rege-
ringsvoorstel op dit punt tot een belangrijke vereenvoudiging 
zal leiden, gezien de veelheid van de thans vigerende kinder-
bijslagregelingen •—• waarvan het aantal in de Memorie van Toe-
lichting op pl.m. 1200 wordt geschat, onder aantekening, dat 
ze onderling vaak sterk afwijken —, anderzijds stelden deze 
leden de vraag of, waar het uitgangspunt toch is de moeilijkheid 
in de kring van de kleine zelfstandigen, het gerechtigd ware, 
daarmede alle anderen op één hoop te zamen te brengen. 

Veelal zijn bedoelde kinderbijslagregelingen een wezenlijk 
onderdeel van de salarispositie. Zij lopen, wat de uitkerings-
bedragen betreft, tevens sterk uiteen. Onderbrenging van 
deze groeperingen in één algemene regeling zal, naar deze leden 
veronderstelden, in vele gevallen met zich brengen, dat alsnog 
een aanvullende regeling dient te worden getroffen. Wat men 
dus enerzijds kan zien als een vereenvoudiging, kan anderzijds 
een zelfde of wellicht nog omslachtiger regeling blijken te zijn. 

Zeer vele leden verklaarden zich met het inbouwen van de 
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouderdoms- en wezenrente-
trekkers en van de Kinderbijslagwet voor gepensionneerden in 
zowel de A.K.W. als de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
te kunnen verenigen, evenals met het voortbestaan van de 
kinderbijslagregeling voor wezen, die in het genot zijn van een 
wezenrente ingevolge een der ongevallenwetten of ingevolge 
de Invaliditeitswet. 

§ 5. De kring der verzekerden 

Sommige leden achtten het volkomen begrijpelijk, dat de 
voorgestelde algemene kinderbijslagregeling niet alleen niet leeft 
in het rechtsbewuslzijn van de overgrote meerderheid van het 
Nederlandse volk, doch, integendeel, door duizenden en duizen-
den als een schromelijke onrechtvaardigheid wordt beschouwd. 
Immers een groot aantal ongehuwden en gehuwden zonder 
kinderen zullen de z.g. premie beschouwen als een belasting, 
waarvan zij waarschijnlijk nimmer profijt zullen ondervinden. 
Ook gehuwden met één of twee kinderen of met drie of meer 
kinderen, waarvoor geen bijslag meer wordt verstrekt, krijgen 
niets, doch betalen wel premie. Trouwens, degenen, die drie of 
meer kinderen hebben, zullen aan het rekenen slaan of zij enig 
financieel voordcel te verwachten hebben van kinderbijslag en 
premiebetaling gedurende zeer vele jaren, benevens verhoogde 
belasting over de kinderbijslag en de belastingvrijstelling over 
de premie. 

Het had de leden, hier aan het woord, in hoge mate be-
vreemd, dat in de Memorie van Toelichting aan de psychologi-
sehe reacties, welke de voorstellen bij deze grote groepen moe-
ten opwekken, geen woord is besteed. 

Bovendien vroegen zij, of de nieuwe offers, welke van de 
vrijgezellen zullen worden gevraagd, naar het oordeel van de 
Regering wel gerechtvaardigd zijn in verband met het feit, dat 
deze groep nog steeds onder de drukkende bepalingen van de 
tariefklasse I van de inkomstenbelasting valt. 

Vele leden vestigden eveneens de aandacht op de niet onaan-
zienlijke last, welke door de A.K.W. op de ongehuwden zal 
worden gelegd; daar zal dan nog bij komen de premieplicht, 
welke voor de algemene weduwen- en wezenvoorziening te 
verwachten is. Deze leden vermoedden, dat het de Regering 
niet ontgaan zal zijn, dat in de kringen van deze groep tegen 
deze premielasten ernstig bezwaar bestaat. Te meer daar zij 
reeds zeer zwaar belast zijn door het tarief van de inkomsten-
en loonbelasting. Hoewel deze leden erkenden, dat er geen 
logisch verband bestaat tussen de premieplicht voor de voor-
ziening, welke hier aan de orde is, en het tarief van de in-
komsten" en loonbelasting, waren zij toch niet blind voor de 
druk, welke dientengevolge op de ongehuwden wordt gelegd. 
In ander verband hadden zij reeds vroeger betoogd, dat naar 
hun oordeel het tarief van de loon- en inkomstenbelasting de 
ongehuwden te zwaar treft. Het behoeft geen betoog, aldus 
deze leden, dat het bezwaar in aanmerkelijke mate zal worden 
versterkt, als bovendien nog premie voor een algemene kinder-
bijslagvoorziening en een algemene weduwen* en wezenvoor-
ziening door de ongehuwden verschuldigd zal zijn. Deze leden 
waren dan ook van oordcel, dat bij invoering van deze nieuwe 
sociale voorzieningen het tarief voor ongehuwden voor de loon-
en inkomensbelasting zal moeten worden herzien. Voor de aan-
vaarding hunnerzijds van de door de Regering gekozen finan-
cieringsvorm ware een dergelijke herziening van het tarief van 
de loon- en inkomstenbelasting van essentiële betekenis. 

Vele andere leden verklaarden zich akkoord met hetgeen in 
hoofdstuk V van de Memorie van Toelichting wordt naar voren 
gebracht; ook hun was het echter opgevallen, dat daarbij is 
voorbijgaan aan de positie van die belangrijke groep ver-
zekerden, die nimmer rechthebbenden zullen zijn: de vrijgezellen. 
De leden, hier aan het woord, achtten het vanzelfsprekend, dat 
het op bezwaren van praktische aard zou stuiten, bedoelde 
groep niet bij de A.K.W. te betrekken; immers, wat met zeker-
heid kan worden gezegd voor de groep, kan nog niet met zeker-
hcid worden voorspeld voor het individu. Het blijft dus altijd 
mogelijk, dat een individu uit de groep, onverwacht wellicht, 
wèl als rechthebbende gaat optreden. Een groter praktisch zo-
wel als principieel bezwaar ware huns inziens gelegen in de 
uitzonderlijke concurrentiepositie, waarin de vrijgezel zich als-
dan ten overstaan der andere ondernemers zou bevinden. Naast 
deze voor deze leden onoverkomelijke bezwaren stelden zij ver-
volgens de vraag, of de solidariteitsband. op grond waarvan 
de algemene kinderbijslagverzekering tot stand komt, der-
mate belangrijk is. dat daarvoor de band tussen het zijn van 
verzekerde en het redelijkerwijs kunnen zijn van rechthebbende 
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mag worden doorbroken. De leden, hier aan het woord, be-
antwoorddcn deze vraag bevestigend. Een algemene kinder-
bijslagverzekering vindt een harer grondslagen in de zeer nauwe 
solidariteit van allen in aller sociale zekerheid, dit zowel bin-
nen de algemene kinderbijslagverzckering als binnen de alge« 
mene ouderdomsverzekering en straks de algemene weduwen-
en wezenpensioenverzekering. Wat de sociale zekerheid in de 
A.K.W. betreft, geldt voor de vrijgezellen de plicht, op grond 
van aller belang mede te werken aan de rechtvaardige her-
verdeling van het totale inkomen, alsmede de plicht niet voor 
zich zelf, door middel van niet-deelneming, een niet te moti-
veren bevoorrechte concurrentiepositie bij de prijsvorming te 
reserveren. 

Over het antwoord op de vraag of de vrijgezellen van de 
kring der verzekerden moesten worden buitengesloten, bestond 
bij deze leden dan ook geen twijfel. Evenmin, zo meenden zij, 
wettigt de positie van de vrijgezel restitutie van de gehele 
premie of een deel daarvan voor hen, die op 65-jarige leeftijd 
zouden kunnen aantonen nog geen huwelijk te hebben gesloten. 
Nog afgezien van praktische moeilijkheden, ontging het deze 
leden, waarop zulk een recht te baseren zou zijn. De zelfstan-
dige vrijgezel heeft zich immers, met alle andere zelfstandigen, 
slechts geschikt in de algemene verplichting, prijsconcurrentie 
op basis van het kindertal uit te sluiten. Waarom hij daarvoor 
te eniger tijd een tegemoetkoming zou moeten ontvangen en 
anderen niet, ontging hun. 

Mocht er alzo in hun ogen geen plaats zijn voor enige uit-
zonderingspositie voor de vrijgezel in de A.K.W., deze leden 
meenden wèl. dat de positie van de vrijgezel in het algemeen 
aandacht verdiende. Dit, zo zeiden zij, is trouwens een vrij 
breed verspreide mening, hetgeen o.m. is gebleken bij de be-
lastingdebatten in de Kamer in 1956. Natuurlijk mag de be-
lastingdruk voor de vrijgezel niet uitsluitend worden afgemeten 
naar zijn aandeel in de directe belastingen. Er zijn ook nog 
indirecte belastingen, waarbij de vrijgezel een gunstige positie 
inneemt; deze indirecte en directe belastingen lopen in op-
brengst niet zover uiteen. Maar toch, zo brachten deze leden 
naar voren, roept een vergelijking van tariefgroep I met tarief-
groep II der inkomstenbelasting vragen op, welke een duide-
lijkc beantwoording noodzakelijk maken. De behandeling der 
A.K.W. achtten zij niet de aangewezen tijd om een belasting-
debat te voeren. Zij gaven echter als hun opinie te kennen, dat 
de tweede ondertekenaar van de Memorie van Toelichting te 
gelegener tijd de totale lastenpositic van de vrijgezel in ver-
houding tot anderen nader zal moeten toetsen. Deze nadere 
toetsing leek hun wenselijk binnen afzienbare tijd. 

De leden, bij de aanvang van deze paragraaf aan het woord, 
hadden de pleidooien, door de na hen het woord voerende 
sprekers voor fiscale compensaties aan de groep der vrijge-
zellen gehouden, aangehoord met een vreugde, waarmede zich 
echter toch wel enige bevreemding had vermengd. 

Zij konden nl. de logica niet inzien van de redenering, dat 
een herverdeling van het nationale inkomen ten behoeve van 
de kinderrijken moet worden bewerkstelligd, en dat tezelfder-
tijd de kinderlozen, waaronder de ongehuwden een belangrijke 
plaats innemen, fiscaal moeten worden geholpen. Indien men 
een herverdeling wenst, zal de vooruitgang van de te begun-
stigen groep toch door de andere groep dienen te worden 
opgebracht. 

De vele leden, eerder aan het woord, gaven te kennen, dat 
huns inziens dit laken van een gebrek aan logica niet getuigde 
van oplettende overweging van het door hen, zowel als door 
vele andere leden terzake betoogde. 

Verschillende leden maakten bezwaar tegen de huns inziens 
zonderlinge regeling, dat de verzekering ingaat bij het bereiken 
van de 15-jarige leeftijd. 

Vele leden hadden eveneens bezwaar tegen de leeftijd van 15 
jaar. Deze leden zouden van de Regering willen vernemen, of 
het ernstige technische bezwaren mede zou brengen om de pre-
mieplichtige leeftijd tot b.v. 18 jaar te verhogen. 

§ 6. Het recht op kinderbijslag 

Kinderbijslag vanaf het derde of vanaf het eerste kind. Opge-
merkt werd, dat de voorstellen der Regering te dezen aanzien 
hierop neerkomen, dat ingevolge de A.K.W. de kinderbijslag 
dient te worden verleend van het derde kind af, aangezien deze 
wet ten goede behoort te komen aan gezinnen van meer dan ge-
middelde omvang; dat echter de kinderbijslag voor het eerste 
en het tweede kind voor de loontrekkenden zal worden gehand-
haafd als een tijdelijke maatregel, welke te eniger tijd ongedaan 
kan worden gemaakt, in de vorm van het restant-Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden. 

Algemeen stond men sceptisch tegenover de gedachte, dat 
binnen afzienbare tijd het restant-Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden zou kunnen worden ingetrokken. 

Vele leden vestigden er de aandacht op, dat bedoelde maat-
regel alleen zou kunnen worden ingetrokken, indien er ruimte 
zou zijn voor een algemene loonsverhoging van 6 pet. van het 
gemiddelde arbeidsloon, waarvoor geen andere bestemming zou 
worden gevonden. De loonsverhoging, welke nodig is om de 
kinderbijslag voor de eerste twee kinderen te compenseren, 
bedraagt volgens de Memorie van Toelichting 9 pet. waar-
tegenover een premielast van 3 pet. zou verdwijnen. Deze 
loonsverhoging zou alleen ten goede komen aan de ongehuwden, 
de gehuwden zonder kinderen en de gehuwden met één kind. De 
overige groepen van de bevolking zouden van die loonsverhoging 
geen enkel profijt trekken; zij zou immers slechts een compen-
satie betekenen van de vervallende kinderbijslag voor de eerste 
twee kinderen. 

Verscheidene andere leden voegden hieraan toe, dat in de 
toonregelingen de huurbijslag nog moet worden verwerkt, dat 
behalve de kosten van de A.K.W. nog de kosten van een 
weduwen- en wezenvoorziening en van een herziening van de 
Invaliditeitswet moeten worden opgevangen en dat ten slotte 
nog de kosten daar zijn. welke zullen voortvloeien uit de z.g. 
harmonisatie in het kader van de Europese Economische Ge-
meenschap. 

Ook andere leden meenden, dat de kinderbijslag voor loon-
trekkenden vanaf het eerste kind gerust een blijvertje kan 
worden genoemd, al achtte men het niet van belang ontbloot, 
indien de Regering enig inzicht zou kunnen verschaffen in de 
wijze, waarop zij zich voorstelt te eniger tijd de afschaffing te 
bewerkstelligen. 

Vele leden verklaarden geen doorslaggevende principiële 
belangstelling te hebben voor de vraag, of in een kinderbijslag-
regeling de uitkeringen bij het eerste of bij het derde kind be-
horen aan te vangen. 

Aan beide systemen zagen zij om loonpolitieke redenen voor-
en nadelen verbonden. De vraag kan dus rijzen of de besten-
diging van de nu sinds jaren met betrekking tot de loontrekken-
den gegroeide toestand op de duur niet het doorslaggevende 
motief zal blijken te zijn. De beantwoording dier vraag in de 
toekomst achtten zij met name afhankelijk van de welvaarts-
ontwikkeling, terwijl in zaken als deze ook de ontwikkeling van 
het algemeen rechtsgevoelen van bijzonder belang is. Hetzelfde 
gold huns inziens ten aanzien van de vraag of te eniger tijd de 
A.K.W. niet bij het eerste kind zou kunnen aanvangen. 

Deze leden ontveinsden zich niet, dat het in ons land wel bij-
zonder bezwaarlijk, zo niet onmogelijk zal zijn het basisloon in 
een ook maar enigermate nabije toekomst nog te bepalen op een 
wijze, dat daarin rekening wordt gehouden met de behoefte van 
een gezin met twee kinderen. Het ziet er dus wel naar uit, zo 
zeiden zij. dat te enigertijd het huns inziens praktisch moeilijk te 
motiveren verschil in behandeling tussen loontrekkenden en 
anderen zal worden opgelost door de bijslagen der A.K.W. te 
doen aanvangen bij het eerste kind. Heeft de Regering enig in-
zicht in de te verwachten ontwikkeling van het beleid op dit stuk 
in de E.E.G.-Ianden? Indien reeds thans een volksverzekering, 
aanvangende bij het eerste kind. zou kunnen worden ingevoerd, 
dan zou dit een verregaande vereenvoudiging van de regeling 
medebrengen. Zij wilden zich ook voor een dergelijke oplossing 
van het probleem gaarne openstellen en informeerden met be-
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langstelling naar de opvatting der Regering. Intussen hadden zij 
wel begrip voor de voordelen ener gematigde ontwikkeling en 
wilden zij een voortvarende totstandbrenging van de A.K.W. 
stellig niet ophouden. Zij konden daarom de Regering eveneens 
volgen op de door haar in het wetsvoorstel aangegeven weg. 

Vele andere leden viel zulks veel minder licht. Zij wezen 
erop, dat de ondertekenaars van de Memorie van Toelichting 
toegeven, dat, waar men beoogt met de A.K.W. een correctie 
aan te brengen op de inkomensverdeling ten behoeve van ge-
zinnen van meer dan gemiddelde omvang, er geen aanleiding 
is om dit punt verschil te maken tussen loontrekkenden en zelf-
standigen. 

Van hun scepsis betreffende het voorlopige karakter van de 
kinderbijslag voor loontrekkenden vanaf het eerste kind was 
door deze leden in het vorengaande reeds blijk gegeven. 

Bovendien vroegen zij zich af, of het uitgangspunt van de 
Regering, dat in het algemeen vanaf het derde kind kinder-
bijslag verstrekt moet worden, wel sterk gefundeerd is. Zij be-
antwoordden deze vraag vooralsnog ontkennend. Dit gold 
in het bijzonder, gezien de overwegingen, welke voor deze 
leden voor de aanvaarding van een kinderbijslagvoorziening 
beslissend waren. Wanneer men zich immers op het stand-
punt stelt, dat de kinderbijslag een bijdrage moet zijn aan de 
financiering van opvoeding en opleiding van het kind, is niet in 
te zien waarom een dergelijke bijdrage wel aan het derde kind 
van iemand met een inkomen van f 10 000 per jaar zou moeten 
worden gegeven en niet aan het eerste of tweede kind van 
iemand met een inkomen van f 4000 per jaar. De verdediging, 
dat het inkomen voldoende moet zijn om een gemiddeld gezin 
te onderhouden, leek deze leden niet beslissend. Het hangt 
immers van de algemene welvaartssituatie af, wat in het alge-
meen redelijkerwijze nodig wordt geacht voor levensonderhoud. 
Deze leden wezen erop, dat sinds 1952 het gemiddelde wel-
vaartspeil met circa 20 pet. is gestegen en dat niettemin niet in 
overweging is genomen om de kinderbijslag voor de eerste twee 
kinderen voor loontrekkers af te schaffen. Daaruit blijkt reeds, 
dat de argumentatie van de Regering ten aanzien van dit punt 
niet sterk is. Deze leden zagen ook niet in. waarom er wel een 
inkomensverschil zou moeten bestaan bij gelijke prestatie tussen 
een gezin met drie kinderen en een met twee kinderen en geen 
inkomensverschil tussen een gezin met twee kinderen en een 
zonder kinderen. In beginsel zouden zij dan ook een algemene 
voorziening vanaf het eerste kind juister hebben gevonden. 

Zij erkenden intussen, dat dit bij de voorgestelde voorziening 
een wel zeer zware premielast op de zelfstandigen zou hebben 
gelegd, doch zij meenden, dat, indien uitsluitend dit argument 
door de Regering naar voren ware gebracht, de werkelijke 
situatie juister zou zijn getekend. Gezien hun ernstige twijfel, 
of het ooit mogelijk zal worden de kinderbijslagregeling voor 
de eerste twee kinderen van loontrekkers af te schaffen, meen-
den zij, dat het juister zou zijn een algemene voorziening vanaf 
het eerste kind als doel te stellen, ook al zou moeten worden 
erkend, dat zulks om financiële overwegingen thans onbereik-
baar is. Voor enigen van de hier aan het woord zijnde leden 
was een kinderbijslagvoorziening echter slechts te aanvaarden, 
indien zij vanaf het eerste kind werd toegekend. 

Enige leden stemden met de laatstbedoelden in, dat aller-
minst is duidelijk gemaakt, waarom de kinderbijslag ingevolge 
de A.K.W. nu uitgerekend vanaf het derde kind zou dienen 
te worden uitbetaald. 

Bij verscheidene leden, die in het verleden meer dan eens 
als hun opinie hadden uitgesproken, dat terecht het gemiddelde 
gezin als uitgangspunt is genomen voor de kinderbijslagregeling, 
was twijfel gerezen aan de houdbaarheid van dit standpunt, 
gezien de ontwikkeling na 1945. Sindsdien gaat de huidige 
loonrichtlijn in feite uit van het gezin zonder kinderen. 

Zij vroegen, of voorts niet, gelet op de gewenst geachte har-
monisatie ir E.E.G.-verband, ook uit dien hoofde een regeling 
vanaf het eerste kind het meest juist geacht dient te worden. 
Zij meenden te weten, dat in simmige E.E.G.«landen kinder-
bijslagregelingen zijn, ingevolge welke de bijslagen worden 
verstrekt vanaf het eerste kind. Kan een overzicht gegeven 
worden, hoe dit in de zes landen geregeld is? 

Een en ander in aanmerking nemende, kwamen de hier aan 
het woord zijnde leden tot de hierboven reeds allerwegen ge-
trokken conclusie, dat het een illusie ware, te rekenen met de 
mogelijkheid, binnen enigszins afzienbare tijd wederom te 
komen tot een kinderbijslagvoorziening voor loontrekkenden 
vanaf het derde kind, hoe gaarne — zij legden hierop alle 
nadruk — zij het ook anders zouden hebben gezien. 

Doch had de Regering dan niet beter gedaan, de conse-
quenties daarvan te aanvaarden en dit in haar ontwcrp-A.K.W. 
tot uiting te brengen? Had — gezien de reeds door anderen 
gesignaleerde en hunnerzijds onderschreven argumentatie, dat 
de behoeften van loontrekkenden en zelfstandigen, wat de 
gezinsomvang betreft, in feite gelijk zijn •— het uitgangspunt 
dan niet de gelijkberechtiging moeten zijn van deze twee 
groepen? Nu het een communis opinio is, dat een gelijktrekking 
van loontrekkenden en zelfstandigen in de nabije toekomst 
niet te verwezenlijken zal zijn, neigden deze leden ertoe, de 
zaak in twee afzonderlijke wetten te regelen. 

Ten slotte vroegen zij, of de Regering niet vreest, dat het 
samenbrengen van beide groepen in één wet welecns tot grote 
moeilijkheden kan leiden, indien men uit loonpolitieke over-
wegingen te eniger tijd genoopt zou worden, voor de loon-
trekkenden met grote gezinnen iets te doen. 

Sommige leden, die zich aansloten bij degenen, die verzet 
hadden aangetekend tegen een op dit stuk ongunstiger regeling 
voor de zelfstandigen dan voor de loontrekkenden, doch in-
zagen, dat het financieel niet verantwoord zou zijn aan te 
dringen op verstrekking van de voorgestelde kinderbijslagen 
over de gehele iinie vanaf het eerste kind. opperden de moge-
lijkheid, te dezen aanzien geen onderscheid tussen loontrekken-
den en zelfstandigen te maken, met verlaging van de bijslag. 

Ten slotte werd er van meer dan één zijde op gewezen, dat 
een van de naar de algemene opinie zwakst gefundeerde voor-
stellen van de Regering, behandeld in § 4 van hoofdstuk IV 
der Memorie van Toelichting, zou kunnen worden ingetrokken, 
indien de kinderbijslagen over de gehele linie vanaf het eerste 
kind zouden worden verstrekt. 

Studerende en invalide kinderen van 16 tot 27 jaar. Zeer 
vele leden hadden met instemming kennis genomen van het 
voorstel van de Regering, de kinderbijslag voor 16- tot 27-
jarigen, voor zover zij studeren en grotendeels op kosten van 
de verzekeringsplichtige worden onderhouden, te verdubbelen. 
Velen dezer leden zagen hierin een, zij het bescheiden, bij-
drage tot vergroting van de mogelijkheden van voortgezette 
studie en bovendien een nuttige aanvulling op de kinderaftrek-
regeling bij de inkomsten- en loonbelasting. Deze regeling 
wordt immers minder gunstig naarmate het inkomen lager is 
en juist de behoefte aan financiële tegemoetkomingen dus 
groter. 

Wel hadden zij zich afgevraagd, of de leeftijd van 16 
jaar juist gekozen is. De hogere kosten beginnen immers reeds 
vroeger, en wel bij de aanvang van het voortgezet onderwijs. 
Juist in deze leeftijdsjaren zou de tegemoetkoming voor la-
gere inkomenstrekkers van grote betekenis zijn. Zij vroegen, 
wat het oordeel van de Regering was ten aanzien van een ver-
laging van deze leeftijdsgrens. Zij realiseerden zich. dat een 
dergelijke verlaging financiële consequenties zou betekenen. 
Wat zouden de kosten zijn van een verlaging tot 14, respec-
tievelijk 12 jaar? 

Vele andere leden informeerden naar de betekenis, in geld 
uitgedrukt, van „onderhoud grotendeels op kosten van de ver-
zekerde". 

Deze leden stemden voorts gaarne in met het voorstel om de 
(enkelvoudige) aanspraak op kinderbijslag en kinderaftrek 
voor studerende en invalide kinderen van 16 tot 27 jaar in de 
toekomst te binden aan de norm van „onderhoud in belang-
rijke mate". Wel opperden zij bezwaren tegen de redenering, 
welke de bewindslieden voeren om voor het „onderhoud in be-
langrijke mate" een bedrag van f 350 aan te nemen. Op zich 
zelf achtten zij de argumentatie zeer redelijk en aantrekkelijk. 
Beziet men het gevolg ervan in de praktijk, dan wordt de 
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aantrekkelijkheid bepaald geringer. Het gevolg is immers, 
dat juist in gezinnen van minder gcsillieerden de studie van 
kinderen weer een beetje zwaarder last gaat betekenen en het 
onderhoud van invalide kinderen weer een beetje zwaarder gaat 
drukken. De belangrijkheid van dit alles wilden deze leden 
niet overdrijven. Maar zij vroegen zich toch af, of men nu 
wel die kant uil moet. 

De hier aan het woord zijnde leden merkten ten slotte op, 
dat de belastingwetgeving terecht voor een studerend kind van 
16 jaar of ouder, dat niet tot het huishouden van de belasting-
plichtige behoort, doch geheel of nagenoeg geheel op diens 
kosten wordt onderhouden, de drievoudige kinderaftrek kent. 
De A.K.W. honoreert deze aftrek evenwel niet met een drie-
voudige kinderbijslag. Deze leden zouden dit gaarne alsnog 
ingevoerd zien. Daardoor zou, zo meenden zij, de leuze van 
„gelijke kansen voor ieder kind", aanvaard slechts voor zover 
deze leuze een gezonde inhoud heeft, op passende wijze nader 
tot verwerkelijking worden gebracht. Het aanhouden van het 
onderscheid tussen de belasting" en de kinderbijslagwctgeving 
op dit stuk leek deze leden enigszins tegenstrijdig. Gelden niet 
dezelfde of soortgelijke argumenten voor beide wetten? Boven-
dien blijven nu de werkgevers en de belastingdienst bezwaard 
met, zij het nog slechts één, kinderaftrek in de vorm van ver-
mindering op het loon vóór de toepassing van het tarief. De 
leden, hier aan het woord, verzochten de bewindslieden te 
willen mededelen, hoe hoog de kosten zouden zijn van deze 
voltooiing der coördinatie en deze rationele doortrek van een 
juist beginsel. 

Door een aantal andere leden werd, in tegenstelling tot 
degenen, die tot dusver aan het woord waren geweest, het ont-
werp te dezen aanzien bestreden. 

Sommige leden waren van oordeel, dat een herverdeling 
van het nationale inkomen, c.q. van de totale loonsom ten bc-
hoeve van studerenden van 16 tot 27 jaar niet diende te ge-
schieden door middel van een kindcrbijslagvoorziening. In de 
kosten van de studie van begaafde kinderen behoorde huns 
inziens op een andere wijze te worden voorzien. 

Verschillende leden, die toch reeds van oordeel waren, dat 
met de ontwerp-A.K.W. een herverdeling van het nationale 
inkomen wordt nagestreefd, welke niet billijk ware te noemen, 
zouden deze onbillijkheid nog versterkt achten, indien voor 
bepaalde kinderen een dubbele uitkering zou worden verstrekt, 
om van de mogelijkheid van een drievoudige bijslag maar te 
zwijgen. 

Verscheidene leden vroegen, of niet welccns zou kunnen 
blijken, dat als regel alleen of in hoofdzaak de middelbare 
en hogere inkomenstrekkenden hun kinderen doen studeren, 
waardoor in feite de lagere inkomenstrekkenden zouden mee-
betalen voor de hogcren. Kunnen du bewindslieden mede-
delen, over welke inkomensgroepen de studerenden verspreid 
liggen? Zo het percentage bij de lagere inkomens uitermate 
gering zou blijken te zijn, ware het dan niet juister, met 
studiebeurzen te werken in plaats van met dubbele kindcr-
bijslagcn? 

De uitbetaling van kinderbijslag aan invalide „kinderen" 
in de leeftijd van 21 tot 27 jaar werd van meerdere zijden 
weinig logisch genoemd. 

Zolang echter geen andere regelingen voor deze invaliden 
zijn getroffen, zou het ook naar het oordcel van deze leden 
niet juist zijn, voor invalide kinderen minder rechten te geven 
dan voor studerende. Deze leden drongen er echter op aan, 
tot een andere regeling voor deze invaliden te komen, waarbij 
de voor blinden getroffen voorziening als richtsnoer zou kun-
nen dienen. 

Het bedrag van de kinderbijslag. Vele leden, die zich kon-
den verenigen met hetgeen ter zake in de Memorie van Toe-
lichting (hoofdstuk VI, § 2) wordt naar voren gebracht, vcs-
tigden er nochtans de aandacht op, dat het totale niveau van 
de kinderbijslag in Nederland laag is in verhouding tot het 
door onze voornaamste partners in de Euromarkt bereikte 
peil. Huns inziens moest vooral de progressie naar het kinder-
tal te laag worden geacht. Zij betreurden het echter wel zeer 

bijzonder, dat wordt voorgesteld de progressie bij het zesde 
kind te doen ophouden. De gerechtvaardigdheid daarvan kon-
tien zij niet inzien, de noodzaak evenmin. Zij zouden het in 
hoge male op prijs stellen, indien de bewindslieden eens zouden 
willen becijferen met welk bedrag de lasten zouden stijgen, 
indien voor het zevende kind een verhoging van 10 pet. zou 
worden doorgevoerd en daarboven weer een verhoging van 
15 pet. voor het achtste kind. Uit de volkstelling van 1947 
blijkt, dat ongeveer 80 000 gezinnen 7 of meer kinderen telden. 
Het aantal zevende en volgende kinderen is dus niet groot. 
Tegenover de waarschijnlijk geringe kosten staat echter wel 
een zeer groot belang. Immers, zoals uit genoemde volks-
tclling voorts blijkt, leefde 15 pet. der Nederlandse kinderen 
in gezinnen met 7 of meer kinderen. Een verhoogde progressie, 
met als gevolg enige verhoging van welstand in die gezinnen, 
zou dus in betekenis verre het aantal kinderen overschrijden, 
waarvoor ze gegeven werd. 

Vele andere leden gingen akkoord met het voorstel van de 
Regering, (en aanzien van de kinderbijslagen ingevolge de 
A.K.W. aan te sluiten bij de bedragen, welke thans voor de 
kindcrbijslagvoorziening voor loontrekkers gelden. 

Het had deze leden echter verbaasd, dat in het wetsontwerp 
geen bepaling is opgenomen van een soortgelijk karakter als 
voor de algemene ouderdomsvoorziening in artikel 9 van de 
A.O.W. is voorzien. Naar hun oordcel zou een soortgelijke 
bepaling in dit wetsontwerp voor de hand hebben gelegen, 
te meer, omdat sedert 1945 de kinderbijslagen voortdurend 
aan de ontwikkeling van het loonpeil zijn aangepast. Deze 
leden erkenden, dat op deze algemene regeling uitzonderingen 
mogelijk zijn, en wel in beide richtingen, maar daarin wordt 
in artikel 9 der A.O.W. ook voorzien. Zij pleitten dan ook 
voor de opneming van een soortgelijk artikel zowel in de 
A.K.W. als in de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. Over 
deze suggestie zouden zij gaarne het oordeel van de Regering 
vernemen. 

Verscheidene leden sloten zich bij dit pleidooi aan; de vele 
leden, bij het begin van deze paragraaf aan het woord, even-
eens. 

Deze laatsten verwezen naar hetgeen zeer vele leden des-
tijds op blz. 11 e.v. van het Voorlopig Verslag dezer Kamer 
betreffende het ontwerp-A.O.W. (Kamerstuk 4009, nr. 6) op-
merkten omtrent de wenselijkheid van zulk een welvaartsregu-
latie. Alle daar aangehaalde argumenten golden huns inziens 
mutatis mutandis ook hier, terwijl het straks voor een volks-
verzekcring op het wcduwen- en wezenpensioen naar zij ver-
onderstelden niet anders zal liggen. 

Deze leden stelden zich hiervan drie belangrijke gevolgen 
voor. Ten eerste wordt door de koppeling van de drie volks-
verzekeringen aan de regelingslonen de rechtvaardige ontwik-
keling van het loonpeil een zaak, waarin aanzienlijk uitgc-
breider groepen direct worden betrokken dan uitsluitend werk-
gevers en werknemers. Dit beweegt werkgevers en werknemers, 
hun verantwoordelijkheid tegenover elkaar met nog meer over-
tuiging te dragen dan nu reeds het prijzenswaardige geval is. 

Ten tweede wordt door zulk een koppeling de ontwikkeling 
der regelingslonen een gevoeliger en krachtiger instrument in 
het streven naar harmonie tussen produktie en consumptie dan 
voorheen het geval was. Dit is op het structurele vlak niet zon-
der betekenis, maar voor zover de conjunctuur te reguleren is, 
moet het daarvoor wel van bijzonder belang geacht worden. 

Ten derde wreekt zich een te laag niveau van de kinder-
bijslag aan het vertrekpunt in blijvende mate. Dit zou een ongc-
wenst gevolg zijn. Indien de weg der koppeling zou worden 
opgegaan, wat deze leden krachtig voorstonden, dan rekenden 
zij op de volle medewerking van Regering en Kamer op herstel, 
zodra uit een herhaald budgetonderzoek van een relatief te 
geringe welvaart in de grotere gezinnen zou blijken. Van hun 
kant waren zij bereid dezelfde consequenties te aanvaarden, 
indien het tegenovergestelde het geval zou blijken te zijn. 

Het spreekt vanzelf, aldus deze leden, dat invoering van zulk 
een koppeling bij de A.K.W. gevolgen moet hebben voor de 
kinderbijslag van loontrekkenden. Indien naar het voorbeeld 
van de A.O.W. ook in de A.K.W. een door de Regering be-
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waakt automatisme werd neergelegd, dan kon in de Kinder-
bijslagwet voor loonlrekkendcn met een verwijzing worden 
volstaan. 

Andere leden waren daarentegen de mening toegedaan, dat 
het bij toeneming van de welvaart juist tot verlaging van tle 
kinderbijslagen zou moeten komen, aangezien de ouders ten 
gevolge van de welvaartsstijging meer in staat moeten worden 
geacht, zelf in het onderhoud van hun kinderen te voorzien. 
Huns inziens zou het onderhoudsbeginsel, waarvan het ont-
werp uitgaat, daar vanzelf toe moeten leiden. 

De vele leden, laatstelijk aan het woord, merkten op, dat 
sommigen zich een ontwikkeling van de algemene welvaart 
schijnen te kunnen indenken, waarin geleidelijk aan kinder-
bijslagen overbodig worden. Zij zegden gaarne toe, zich te 
gelegener tijd open te zullen stellen voor de ontmoeting tussen 
het Utopia van nu en de realiteit van wie weet wanneer. 

Vele andere leden waren van oordeel, dat welvaart een rc-
latief begrip is. Zij zagen niet in, dat bij stijging van de wei-
vaart de gezinnen met kinderen een minder dan evenredig 
aandeel zouden moeten krijgen, hetgeen naar hun gevoelen uit 
het standpunt van de hierboven vernielde andere leden zou 
voortvloeien. 

De omschrijving van het recht op kinderbijslag. Vele leden 
merkten op, dat met ingang van 1 januari 1954 het recht op 
kinderaftrek krachtens het Besluit op de Loonbelasting 1940 
en het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 werd gecoördi-
neerd met het recht op kinderbijslag krachtens artikel 19 der 
Kinderbijslagwet voor Ioontrekkenden, terwijl thans het cri-
terium voor de kinderaftrek weer wordt tcruggebogen naar dat 
van vóór 1 januari 1954, waaraan het criterium voor kinder-
bijslag op zijn beurt wordt vastgekoppeld. Zoals reeds uit 
hun beschouwing over de rechtsgrond van de A.K.W. was 
gebleken, waren deze leden van mening, dat in dit wets-
ontwerp sprake is van een inkomenstoedcling op basis van het 
behoefte-element. Het onderhoudscriterium voor de toekenning 
van de kinderbijslag vloeit daar direct uit voort. Echter, 
zo gingen zij verder, in het normale gezin wordt algemeen 
aan dit onderhoudscriterium recht gedaan. Om praktische re-
denen van uitvoering en ook om het gezin in het algemeen te 
behoeden voor bemoeizucht dient naar een op het onderhouds-
beginsel aansluitend wettelijk criterium te worden gezocht. 
Tot op heden vond men dit in de burgerrechtelijke relatie van 
de ouders (verzekerde) tot wettige of gewettigde kinderen 
(artikel 9 der Kinderbijslagwet). Bij algemene maatregel 
van bestuur geschiedde dan nog aanvulling ten behoeve van 
de relatie tussen ouders (verzekerde) en hun natuurlijke 
kinderen, mits bleek, dat de onderhoudsplicht werd nage-
komen (artikel 42, Kinderbijslagwet). Begrepen de leden, 
hier aan het woord, de argumentatie van de Regering goed, 
dan is deze van oordeel, dat de noodzakelijke aanwezigheid 
van het onderhoudsbeginsel niet voldoende tot uitdrukking 
wordt gebracht door de burgerrechtelijke relatie van ouders 
(verzekerden) tot hun wettige of gewettigde kinderen zonder 
meer. Deze relatie zou vaak in tegenspraak komen met de 
feitelijke toestand bij het onderhouden van kinderen en daar-
door allerlei praktische moeilijkheden oproepen, o.a. bij de 
vaststelling van de rangorde onder hen, die voor kinderbij-
slag in aanmerking kunnen komen krachtens het onderhouds-
beginsel. Genoemd criterium zou daarom dienen te worden 
aangevuld met het feitelijke gegeven van „tot zijn huishou-
ding te behoren". 

De leden, hier aan het woord, konden die praktische 
moeilijkheden niet ontkennen en hadden er begrip voor, 
dat naar een oplossing is gezocht. Zij moesten bevestigen, 
dat de feitelijkheid van „tot zijn huishouding behoren" het 
onderhoudsbeginsel duidelijk tot uitdrukking brengt. Uit de 
aard der zaak konden zij geen algemeen bezwaar inbrengen 
tegen de doelmatige nadere incorporatie van het onderhouds-
beginsel, mits het wettelijke criterium van aanspraak daardoor 
geen extrabemocienis van uitvoeringsorganen met het gezin 
in het algemeen zou medebrengen. Voor dit laatste nu be-
hoefde, gezien de wetsteksten en de Memorie van Toelichting 

(o.a. blz. 27, linkerkolom) huns inziens niet te worden gc-
vreesd. Ondanks een nog nader (e vermelden moeilijkheid 
konden deze leden zich dan ook met het voorgestelde crile-
rium verenigen. 

Wat bedoelde moeilijkheid betreft, deze leden waren zich 
ervan bewust, dat met de invoering van dit criterium de 
kinderbijslagwetgeving nog minder gelegenheid biedt dan 
voorheen tot schraging van de positie van het wettige kind 
en daardoor tol nadere bekrachtiging van het gezinsinstituut. 
Overigens, zo meenden zij, behoeft niet in elk geval van 
wetgeving deze nadere bekrachtiging van het gezinsinstituut 
afzonderlijk te geschieden. Dit zou huns inziens moeten plaats-
vinden bij die wetgeving, waarin zulks in maatschappelijk 
opzicht zinvol is. Voorts hielden deze leden het voor bekend, 
bij hun streven naar bckrachting van het gezinsinstituut in de 
kindcrbijslagwetgeving nimmer onderscheid in uilkering te 
hebben bepleit. Zij hadden dan ook in het verleden het initiatief 
genomen om artikel 42 in de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden op te nemen. Voor hen had het in de huidige Kindcr-
bijslagwct bestaande verschil ter zake een dubbele betekenis. 

Vooreerst is er thans materieel onderscheid in rcchts-
aanspraak. Voor het wettige kind bestaat aanspraak op grond 
van de relatie tussen ouders en kind zonder meer, voor het 
natuurlijke kind bestaat aanspraak op grond van feitelijk ge-
constatcerd onderhoud. Wordt het thans voorgestelde criterium 
van aanspraak aanvaard, dan vervalt daarmede de mogelijk-
heid om dit materiële onderscheid nog tot uitdrukking te 
brengen. De vraag, of dit gemis voldoende zwaarwichtig moet 
worden geacht om een over het algemeen doelmatig criterium 
te weren, beantwoordden deze leden ontkennend. Ook, zo 
voeren zij voort, bestaat thans verschil in juridische status. In 
het ene geval is er aanspraak bij de wet, in het andere geval 
aanspraak krachtens algemene maatregel van bestuur. Dit ver-
schil in juridische status werpt een te zeer verfijnde distinctie 
op om, los van het eerste onderscheid, een genoegzaam effect in 
het maatschappelijke leven op te leveren. 

Deze leden hadden in de omschrijving van het recht op kin-
derbijslag nog gemist de aanspraak van hele wezen, die in in-
stellingen worden verzorgd. In de uitzonderlijke gevallen van 
invalide hele wezen en studerende hele wezen van 16 tot 27 
jaar leek hun al evenmin te zijn voorzien. Deze laatsten kun-
nen zich een pleegvader assumeren, doch dit kan soms een 
ongewenste situatie opleveren. Nu een algemene kinderbijslag-
wet tot stand zal komen, zal het in het maatschappelijk leven 
ook niet worden verstaan, aldus deze leden, dat aan bedoelde 
kinderen wordt voorbijgegaan. 

Moeilijkheden zagen zij intussen wel. Het bepalen van het 
aantal kinderen, waarvoor aanspraak op kinderbijslag kan wor-
den gemaakt, zal er wel een van zijn. Welke oplossing hebben 
de bewindslieden zich hier voorgesteld? Een oplossing zal er 
immers moeten komen. Het regelen van deze problemen bij 
algemene maatregel van bestuur zou wellicht uitkomst kunnen 
bieden. Mogelijk biedt ook de toekomstige volksverzekering 
voor weduwen- en wezenpensioen een gedeeltelijke oplossing. 
De hier aan het woord zijnde leden vernamen gaarne hoe 
hierover van regeringszijde wordt gedacht. 

Sommige leden brachten de norm ter sprake, welke wordt 
voorgesteld voor het „onderhoud in belangrijke mate", wil men 
in aanmerking komen voor kinderbijslag voor een kind, dat 
niet tot zijn huishouden behoort. Zij waren het ermee eens, 
dat in dergelijke gevallen niet de eis van „grotendeels onder-
houden" wordt gesteld, doch betwijfelden anderzijds, of een be-
drag in de orde van grootte van f 3,50 per week, zijnde onge-
veer de kinderbijslag voor het eerste kind, hoog genoeg ware. 
Zij wezen erop, dat de ouders dan veelal kunnen volstaan met 
het doorgeven van de kinderbijslag en vrijwel niet uit eigen 
middeicn behoeven bij te dragen in het onderhoud van het 
kind. Deze ouders zouden daarmede vrijgesteld zijn van elk 
financieel offer. Ook in deze gevallen ware derhalve een norm 
aan te houden van tweemaal het bedrag aan kinderbijslag, 
gelijk voorgesteld is ten aanzien van studerende en invalide 
kinderen van 16 tot 27 jaar. 

In de gevallen, zo vervolgden deze leden, dat degene, die 



18 

grotendeels of in belangrijke mate voorziet in het onderhoud 
van kinderen die niet tot zijn huishouden behoren, recht op 
kinderbijslag heeft, wordt tevens de aanspraak van het hoofd 
van het huishouden, waartoe de kinderen wèl behoren, gc-
handhaafd. Vandaar ook, dat anticumulaticbepalingen niet 
kunnen worden gemist. 

Zou het echter geen aanbeveling verdienen, dat de rege-
ling der aanspraken zo wordt opgezet, dat ten behoeve van een 
bepaald kind slechts één verzekerde aanspraak heeft? Dit zou 
dan degene moeten zijn tot wiens huishouden het kind be-
hoort. Hiervan dient echter te worden afgeweken, indien een 
ander meer in het onderhoud van het kind bijdraagt dan het 
hoofd van het huishouden. Slechts op deze wijze zal men 
complicaties bij de uitvoering kunnen voorkomen. 

Tn het thans in het wetsontwerp opgenomen systeem kan 
het voorkomen, dat een verzekerde ten behoeve van een derde 
kind kinderbijslag ontvangt ten bedrage van f 50,70 per kwar-
taal. terwijl een ander voor datzelfde kind f 70,98 — f 50,70 = 
f 20,28 ontvangt, daar het kind tot het huishouden van die 
ander behoort en daar in rangorde het vierde kind uitmaakt. 
De onderhoudskosten van dit kind worden echter geheel door 
eerstgenoemde verzekerde gedragen. De hier aan het woord 
zijnde leden vroegen, of de Regering dit juist acht. 

De vele leden, onmiddellijk hieraanvoorafgaande aan het 
woord, merkten op, dat het betoog, door sommige leden zo 
juist gevoerd, betrekking had op kinderen beneden de leeftijd 
van 16 jaar en dus klaarblijkelijk is ingegeven door het bepaalde 
in artikel 7, eerste lid onder c. Zij vroegen zich af of de ge-
kozen interpretatie van deze bepaling wel conform de wets-
tekst moest worden geacht, waarover zij gaarne uitsluitsel 
hadden. Naar hun opvatting had de redactie van het bepaalde 
sub c uitsluitend betrekking op kinderen beneden de 16 jaar, 
die in een inrichting zijn ondergebracht en in belangrijke mate 
door de ouders worden onderhouden. Niet de inrichting ont-
vangt kinderbijslag, doch de ouders en deze laatsten uiteraard 
naar de rangorde van het betrokken kind in het gezin. Behoort 
een kind onder de 16 jaar tot de huishouding van een ander, 
dan ontvangt, zo meenden deze leden, uitsluitend de pleegvader 
kinderbijslag, ook al dragen de ouders in belangrijke mate tot 
het onderhoud bij. Slechts in gevallen waarin het kind groten-
deels op kosten van de verzekerde wordt onderhouden als voor-
zien onder h van het eerste lid van artkel 7, bestaat hierop uit-
zondering. Cumulatie leek hen dus uitgesloten. 

§ 7. De middelen tof dekking der kosten 

Financiering uit verzekering of vit de algemene middelen. 
Van verschillende zijden werd te kennen gegeven, dat men aan 
financiering uit de algemene middelen verre de voorkeur zou 
geven. Het was opgevallen, dat dit vraagstuk, hetwelk toch 
waarlijk niet onbelangrijk <s, als men zich op de bij een alge-
mene kindcrbijslagvoorziening te volgen methode bezint, in 
de Memorie van Toelichting nauwelijk wordt opgeworpen. Van 
regeringszijde is ermede volstaan de in het ontwerp gedane 
keuze — d.i. een ,,verzekerings"-vorm — terloops even aan te 
raken, als schakel in het betoog in hoofdstuk TT der memorie 
inzake de overwegingen, welke ertoe hebben geleid de uitkering 
niet slechts toe te kennen aan een beperkte groep, wier in-
komens een bepaalde inkomensgrens niet te boven gaan. Op 
bedoelde plaats worden dan, in een enkele volzin, drie argu-
menten voor een verzekeringsvorm gegeven, te weten: 

a. een duidelijk verband tussen lusten en lasten; 
b. het besef van verantwoordelijkheid, dat door de ver-

zekeringsvorm bij de betrokkenen wordt aangekweekt; 
r. het vermijden van een verzwaring van de staatstaak en 

de staatsuitgaven. 
Op de hier aan het woord zijnde leden had deze argumen-

tatie weinig indruk gemaakt. Nagenoeg algemeen stelden zij 
daarbij voorop, dat de voorgestelde voorziening niet als een 
verzekering kan worden aangemerkt, doch dat hier gesproken 
moet worden van een wijze van herverdeling van het nationale 
inkomen. 

Wat het hierboven sub a vermelde argument betrof, waren 
verschillende leden en sommige anderen van oordeel, dat 
voor de gezamenlijke verzekerden een duidelijk verband tussen 
lusten en lasten niet aanwezig is. Immers, de gezinnen met 
meer dan twee kinderen ervaren de lusten, de overige „ver-
zekerden" hebben blijvend enkel de lasten op te brengen. 

Vele andere leden vroegen, wat van het argument overblijft, 
waar de Regering zelf in de Memorie van Toelichting (blz. 
21, linkerkolom) mededeelt, dat het in de bedoeling ligt niet 
alleen om de heffing van de kinderbijslagpremie te combineren 
met de heffing van de premie voor de algemene ouderdoms-
voorziening, maar zelfs om de heffing van die premies te doen 
geschieden in één bedrag, althans voor zover het betreft de-
genen, die onder het Besluit op de Loonbelasting 1940 vallen. 
Door deze wijze van premie-invordering wordt aan de duide-
lijkheid van het verband tussen lusten en lasten van de voor-
ziening in belangrijke mate afbreuk gedaan. Het had de hier 
aan het woord zijnde leden verbaasd, dat de voorgenomen 
wijze van premie-invordering niet slechts uit doelmatigheids-
overwegingen wordt verdedigd. Op blz. 17 van de Memorie 
van Toelichting, rechterkolom, wordt immers met instemming 
een opmerking van de S.ER. vermeld, welke inhoudt, dat een 
gecombineerde premieheffing minder psychologische bezwaren 
zal ontmoeten dan het heffen van een premie, welke alleen 
ten behoeve van een kinderbijslagvoorziening wordt opgelegd. 
De hier uitgesproken wenselijkheid om althans de omvang van 
de premieplicht te verdoezelen laat zich, aldus deze leden, 
maar moeilijk rijmen met de elders aangeduide wenselijkheid 
van het duidelijke verband tussen lusten en lasten. 

Het hierboven sub h vermelde argument werd van meer dan 
één zijde onbegrijpelijk genoemd. Als dit argument met be-
trekking tot een wezenlijke sociale verzekeringswet wordt ge-
bruikt, betekent het, dat men vertrouwt, dat de betrokkene, 
ervarende, welke lasten de verzekering met zich brengt, alles 
zal doen om deze lasten zo gering mogelijk te laten zijn. Dit 
zal b.v. ertoe kunnen leiden, dat men vermijdt onnodig zieken-
geld te trekken ten gevolge van aggravatie of simulatie en dat 
men controlemaatregelen als noodzakelijk aanvaardt. Het is 
duidelijk, dat dit argument bij de kinderbijslag niet opgaat. 
Zodra het gezin het vereiste aantal kinderen telt, bestaat er 
recht op kinderbijslag en het is onaannemelijk en trouwens 
onaanvaardbaar, dat de verplichting tot premiebetaling voor de 
kinderbijslacverzekering het kindertal in positieve of negatieve 
zin zou heïnvloeden. 

Vele leden vroegen, op wiens verantwoordelijkheid de Re-
gering in dit verband doelt, een vraag, welke bij andere takken 
van sociale verzekerinc niet opkomt; daar heeft men het oog 
op de verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan. Dat kan 
hier niet het geval zijn. Bedoelt de Reserins de verantwoorde-
lijkheid voor de opvoeding van de eigen kinderen? Dat lijkt 
evenmin aannemelijk. Dan blijft slechts de mogelijkheid over, 
dat het hier zou gaan om het aankweken van het gevoel van 
verantwoordelijkheid voor andermans kinderen of voor de 
jeugd in het algemeer Deze leden vroegen, of dat doel met 
het stellen van de ei? van premiebetaling wel wordt bereikt, en 
of integendeel niet veeleer een necatief effect van de premie-
plicht ten aanzien van dat verantwoordelijkheidsgevoel moet 
worden gevreesd. 

Ten aanzien van het hierboven sub c vermelde argument 
werd van meer dan één zijde gevraagd, of de Regering bereid 
zou zijn dit nader te adstrueren. Deze leden meenden, dat het 
gebruik van het woord ..verzekering" de ware aard van de 
voorziening niet vermocht te versluieren: een nieuw stuk staats-
bemoeiing, waarvan de kosten moeten worden gedekt door een 
verhoging van de belasting op het inkomen, welke met het 
woord ..premie" onvoldoende is gecamoufleerd. 

Vele andere leden, die zich overigens los maakten van de 
qualificaties van de hiervóór aan het woord zijnde leden, 
was het evenmin duidelijk, waarom van een verzwaring 
van de staatstaak zou moeten worden gesproken, indien 
de kinderbijslagvoorziening uit de algemene middelen zou 
worden gefinancierd. Het is uiteraard juist, aldus deze 
leden, dat een dergelijke financiering een verzwaring van 
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de staatsuitgaven zou betekenen. De last van de voorziening 
zou in omvang echter gelijk blijven, welke vorm men ook kiest. 
Alleen de verdeling van de last zou bij financiering uit de 
algemene middelen op een andere wijze geschieden. In dit ver-
band merkten deze leden op, dat thans de last voor de kindcr-
bijslagpremie geringer wordt naarmate men meer inkomen 
en minder kinderen heeft. Immers, de premie bedraagt een 
percentage van het inkomen met een inkomensgrens van 
f 6900. Die premie is aftrekbaar voor de berekening van het 
tarief van de loon- en inkomstenbelasting. Dientengevolge 
wordt de nettolast, uitgedrukt in een percentage van het in-
komen, geringer naarmate het anders over het premiebedrag 
verschuldigde tarief voor de loon- en inkomstenbelasting hoger 
is. Met andere woorden, de heffing van de premie voor de 
kinderbijslagverzekcring betekent een offer voor de algemene 
middelen in verband met de aftrekbaarheid van de premie; een 
offer, dat in het bijzonder ten goede komt aan de hogere in-
komens en de belastingplichtigen met geen of weinig kinderen. 
De gezinnen met twee kinderen, die niet van de voorgestelde 
regeling profiteren, leveren een grote nettobijdrage, omdat hun 
besparing aan loon- of inkomstenbelasting relatief klein is. 
Deze leden vroegen, of de Regering hun bezwaren tegen deze 
gevolgen van de harerzijds gekozen vorm van premiebetaling 
deelt en, zo ja, op welke wijze zij aan deze bezwaren denkt 
tegemoet te komen. Zij wilden niet nalaten op te merken, dat 
naar hun inzicht een tegemoetkoming aan deze bezwaren 
van essentiële betekenis ware voor de aanvaardbaarheid van 
de wijze van financiering van de voorgestelde voorziening. Zij 
zouden het op prijs stellen te vernemen, op hoeveel het nadeel 
wordt geschat dat voor de schatkist uit de aftrekbaarheid van 
de premie voortvloeit. 

De leden, hier aan het woord, meenden, dat uit een en ander 
wel duidelijk zou zijn geworden, dat zij in beginsel kozen vóór 
een kinderbijslagvoorziening, gefinancierd uit de algemene mid-
delen. Zij ontveinsden zich niet, dat een dergelijke financiering 
grote moeilijkheden zou medebrengen in verband met de daar-
voor noodzakelijke verhoging van de belastingen. Het was hun 
echter opgevallen, dat de voordelen, welke een financiering uit 
de algemene middelen medebrengt, in de Memorie van Toe-
lichting geen vermelding hebben verkregen. 

Deze leden waren van oordeel, dat de last van de voorziening 
door een dergelijke financiering beter wordt verdeeld, dat een 
gelijke behandeling van loontrekkenden en zelfstandigen met 
een gelijk inkomen wordt verkregen, welke gelijkheid van be-
handeling ontbreekt voor de zelfstandigen en loontrekkers, 
welke een inkomen hebben beneden de in artikel 28 van het 
wetsontwerp gestelde grens. Bovendien zouden bij een finan-
ciering uit de algemene middelen ook enige andere bezwaren, 
welke voortvloeien uit de thans gekozen vorm, kunnen verval-
len. Zo begrepen deze leden wel, dat de Regering de premie-
plicht op 15-jarige leeftijd wil laten aanvangen, zij hadden 
oog voor de praktische argumenten, die daarvoor pleiten, maar 
in beginsel achtten zij premiebetaling van 15-jarigen en ook nog 
wel op hogere leeftijd niet juist. Deze bezwaren zouden bij fi-
nanciering uit de algemene middelen eveneens komen te ver-
vallen. Zij zouden van de Regering willen vernemen in hoe-
verre aan hun bezwaren bij de thans gekozen vorm van finan-
ciering kon worden tegemoet gekomen. 

Andere leden, die hierboven ook reeds het woord gevoerd 
hadden, vatten hun voorkeur als volgt kort samen. 

Zij stelden de verantwoordelijkheid van de ouders primair. 
Indien men de gemeenschap wil betrekken bij de gezinssterkte, 
zal de „verzekering" bekostigd moeten worden uit de algemene 
middelen, op welke wijze dan ook. Wat in casu premieheffing 
is, is in wezen een bestemmingsheffing ten laste van weliswaar 
een grote groep, doch niet de gehele gemeenschap. 

Vele leden, die in deze paragraaf tot dusver nog niet aan 
het woord waren geweest, verwezen naar het hunnerzijds in 
§ 2 geleverde betoog, dat juist door het gerichte, beperkte en 
blijvende karakter van de sociale verzekering het verzekerings-
systeem, ter bereiking van een herverdeling of rechtvaardige 

toedeling in de prijsvorming, als bij uitstek geschikt moet wor-
den beschouwd. 

Financiering uit de algemene middelen stonden deze leden 
niet voor, omdat daardoor huns inziens een van de rechtvaar-
digheidscisen der voorziening te loor zou gaan. Weliswaar zou 
door financiering uit de algemene middelen de individuele 
draagkracht in de bijdragen niet te zwaar belast worden, iets, 
dat ook zij een noodzakelijke voorwaard achtten, maar de bij-
dragen zouden niet meer in een redelijke verhouding staan tot 
ieders aandeel in de betrokken solidariteit en tot het mogelijke 
genot van de regeling. Men mag niet uit het oog verliezen, 
dat voor de hogere en lagere inkomensgroepen een zelfde uit-
kering wordt voorzien. Om het vereiste doel te bereiken kan 
men niet volstaan met een zelfde premiebedrag. Men mag, ter 
wille van het noodzakelijke doel, zo meenden zij, in de premie-
bedragen variëren, echter weer niet méér dan voor de bereiking 
van dat doel nodig is. Het te bereiken doel bepaalt en beperkt 
de solidaritcitsband. Premiegrens en draagkracht moeten tegcn-
over elkaar worden afgewogen. Een zelfde opvatting kwam des-
tijds tot uiting bij de algemene ouderdomsverzekering. De leden, 
hier aan het woord, waren van oordeel, dat een vruchtbare ar-
bcid aan de uitbouw onzer sociale verzekering in haar geheel 
vraagt, dat de toen bereikte synthese tussen voor- en tegenstan-
ders van staatszorg behouden blijft. Zij wilden wel eens uitspre-
ken, dat de vele leden, laatstelijk aan het woord, huns inziens 
volkomen gelijk hadden in hun inzicht, dat juist bij financiering 
uit de algemene middelen de genieters van hoge inkomens, als-
mede de ongehuwden en de gehuwden zonder kinderen aan-
zienlijk duurder uit zouden zijn dan in het door de Regering 
voorgestelde systeem. Vanuit een oogpunt van draagkracht 
sprak dit deze leden niet sterk aan; zij wensten echter wel met 
name de ongehuwden en de gehuwden zonder kinderen en ook 
het beginsel van de beloning naar prestatie tegen een al te ver 
en dus ongezond doortrekken van de solidaritcitsband te be-
schutten. Deze leden wilden, evenmin als zij dit bij het wets-
ontwerp-A.O.W. hadden gedaan, verdedigen, dat de premie-
grens van f 6900 precies uitgerekend de juiste zou zijn. Nie-
mand, zo meenden zij, zal kunnen vertellen, waar die grens 
precies behoort te liggen. Dat het regeringsvoorstel een alles-
zins acceptabele grens inhield, meenden zij echter wel te mogen 
stellen. 

Een duidelijk verband tussen lusten en lasten achtten deze 
leden in zoverre aanwezig, dat weliswaar van een individuele 
relatie tussen premie en uitkering niet gesproken kan worden, 
doch dat er een gemeenschappelijke voorzorg aanwezig is, ten 
behoeve waarvan wordt geput uit het inkomen der deelnemers. 
Deze leden achtten het uit te tijd om een maatregel van sociale, 
ja van distributieve rechtvaardigheid achterwege te laten op 
grond van gemis van individueel verband tussen lusten en 
lasten, dan wel om die reden de balans meteen te laten door-
slaan naar de staatszorg. Zij hadden met bijzondere voldoening 
kennis genomen van de door vele leden gemaakte, en op blz. 20, 
rechterkolom, tweede alinea, van dit verslag weergegeven op-
merking over de uitkering, die men ontvangt in de niet-actieve 
periode door betaling in de actieve periode. Deze stelling gaat, 
geformuleerd zoals zij is, inderdaad niet geheel en al op, doch 
getuigt van een organische zienswijze van de maatschappelijke 
verhoudingen, welke ook de leden, thans aan het woord, de 
juiste achtten. Indien men deze organische zienswijze niet kan 
aanvaarden, kan men een algemene ouderdomswet evenmin 
als een algemene kinderbijslagwet opbouwen. Men zal dan 
eigenlijk met iedere volksverzekering de grootste last hebben. 
Deze leden merkten voorts nog op, dat de balans van de ont-
vangsten en uitgaven voor de deelnemers in de algemene kin-
derbijslagvoorziening ten slotte toch in evenwicht komt door de 
rechtvaardige prijs, die alle gebruikers van goederen en dien-
sten betalen en waaruit de kinderbijslagvoorziening wordt ge-
financierd. Om dit te aanvaarden moet men echter evenzo een 
individualistische kijk op het maatschappelijk gebeuren ter 
zijde stellen. 

Wat de beleving der verantwoordelijkheid betreft, zo be-
toogden deze leden verder, is het moeilijk te veronderstellen, 
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dat de schrijvers van de Memorie van Toelichting de bepaling 
van het kindertal op het oog hebben gehad. De kinderbijslag 
zal, zo is toch wel de algemene indruk, weinig af of toe doen 
aan de bepaling van het kindertal. Deze leden veronderstelden 
dan ook, dat de bewindslieden bij hun uiteenzetting zonder 
meer waren uitgegaan van de maatschappelijke feitelijkheid van 
het gezin en het grote gezin. Hun verwijzing naar het aspect 
der verantwoordelijkheid zal wel uitsluitend slaan op hun ver-
wachting, dat de ouders — dank zij de kinderbijslag en in het 
besef van wat daartoe geschiedt — hun verantwoordelijkheid 
bij de opvoeding der kinderen duidelijk nader tot uitdrukking 
zullen weten te brengen. De leden, hier aan het woord, hadden 
tegen deze opvatting het tegendeel van bedenkingen. Hoewel 
niet te meten, waren zij van gevoelen, dat de kinderbijslag voor 
loontrekkenden door een zelfde verantwoordelijkheidsaspect 
wordt gekenmerkt. 

Verscheidene leden sprak de door de Regering voorgestelde 
verzekeringsvorm sterk aan, omdat deze het verantwoordelijk-
heidsbesef van de betrokkenen ten goede komt. Zij sloten zich 
evenwel aan bij diegenen, die in het onderhavige regeringsvoor-
stel geen waarlijke verzekering zagen en in de „premie" in 
wezen een bestemmingsheffing. 

Een lid meende zich te herinneren, dat in 1937/38 de toen-
malige Minister De Wilde de gedachte van een „nationale 
inkomsten- en winstbelasting" heeft gelanceerd, waarbij de be-
doeling voorzat, daaruit een algemene kinderbijslag te putten; 
de loontrekkenden zouden daaruit geen uitkeringen ontvangen, 
want voor hen was een andere regeling voorzien. Deze anti-
revolutionaire bewindsman, aldus de hier aan het woord zijnde 
leden, achtte derhalve een kinderbijslagregeling uit de algemene 
middelen principieel niet verwerpelijk. 

Enige leden waren van opvatting, dat door de verplichte ver-
zekering het principe van de draagkracht der betrokkenen 
wordt losgelaten, m.a.w. dat een stuk van de solidariteit van de 
beter gesitueerden met de minder draagkrachtigen wordt prijs-
gegeven. Dat bij de loon- en inkomensvorming geen rekening 
wordt gehouden met de gezinsgrootte, aldus deze leden, is een 
redenering, welke men ook kan omkeren: de gezinsgrootte 
houdt geen rekening met loon en inkomen. Acht men een 
nationale herverdeling noodzakelijk — en tot dezulken be-
hoorden de hier aan het woord zijnde leden —, dan zal dit 
rechtvaardiger geschieden over de schijf van de directe be-
lastingen. 

Deze leden achtten bovendien de polis van de in het ontwerp 
vervatte „verzekering" al heel weinig betrouwbaar. Ondanks 
de wetstekst, ondanks het feit dat de wettelijke premies be-
taald zijn, kunnen de uitkeringsnormen in een voor de ver-
zekerden ongunstige zin gewijzigd worden. Zij herinnerden in 
dit verband aan hetgeen zich onlangs heeft afgespeeld met be-
trekking tot de verdeelsleutel voor de premie ingevolge de 
Wachtgeld" en Werkloosheidswet. 

De wettelijke verzekeringen, zo vervolgden de hier aan het 
woord zijnde leden, beginnen voor menige arbeider een zware 
last te betekenen. Zo betalen zeelieden in totaal aan sociale 
verzekeringspremies reeds 17,4 pet. van hun loon. 

Voorts zou naar de zienswijze dezer leden de invoering van 
een nieuwe premieheffing nopen tot algehele compensatie in 
de vorm van loosverhoging, met alle daarbij rijzende pro-
blemen: hoe te compenseren in geval van ziekte, werkloosheid 
enz. en hoe te handelen met de groepen, waaraan in het geheel 
geen compensatie geboden zal kunnen worden. Zij zouden het 
op prijs stellen, te vernemen hoe de Regering denkt voor deze 
gevallen een redelijke oplossing te vinden. 

De premiebetaling. Zou men, ondanks dit alles, toch aan de 
gedachte van een verzekeringsstelsel willen vasthouden, dan ga-
ven de leden, laatstelijk aan het woord, daarvoor een systeem 
met progressie in de premieheffing in overweging. Hun stond 
daarbij de volgende opzet voor ogen: een categorie verzekerden 
met zeer lage inkomens, die van de premie zijn vrijgesteld; 
vervolgens de groep met inkomens tot f 6900, die de volle 
premie betalen; dan degenen met een inkomen tussen f 6900 
en f 15 000, die de volle premie betalen over f 6900 en over 
het resterende gedeelte een kwart van de premie; ten slotte zij, 

die een inkomen boven f 15 000 genieten en die voor f 6900 
met de volle en voor het resterende inkomen met de halve 
premie worden belast. 

Vele leden, eveneens in beginsel voorstanders van finan-
ciering uit de algemene middelen, had het overigens getroffen, 
dat in de Memorie van Toelichting geen enkele toelichting 
wordt gegeven, waarom het wetsontwerp uitgaat van een alge-
mene premieplichtigheid. Aan een dergelijke toelichting was 
naar hun oordeel toch zeker behoefte. 

Op zich zelf konden deze leden zich met een algemene 
premicplichtigheid verenigen. Zij achtten deze voor de hand 
te liggen. Het gaat er immers om, de positie van gezinnen met 
kinderen te verbeteren en dat is alleen mogelijk, indien de 
overige leden van de gemeenschap daarvoor een offer brengen. 
Zij zouden erop willen wijzen dat, op langere termijn gezien, 
iedereen in zijn jeugd van de kinderbijslagregcling zal profi-
teren, al erkenden zij, dat dit argument in aanmerkelijke mate 
zou worden versterkt, als de kinderbijslag vanaf het eerste kind 
werd toegekend. Zou dit het geval zijn, dan zou men in zijn 
actieve periode betalen voor de uitkering, welke men in zijn 
niet actieve periode heeft ontvangen. In dat geval zou de 
premieplicht dus op een zelfde wijze kunnen worden gefundeerd 
als voor de A.O.W. Doch bovendien heeft de gehele gemeen-
schap, aldus deze leden, een zedelijk belang bij een zo goed 
mogelijke opvoeding en opleiding van de jeugd. Vanzelfspre-
kend ligt hier de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders. 
Maar het kwam deze leden niet onredelijk voor, dat ieder lid 
van de gemeenschap een bijdrage levert om de financiële 
zorgen te verlichten. Dit behoeft niet te betekenen, dat de 
ouders geheel van financiële lasten bevrijd komen; dat zouden 
de hier aan het woord zijnde leden afwijzen, omdat dit naar 
hun oordeel de verantwoordelijkheid van de ouders voor de 
gezinsvorming zou aantasten. 

In het ontwerp, zo vervolgden deze leden, worden als in-
komensgrenzen, waarbij de zelfstandigen geheel of gedeeltelijk 
zijn vrijgesteld van premiebetaling, de bedragen aangehouden, 
welke thans voor de A.O.W. van kracht zijn. Wel vermeldt 
de Regering in de Memorie van Toelichting, dat zij verho-
ging van deze bedragen overweegt. Daartoe achtten de hier 
aan het woord zijnde leden — waarbij enige andere leden zich 
aansloten — alle aanleiding aanwezig, omdat de kosten van 
levensonderhoud sedert de invoering van de A.O.W. niet on-
aanzienlijk zijn gestegen en dus de reële koopkracht van de 
inkomens van de zelfstandigen beneden de inkomensgrenzen 
dienovereenkomstig is verminderd. Zij zouden gaarne van de 
Regering vernemen of deze reeds heeft overwogen op welke 
basis eventuele nieuwe bedragen zullen moeten worden vast-
gesteld. Voorts zouden zij gaarne vernemen, of de Regering 
reeds een inzicht heeft in de kosten, welke het Rijk in 1957 
zal moeten betalen, ten einde de Sociale Verzekeringsbank 
voor de vrijstelling van premiebetaling door zelfstandigen voor 
de A.O.W. schadeloos te stellen. Hoeveel gevallen zal het 
betreffen? 

Ten slotte hielden deze leden zich bezig met de vraag, of de 
premieplicht, voor zover het de loontrekkers betreft, niet op 
de werkgevers kan worden gelegd. Daarmede zou aansluiting 
worden verkregen bij de thans bestaande situatie en zou wor-
den voorkomen, dat een algemene loonronde met de daaraan 
verbonden gevolgen noodzakelijk is. Deze leden wezen op de 
gevolgen ten aanzien van andere sociale verzekeringswetten en 
het Ziekenfondsenbesluit, als daar zijn verhoging van de loon-
grens en dagloongrens, alsmede verhoging van de toeslagen op 
renten, enz. Bovendien zou de psychologische weerstand bij de 
loontrekkers worden verminderd. 

Deze leden spraken zich dan ook uit vóór een dergelijke 
wijziging van de premieplicht. Zij zouden daarover gaarne het 
oordeel van de Regering vernemen. 

Vele andere leden konden de meer geuite academische stel-
ling, dat het principieel noch economisch van belang is of de 
premie voor de sociale verzekering door de werkgever dan wel 
door de werknemer wordt betaald, wel aanvaarden. In zo-
verre konden zij treden in de opvatting van de bewindslieden, 
dat thans de werkgever weliswaar formeel de premie betaalt, 
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doch het maatschappelijk zó gezien moet worden, dat de pre-
mie, welke de werkgever betaalt, een deel vormt van het loon 
van de werknemer. In wezen betaalt dus ook thans de wcrk-
nemer de premie. 

Huns inziens was het echter nog een open vraag, of de 
door de werkgever te betalen premie in de sociale verzeke-
ring, indien deze zou wegvallen, aan de werknemer ten goede 
zou komen. Wat academisch juist kan zijn, behoeft daarom 
in de praktijk van het maatschappelijk leven nog niet altijd te 
geschieden. 

De voorgestelde verandering in de wijze van premiebetaling 
zou in zoverre aantrekkelijk kunnen zijn, zo betoogden de hier 
aan het woord zijnde leden, dat daardoor duidelijker tot uit-
drukking komt, dat de werknemer in feite zelf bijdraagt. 

Vanuit het oogpunt van de technische uitvoering van de 
A.K.W. vonden deze leden het op zich zelf aantrekkelijk, dat 
de werknemer de premie betaalt, hetgeen de mogelijkheid 
schept tot coördinatie van de premieheffing voor de A.K.W. 
en de A.O.W. Zij hechtten aan deze coördinatie hoge waarde. 
Bij een ernstige verstoring ervan achtten zij een soepele uit-
voerbaarheid der wet in het gedrang te komen. 

Intussen staat het vast, zo gingen deze leden verder, dat 
grote groepen in het maatschappelijk leven ernstige bezwaren 
hebben tegen het leggen van de premieplicht op de werknemers 
zelf. Deze bezwaren zijn merendeels van psychologische aard, 
doch zijn niet te verwaarlozen, want het gaat er thans ook om, 
voor de A.K.W. een gunstige sfeer van ontvangst te scheppen 
bij de loontrekkenden. In tegenstelling tot de situatie bij de 
invoering van de A.O.W. ontmoet men bij de A.K.W. een 
gevestigde traditie van premieplicht voor de werkgever. Deze 
traditie te doorbreken, lijkt zeer pijnlijk voor een groep, die er 
aan hecht en die als groep bij de uitvoering der A.K.W. weinig 
te winnen heeft. 

Een ander bezwaar, dat naar voren komt en deels een eco-
nomisch, deels een psychologisch karakter draagt, is gelegen 
in de looncompensatie, die wordt opgeroepen door de ver-
andering van de premieplicht. Zulk een compensatie juist af 
te meten, is een moeilijke zaak. De hier aan het woord zijnde 
leden achtten het in de huidige omstandigheden voorgeschre-
ven, volledige compensatie te bieden. Overcompensatie kan 
dan in de praktijk niet uitblijven. In deze tijd van bestedings-
beperking is dit economische aspect niet onbelangrijk. Het 
psychologische aspect is tweevoudig. Vooreerst dient zich de 
psychologie aan van een door de compensatie allicht tijdelijk 
verstoorde maatschappelijke rust. Vervolgens leeft een gevoel 
van onbehagen bij de loontrekkenden over de vraag of de ge-
geven compensatie later niet zal blijken te zijn de vervanging 
van een door de stijgende welvaart verantwoorde reële loons-
verhoging. In een tijd van bestedingsbeperking wordt dit onbe-
hagen ongerechtvaardigd snel gewekt, het wordt minder snel 
gerechtvaardigd uit de weg geruimd. De bezwaren in het vlak 
van de looncompensatie zouden voor de leden, hier aan het 
woord, zeer ernstig, zo niet onaanvaardbaar worden, indien 
voor de loontrekkenden geen volledige compensatie zou kun-
nen worden geschapen. 

Bij de reeds genoemde bedenkingen zagen deze leden nog 
een bezwaar opdoemen. Ten aanzien van het voorstel om in 
bepaalde gevallen uitsluitend voor niet-loontrekkenden de in-
vordering van de verplichte premie achterwege te laten, mcrk-
ten zij op, dat de bewindslieden ter motivering volstaan met 
de verwijzing naar het door de Regering bij de behandeling 
der A.O.W. ter zake ingenomen standpunt. Zij brachten in 
herinnering, dat ook bij de behandeling van de ontwerp-
A.O.W. deze regeling bedenkingen had ontmoet, getuige het 
door vele leden op blz. 14 en 15 van het Voorlopig Verslag 
der Kamer inzake dat ontwerp gehouden betoog. Hadden 
de hier aan het woord zijnde leden zich ten slotte destijds 
bij bedoeld voorstel neergelegd, op dezelfde gronden wilden zij 
dit ook thans doen, zij het voor de regeling op zich zelf. Doch 
daarbij maakten zij dan toch wel -le opmerking, dat, waar deze 
regeling door de loontrekkenden als een discriminatie wordt 
aangevoeld, dit gevoel bepaaldelijk wordt versterkt als op de 
loontrekkenden in de onderhavige voorziening een persoon-

lijke premiebetalingsplicht wordt gelegd. Dit is, naar zij mcen-
den, een bezwaar te meer tegen de door de werknemer per-
soonlijk te betalen premie. 

Door deze leden werd evenwel in twijfel getrokken, of het 
verantwoord zou zijn aan de hier opgesomde bezwaren een 
voor het wetsontwerp overwegende betekenis toe te kennen. 
Zij vroegen zich echter af, of niet aan de bezwaren kon worden 
tegemoet gekomen door voor de loontrekkenden de premie-
betaling Ie doen geschieden door de werkgever zonder dat aan 
de gecoördineerde uitvoering in ernstige mate afbreuk zou 
worden gedaan. Zij hadden zich over de beantwoording dier 
vraag laten voorlichten, waarbij wel gebleken was, dat men in 
ieder geval over verschillende maatschappelijke oneffenheden 
zou moeten heenstappen om het doel te bereiken. Deze leden 
zouden desnoods bereid zijn een en ander voor lief te nemen, 
maar zij gevoelden zich nog onvoldoende voorgelicht, zodat 
het hun moeilijk viel, een voorlopig standpunt in te nemen. Zij 
legden daarom de bewindslieden de vraag voor, of aan hun 
uitgesproken voorkeur tegemoet kon worden gekomen en, zo 
neen, waarom niet? 

Nog vroegen deze leden de mening van de Regering over de 
eventuele verlening van premievrijstelling of -vcrmindering 
aan minder valide arbeiders. Dezen verkeren vaak in de om-
standigheid, dat hun inkomen, evenals dat van sommige kleine 
zelfstandigen, zeer laag is, terwijl geenszins vaststaat, dat de 
looncompensatie voor hen effectief zal zijn. 

§ 8. Kosten en economische repercussies 
Sommige leden laakten het, dat de Regering door haar in-

diening van de onderhavige ontwerpen, in tegenstelling tot de 
overigens door haar voorgestane politiek, de indruk wekt, als 
zou er in de huidige omstandigheden ruimte zijn voor een aan-
zienlijke opvoering van de bestedingen. 

Zij zouden het op prijs stellen te vernemen, hoc de Regering 
denkt over de ruimte, die er is voor de bestedingsverruiming, 
welke huns inziens van de wet het gevolg zal zijn, naast de 
vele nieuwe lasten, die o.a. door het E.E.G.-verdrag op budget 
en economie nog zullen komen te drukken. 

Vele leden waren van oordcel, dat de premie een kostprijs-
factor is en deelden de mening van de Regering, dat het ge-
middeldc prijspeil zelfs bij algehele doorberekening van de 
bescheiden premie slechts in zeer beperkte mate zou worden 
beïnvloed. 

Verscheidene leden waren er nog niet zo zeker van, dat in 
het bijzonder de kleine zelfstandigen de premielast van 2,2 
pet. zullen kunnen dragen. Zij zagen zich gaarne zo gedetail-
leerd mogelijk ingelicht omtrent de mate, waarin doorbereke-
ning zal worden toegestaan. Indien doorberekening plaats heeft, 
hoe zal er dan gehandeld worden met de zelfstandigen, die 
wegens hun te lage inkomen van de premieheffing worden 
vrijgesteld? 

Naar het gevoelen van enige leden dacht de Regering over 
de doorberekening van de premieheffing in de prijzen te licht. 
Zij meenden, dat, indien de verzekerde zelfstandige zijn uit-
kering daarvoor gebruiken moet, hij aan de uitkering weinig 
heeft. Daar zijn er de velen, die wel de premie moeten betalen, 
maar geen uitkering zullen ontvangen; ten slotte zijn daar nog 
die kleine zelfstandigen, die thans zonder premie een uitkering 
ingevolge de Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen ont-
vangen. De hier aan het woord zijnde leden achtten het niet 
meer dan billijk, dat op mensen, die het toch al moeilijk heb-
ben, geen nieuwe lasten in verband met de invoering van de 
A.K.W. worden gelegd zonder compensatie. 

ARTIKELEN 
Ontwerp van wet tot vaststelling van een algemene 

kindcrbijslagverzckering 
(stuk nr. 2) 

Artikel 3. Gevraagd werd, waarom in het eerste lid niet, 
gelijk in artikel 3 van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
1940, de woorden ,,de volgende leden" worden gebezigd in 
stede van „het volgende lid". 



22 
Artikel 4. Waarom ontbreekt hier een bepaling als voor-

komt in het tweede lid van het overeenkomstige artikel 4 der 
A.O.W.? 

Artikel 6. Naar aanleiding van het gestelde in het eerste lid, 
sub b, werd gevraagd, of een niet-ingezetene, die voorheen in 
Nederland werkte en deswege pensioen geniet (b.v. A.O.W.-
en bedrijfspensioen) en daardoor aan de loonbelasting in ons 
land is onderworpen, verzekerde is en dus rechthebbende kan 
zijn. 

In verband met het in het eerste lid onder c gestelde werd 
gevraagd, of het in de bedoeling ligt, de krachtens het Ko-
ninklijk besluit van 20 december 1956 (Stb. 624) ingevolge 
de A.O.W. verzekerde groepen van personen mutatis mutandis 
ook in de kring van verzekerden ingevolge de A.K.W. op te 
nemen. 

Nog werd ter zake van het vierde lid opgemerkt, dat bij 
evenvermeld Koninklijk besluit een aantal groepen van per-
sonen zijn aangewezen als niet verzekerd ingevolge de A.O.W. 
Daarbij is in belangrijke mate rekening gehouden met de be-
langen van degenen, die tijdelijk buitenslands niet verzekerd 
zijn. Zal, voor wat de A.K.W. betreft, ten aanzien van be-
doclde belangen een analoge regeling worden getroffen? 

Artikel 7, eerste lid. Gevraagd werd, of een kind geacht 
wordt tot het huishouden van de verzekerde te behoren in 
de zin van het gestelde sub a, indien het bij de verzekerde in-
woont en verzorging in gezinsverband geniet. 

Een lid vroeg, of het bezigen van het bczittelijk voornaam-
woord „zijn" en van het persoonlijk voornaamwoord „hij" niet 
alleen dan juist ware te achten, indien uitsluitend mannen ver-
zekerd zouden zijn. 

Vele leden merkten op, dat de Regering zich voorstelt, aan 
de norm „in belangrijke mate", welke in het sub c bepaalde 
voorkomt, een andere betekenis toe te kennen dan aan de met 
dezelfde woorden uitgedrukte norm van het bepaalde sub cl. 
Immers in het eerste geval wordt gedacht aan een bijdrage in 
de orde van grootte van f 3,50 per week en in het tweede ge-
val aan het dubbele hiervan. Deze leden zouden gaarne een 
nadere uiteenzetting ontvangen van de redenen, die naar het 
oordeel van de Staatssecretaris dit verschil rechtvaardigen. Voor 
zover dit verschil gerechtvaardigd is. leek het hun onjuist, dit 
niet in de wetstekst tot uitdrukking te laten komen. 

Vele andere leden vroegen, of een invalide of studerend kind 
van 16 tot 27 jaar, dat bij de verzekerde inwoont en zijn ver-
zorging geniet, wordt geacht tot het huishouden van verzekerde 
te behoren. Indien dit zo is, wordt dan zonder meer aange-
nomen, dat verzekerde dit kind geheel of grotendeels op zijn 
kosten onderhoudt? 

Dezelfde leden zouden voorts gaarne vernemen, welke be-
tekenis moet worden gehecht aan het „grotendeels" op kosten 
van de verzekerde onderhouden van een studerend of invalide 
kind, dat 16 jaar of ouder, doch jonger dan 27 jaar is. 

Indien dit betekent, dat de verzekerde voor ten minste de 
helft in de onderhoudskosten moet bijdragen, worden dan 
onder onderhoudskosten óók begrepen kosten, zuiver in ver-
band met de studie of de verpleging gemaakt? 

Ten slotte vroegen deze leden, of de in het derde lid onder b 
bedoelde regelen dermate nauwkeurig, kunnen zijn, dat tussen 
de verzekerde en het uitvoeringsorgaan geen verschil van me-
ning kan rijzen met betrekking tot de aard en de duur van de 
arbeidsongeschiktheid. Indien niet te verwachten is, dat dit zal 
kunnen worden bereikt, verdient het dan wellicht aanbeveling 
in het onderhavige lid onder e te vermelden, dat het uitvoerings-
orgaan bij uitsluiting hierover oordeelt? Indien deze vraag be-
vestigend wordt beantwoord, welk uitvoeringsorgaan komt dan 
in aanmerking: de Rijksverzekeringsbank of de belasting-
inspectie? Ter wille van de uniformiteit en de prioriteit ter 
zake achtten deze leden de Rijksverzekeringsbank aangewezen. 
Wil men de coördinatie tussen kinderbijslag en kinderaftrek 
behouden, dan zal de belastingsinspectie de beslissing der Rijks-
verzekeringsbank hebben te volgen. 

Artikel 8. Zeer vele leden was niet duidelijk, waaraan bij 
de toekenning aan de Minister van de sub a vermelde bevoegd-
heid is gedacht. 

Velen hunner zouden gaarne vernemen, of het mogelijk ware, 
een voorbeeld te geven van de gevallen, waarin deze bevoegd-
heid te pas zou komen. 

Vele andere leden veronderstelden, dat het wel niet in de 
bedoeling zal liggen om een buiten Nederland wonende ver-
zekerde (grensganger) geen recht toe te kennen voor kinderen, 
die tot zijn huishouden behoren. Het lijkt al evenmin gewenst 
dit te doen ten aanzien van kinderen, die in Nederland of in 
een derde land studeren of verpleegd worden. 

Voorts blijkt uit de tekst niet, dat de bepaling uitsluitend 
buitenslands wonende verzekerden aangaat, iets, dat de toelich-
ting wel vermeldt. Waarom is de wetstekst niet beperkt tot wat 
de Memorie van Toelichting als subject aanduidt? Bij de voor-
gestelde tekst zou het mogelijk zijn, ingezeten verzekerden, wier 
kinderen in het buitenland verblijven wegens studie of verple-
ging, ten aanzien van die kinderen van het recht op kinder-
bijslag uit te sluiten. Dit zouden deze leden al zeer ongewenst 
achten. 

Met betrekking tot het in dit artikel onder b en c gestelde, 
naar aanleiding waarvan in de Memorie van Toelichting wordt 
gezegd, dat het in „bepaalde" gevallen onbillijk zou zijn een 
verzekerde kinderbijslag te onthouden voor jongere broers of 
zusters, die hij of zij op eigen kosten onderhoudt, merkten 
dezelfde leden op, dat dit in alle gevallen van hele wezen on-
juist zou zijn, aangezien de A.K.W. gebaseerd zal zijn op het 
onderhoudsbeginsel en premiebetaling. Zelfs waar in belang-
rijke mate wordt bijgedragen in hun onderhoud, lijkt aanspraak 
op kinderbijslag gerechtvaardigd. Voor halve wezen, die tot het 
huishouden van een broer of zuster behoren, kan het in be-
paalde gevallen anders liggen. Kan de bedoeling van deze be-
palingen nader met voorbeelden worden toegelicht? Deze leden 
vroegen, welke moeilijkheden zich voordoen bij het regelen in 
de wet van het recht van broers of zusters, die als kostwinner 
(kostwinster) optreden. Zij stonden een regeling bij de wet 
voor. 

Artikel 9. Vele leden was de strekking van dit artikel niet 
geheel duidelijk. Geldt de verdubbeling vanaf het derde kind, 
of wordt bedoeld, dat het aantal kinderen in ieder geval met 
een fictief kind wordt vermeerderd? In het laatste geval zou 
dus bij een gezin van twee kinderen, waarvan er één studeert 
en ouder dan 16, doch jonger dan 27 jaar is, recht op kinder-
bijslag volgens de A.K.W. voor één kind bestaan. Zulks kwam 
deze leden in samenhang met de bepalingen van de Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden ook logisch voor. Ook voor die 
wet wordt het studerende kind tussen 16 en 27 jaar voor twee 
geteld. Voor toepassing van die wet heeft een loontrekker in het 
hierboven gegeven voorbeeld dus drie kinderen. Alleen voor 
het eerste en tweede kind heeft hij echter recht op kinderbijslag 
volgens de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden (artikelen 19 
en 23). Voor het derde fictieve kind kan hij alleen aanspraak 
maken op grond van de A.K.W. Gaarne zouden deze leden ver-
nemen of de Regering hun opvatting deelt. 

Andere leden vroegen, of de dubbeltelling ook doorwerkt in 
de progressie naar het kindertal ingevolge artikel 11. 

Verscheidene leden zouden het op prijs stellen, indien met 
enige voorbeelden het financiële resultaat zou worden aange-
toond van de bij dit artikel voorgestelde bepaling in samenhang 
met de afschaffing van de belastingaftrek voor het z.g. extra-
kind. 

Artikel 12. De procedure tot het verkrijgen van kinder-
bijslag ingevolge de A.K.W. zal, aldus vele leden op het voet-
spoor van de Memorie van Toelichting, over het geheel ge-
nomen gelijk kunnen zijn aan die voor het verkrijgen van de 
kinderbijslag ingevolge de bestaande Kinderbijslagwet. 

Overeenkomstig deze stelling wordt in het eerste lid van dit 
artikel voorgesteld om de kinderbijslag driemaandelijks door 
de verzekerde te doen aanvragen. Deze leden vroegen, of dit 
uit de kinderbijslagverzekering voor loontrekkenden stammende 
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voorschrift voor de algemene voorziening wel zinvol was. De 
kwartaalsgewijze aanvraag van kinderbijslag heeft in de kindcr-
bijslagverzckering voor loontrekkenden zin, omdat de omvang 
van het recht op kinderbijslag over een kwartaal krachtens die 
verzekering afhankelijk is van het aantal dagen, dat men als 
verzekerde arbeider in dat kwartaal werkzaam is geweest. Een 
overeenkomstige grond ontbreekt voor de algemene kinder-
bijslagverzekering. Men zou kunnen stellen, dat een kwartaals-
gewijze aanvraag betekenis heeft in verband met de wijzigin-
gen, welke zich in een kwartaal voor kunnen doen in het aan-
tal kinderen, waarvoor recht op kinderbijslag bestaat. Daar-
tegenover kan echter worden opgemerkt, dat, hoewel de kwar-
taalaanvragcn voor de bestaande Kinderbijslagwet diezelfde 
betekenis zouden kunnen hebben, een controle op de juistheid 
van de in die aanvragen vermelde gegevens omtrent het aantal 
kinderen niet pleegt plaats te vinden, wanneer die gegevens 
gelijk zijn aan de gegevens, vermeld in de aanvrage over het 
voorgaande kwartaal. Een controle op de juistheid van door 
de verzekerden verstrekte gegevens van deze aard pleegt alleen 
jaarlijks te geschieden en dan nog alleen steekproefsgewijze. 
Kan dan ook voor de algemene kinderbijslagvoorziening niet 
worden volstaan met een jaarlijkse aanvrage van kinderbijslag? 

Vele andere leden zouden gaarne een overzicht ontvangen 
van de voor- en nadelen, sociaal-economisch en administratief-
technisch gezien, van wekelijkse uitbetaling van de kinderbij-
slagen. 

Door deze leden werd voorts nader geïnformeerd naar de 
gang van zaken bij de aanvraag en indiening van kinderbijslag-
lijsten van loontrekkenden. Welke Raad van Arbeid zal de aan-
vraag in behandeling nemen, die tot welks gebied de werkgever 
behoort, of die in welks gebied de arbeider woont? Zal de auto-
matische uitreiking in normale gevallen nog mogelijk blijven? 
Zal de arbeider zelf zijn aanvraag moeten invullen of zal hij op 
zijn werkgever kunnen terugvallen? Kan de administratie bij de 
Raden van Arbeid zodanig worden ingericht, dat in normale 
gevallen met een eenmalige aanvraag kan worden volstaan? 
Hoe zal het gaan niet de ondernemingen, die thans zelf een 
deel der administratie uitvoeren, de z.g. zelfdoeners? 

Artikelen 13, 14 en 15. Vele leden waren er niet zeker van, 
of de regeling ter voorkoming van cumulatie van kinderbijslag-
regelingen, welke in de onderhavige artikelen is neergelegd, 
bevredigend kon worden geacht. Waarom is niet geregeld, zo 
vroegen zij, de samenloop tussen twee verzekerden, die een 
zelfde kind, dat niet tot een huishouden behoort, in belangrijke 
mate onderhouden? Zulk een samenloop lijkt zich wellicht o.a. 
te kunnen voordoen bij wettelijk gescheiden echtelieden, die 
beiden voor eigen rekening in belangrijke mate bijdragen aan 
het onderhoud van hun in een inrichting verpleegd kind. 

Waarom is evenmin geregeld de samenloop tussen twee ver-
zekerden, die een zelfde eigen studerend of invalide kind van 
16 tot 27 jaar in belangrijke mate onderhouden? 

De bepaling van het eerste lid van artikel 13 was voor deze 
leden niet geheel duidelijk. 

Een samenloop, als hierbedoeld, kan zich wellicht voordoen 
ingeval het natuurlijke kind der vrouw tot het huishouden van 
beide echtelieden behoort. Is dit kind dan echter niet een 
pleegkind van de man? En indien dit niet zo is, doordat b.v. 
de vrouw grotendeels in de onderhoudskosten uit eigen midde-
len bijdraagt, voorkomt men deze samenloop dan niet door 
lid 2 van artikel 13? Dit tweede lid lijkt wel met een andere 
bedoeling te zijn geschreven, doch zou ook hier toepasselijk 
kunnen zijn. Is ter verduidelijking van een en ander een voor-
beeld te geven? 

Deze leden achtten in verband met het eerste lid van artikel 
13 voorts van belang, dat er een bepaling komt inzake de 
rangorde van het kindertal in de gevallen, waarin geen samen-
loop van recht bestaat, doch wel verschil in recht tussen twee 
rechthebbenden ten aanzien van dezelfde kinderen. Als voor-
beeld werden genoemd twee echtelieden, die 5 wettige kinderen 
onder de 16 jaar hebben, die tot hun huishouden behoren. De 
vrouw heeft echter nog een natuurlijk kind (b.v. het vierde in 
de reeks van haar kinderen, dat in een inrichting wordt ver-

plecgd en dat zij in belangrijke mate op haar kosten onder-
houdt. Het valt uit te rekenen, dat de rechten van beide echte-
lieden met f 79,56 uit elkaar lopen. Hoe geschiedt de bepaling 
van de progressie in de kinderbijslag? 

Ook de bedoeling van het bepaalde bij artikel 14 stond de 
hier aan het woord zijnde leden niet helder voor ogen. Zij 
zouden het op prijs stellen, uitgewerkte voorbeelden te zien van 
de gevallen, waarin het eerste, het tweede of het derde lid 
van dit artikel van toepassing zou zijn. 

Deze leden neigden vooralsnog tot de opvatting, dat de 
kwestie van samenloop om een dusdanig op de praktijk toege-
spitste regeling vraagt, dat de regeling niet tot in bijzonder-
heden bij de wet zou dienen te geschieden. Zij achtten het 
voldoende in de wet te volstaan met het scheppen van een 
basis voor een Koninklijk besluit, waarvan de bepalingen dan 
met de vereiste soepelheid kunnen worden aangevuld of ge-
wijzigd. 

Vele andere leden resumeerden de in de onderhavige artike-
len vervatte regeling als volgt, dat artikel 13 de gevallen regelt, 
waarbij twee keer op basis van de A.K.W. zou worden uitbe-
taald, artikel 14 bepalingen bevat voor gevallen, waarbij één 
keer op basis van de A.K.W. en één keer op basis van de Kin-
derbijslagwet voor loontrekkenden zou worden uitbetaald. Deze 
gevallen kunnen zich voordoen, indien een kind grotendeels 
wordt onderhouden door een ander dan degene, tot wiens huis-
houden het behoort. Het wetsontwerp laat in dergelijke ge-
vallen het recht van degene, die het kind grotendeels onderhoudt, 
prevaleren. Met dit uitgangspunt konden deze leden zich ver-
enigen. 

Zij zagen echter niet in, waarom daarnaast een recht op 
kinderbijslag voor een eventueel verschil zou moeten worden 
gehandhaafd voor degene, tot wiens huishouden het kind be-
hoort. Zij wezen bovendien op de hierboven van andere zijde 
reeds gesignaleerde omstandigheid, dat de omvang van dit ver-
schil afhankelijk is van de plaats in de rangorde, die het be-
treffende kind bij degene, die het kind grotendeels onderhoudt, 
en dus volkomen willekeurig is voor degene, tot wiens huis-
houden het kind behoort. Logischer zou dan zijn degene, wiens 
recht niet prevaleert, altijd iets te geven afhankelijk van de 
rangorde van het kind in zijn huishouden. 

Daarnaast stelden zij de vraag, of de kosten bij cumulatie 
ten laste komen van het Algemeen Kinderbijslagfonds of van 
het Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden. 

Het feit, dat de kinderbijslag volgens de A.K.W. altijd meer 
zal bedragen dan de kinderbijslag ingevolge de loontrekken-
denverzekering, zou ervoor pleiten om bij samenloop van 
kinderbijslagrechten voor een zelfde kind de aanspraak op kin-
derbijslag ingevolge de algemene voorziening te laten preva-
leren. Hantering van deze regel voorkomt een betaling van de 
kinderbijslag in twee delen. Bovendien leek het deze leden juist 
om, indien door een verzekerde voor een kind aanspraak op 
kinderbijslag ingevolge de algemene voorziening kan worden 
gemaakt, de last van die aanspraak ook ten volle op de alge-
mene voorziening te laten drukken. In het wetsontwerp is deze 
samenloop echter anders geregeld. In het algemeen is aan de 
aanspraak op kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor 
loontrekkenden voorrang gegeven boven de kinderbijslagaan-
spraak ingevolge de algemene voorziening; slechts voor één 
geval is het tegendeel bepaald. 

De hier aan het woord zijnde leden erkenden, dat het onder-
houdsbeginsel, dat aan het recht op kinderbijslag ten grondslag 
ligt, in het in artikel 14, tweede lid, geregelde geval van samen-
loop pleit voor het prevaleren van de aanspraak ingevolge de 
Kinderbijslagwet voor loontrekkenden. Afgezien van dat geval 
echter verdiende huns inziens het doen prevaleren van de aan-
spraak ingevolge de algemene voorziening de voorkeur, zowel 
uit een oogpunt van eenvoud als uit een oogpunt van zuivere 
toerekening van de last van de kinderbijslag. Deze conclusie 
heeft niet slechts betekenis voor het in artikel 14, eerste lid, 
bepaalde, maar ook voor de nog nader bij ministeriële beschik-
king te stellen regelen tot voorkoming van samenloop, waarbij 
kan worden gedacht aan samenloop van kinderbijslagrechten 
voor boven 16-jarige kinderen. In die ministeriële beschikking 
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zal immers blijkens de Memorie van Toelichting zoveel mo-
gelijk worden vastgehouden aan de uitgangspunten, welke ook 
bij de in de wet geregelde gevallen van samenloop in acht 
zijn genomen. 

Artikel 17. Vele leden trokken er de juistheid van in twij-
fel om, naast de algemene strafbepalingen van de artikelen 31, 
36 en 37, aan de Sociale Verzekeringsbank nog een bijzondere 
sanctiebevoegdheid toe te kennen. 

Artikel 20. Verscheidene leden wensten zich hun standpunt 
ten aanzien van de op te brengen premies voor te behouden 
totdat bekend zal zijn wat de werkelijke lasten zullen zijn, of 
deze al dan niet door middel van loonsverhoging zullen zijn op 
te vangen dan wel of doorberekening, hetzij geheel, hetzij ten 
dele, mogelijk en wenselijk is. 

Artikel 23. Wat is de bedoeling van de laatste volzin van het 
eerste lid van dit artikel? Is iemand, die f 6000 inkomen genoot 
in enig jaar, doch slechts 2 maanden premieplichtig was, slechts 
premie verschuldigd over 2/12 deel, dus over f 1000? Indien 
dit de bedoeling is — en het zal, aldus vele leden, wel niet an-
ders kunnen voor de heffingen bij aanslag — wat geschiedt dan 
met de loontrekkende, die in de twee verzekeringsmaanden 
f 6000 verdiende en voorts geen inkomen had? Wordt hem het 
te veel betaalde gerestitueerd? Zo ja, wanneer? Geschiedt resti-
tutie in soortgelijke gevallen ook aan loontrekkenden, die niet 
aan de inkomstenbelasting worden onderworpen? 

Bestaat niet de mogelijkheid, zo vroegen vele andere leden, 
dat, als de man niet verzekerd is en de vrouw wel, doch zij geen 
eigen inkomsten heeft, maar onderhouden wordt door haar man, 
zij toch kinderbijslag zal ontvangen zonder dat daarvoor pre-
mie behoeft te worden betaald? 

Artikel 24. Gevraagd werd of, in verband met de tekst van 
het zesde lid van artikel 23, het onderhavige artikel niet zou 
dienen te beginnen met de woorden: „Voor zover het in artikel 
26, zesde lid, van de Algemene Ouderdomswet genoemde be-
drag is of wordt herzien". 

Artikel 27. Men vroeg, of het voornemen bestaat, het pre-
miepercentage voor de A.K.W. voor een periode van 5 jaren 
te fixeren, evenals voor de A.O.W. in de bedoeling ligt. 

Zo neen, zullen dan niet veelvuldig nieuwe coördinatietabcl-
len moeten worden gedrukt? 

Voorts werd gevraagd, of het bepaalde in het vierde lid van 
artikel 27 overeenstemt met het bepaalde in artikel 47 onder G. 

Artikel 28. Verscheidene leden maakten bezwaar tegen de 
in dit artikel neergelegde regeling, aangezien hier in principe 
een onderscheid gemaakt wordt tussen zelfstandigen en loon-
trekkenden voor wat de behandeling betreft. Zij herinnerden 
eraan, ook bij de behandeling van het ontwerp-A.O.W. zich 
hiertegen te hebben verzet. 

Vele leden vroegen, of de verminderde invordering van pre-
mie ingevolge de A.K.W. ook moet geschieden volgens de uit-
gebreide schaal, welke ten behoeve van de Algemene Ouder-
domswet is ontworpen en voorkomt in het Koninklijk besluit 
van 20 december 1956 (Stb. 625). Waar de premie inge-
volge de A.K.W. aanzienlijk geringer is, leek hun dit over-
bodig. Acht de Regering het voor een gecoördineerde uit-
voering van beide wetten echter van belang om dezelfde schaal 
aan te houden? 

Artikel 29, tweede lid. Sommige leden achtten het weinig 
gelukkig, dat het onderhavige wetsontwerp, anders dan de 
A.O.W., geen bepalingen bevat betreffende schuldig nalaten 
van premiebetaling en als gevolg daarvan het inkorten van uit-
keringsrechtcn. Het schuldig nalaten van premiebetaling tast 
derhalve de aanspraken op kinderbijslag niet aan, doch zal wel 
kunnen leiden tot inkorting van de uitkeringsrechten krachtens 
de A.O.W. 

Blijkens de Memorie van Toelichting, a:ldus deze leden, is 

deze regeling voorgesteld in verband met het verschil in karak-
ter tussen een kinderbijslag" en een ouderdomsverzekering. 
Deze leden zouden er de voorkeur aan geven, indien de achter-
stallige premie verrekend zou kunnen worden met kinder-
bijslagen, welke op een later tijdstip worden toegekend. 

Gaarne zouden zij hierover de mening van de Regering 
vernemen. 

Artikel 30. Zal in de regeling, bedoeld in het twaalfde lid 
van dit artikel, de bepaling worden opgenomen, dat de ge-
moedsbezwaren op hun verzoek toch uitbetaling van het bedrag 
van de kinderbijslag zullen kunnen krijgen? 

Artikel 47. Verscheidene leden betwijfelden, of het juridisch 
juist ware, in geval van schuldige nalatigheid wat betaling van 
A.O.W.-premic betreft, het eventueel wèl betaalde gedeelte van 
de A.O.W.-premic toe Ie rekenen aan de A.K.W. Het gaat hier, 
zo meenden deze leden, om twee afzonderlijke wetten en de in 
het onderhavige ontwerp voorgestelde gezamenlijke premie-
inning berust uitsluitend op technische gronden. Zij zagen de 
juistheid van het voorschrift, dat bij onvolledige betaling van de 
gezamenlijke premie het betaalde gedeelte van de premie slechts 
aan één van de twee voorzieningen wordt toegekend gaarne 
nader toegelicht. 

Artikel 50. Van meer dan één zijde werd er bezwaar tegen 
gemaakt, dat het tijdstip van de inwerkingtreding zou worden 
vastgesteld zonder medewerking van de Staten-Generaal, ge-
zien de onenigheid over de vraag, welke van de in het uitzicht 
gestelde algemene voorzieningen ten slotte de prioriteit zal ver-
dienen. 

Ontwerp Aanpassing Algemene Kinderbijslagwet 
(stuk nr. 4) 

Artikel III. Is het niet noodzakelijk, in artikel la (nieuw; 
na de hernummering 2) van de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden een bepaling op te nemen als voorkomt in artikel 3, 
tweede lid der A.K.W.? 

Artikel IV. Verscheidene leden achtten de invoering van 
het woord „arbeider" geenszins gelukkig. Zij zouden de voor-
keur geven aan „werknemer" of „loontrekkende". 

Artikel VIII. Gevraagd werd, of onder de in het eerste lid, 
sub cl, 3°, ook vallen vakleraren, amanuenses, conciërges e.a., 
wier bezoldigingsregeling vanwege de gemeenten geschiedt. 

Artikel XIV. Men zou gaarne vernemen, waarom in arti-
kcl 18 (nieuw; na de hernummcring 20) van de Kinderbijslag-
wet voor loontrekkenden een bepaling ontbreekt als voorkomt 
in artikel 4, tweede lid, der A.O.W. 

Artikel XVI. Van meer dan één zijde werd er de aandacht 
op gevestigd, dat voorgesteld wordt bij artikel 34 (nieuw; na de 
hernummering 37) der Kinderbijslagwet voor loontrekkenden 
de kinderbijslagen, welke worden uitgekeerd aan I.W.-rente-
trekkers voor de eerste twee kinderen, ten laste te brengen van 
het Kinderbijslagfonds voor loontrekkenden. 

Vele leden waren van de juistheid hiervan nog niet over-
tuigd. Zij merkten op, dat voor het jaar 1958 deze kosten in 
totaal weiden begroot op f 21 900 000, in welk bedrag de kos-
ten van de kinderbijslagen voor wezenrentetrekkers waren be-
grepen. De opneming van de regeling van het recht op kinder-
bijslag voor rentetrekkers in de Kinderbijslagwet voor loon-
trekkenden behoeft echter op zich zelf nog niet tot de gedachte 
te leiden, dat nu ook de kosten van die regeling bestreden 
moeten worden uit het fonds, hetwelk door de heffing ingevolge 
bedoelde wet van een premie van de werkgevers wordt ge-
vormd. Die gedachte is dan ook met betrekking tot de groep, 
welke thans recht op kinderbijslag heeft ingevolge de Kinder-
toelagewet voor gepensionneerden, niet gevolgd, terwijl toch 
ook het recht op kinderbijslag van deze groep in de toekomst 
gefundeerd zal zijn op de Kinderbijslagwet voor loontrek-
kenden. 
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Van regeringszijde, zo vervolgden de hier aan het woord 
zijnde leden, motiveert men bedoeld voorstel met de omstandig-
heid, dat de rentetrekkers zo nauw met het bedrijfsleven ver-
bonden zijn. Dat motief moge juist zijn voor een aantal dezer 
rentetrekkers, voor vele anderen geldt het allerminst. Immers, 
ook iemand, die slechts gedurende een korte tijd in loondienst 
werkzaam is geweest en overigens als zelfstandige heeft ge-
werkt, kan in het genot zijn van een I.W.-rentc. 

Instructief in dit verband zijn het totaal aantal verzekeringen 
ingevolge de l.W. en het aantal van die verzekeringen, waar-
voor premie wordt betaald. Blijkens het verslag omtrent de 
staat der Rijksverzekeringsbank en haar werkzaamheden in het 
jaar 1955 bedroeg het totaalaantal I.W.-vcrzekeringcn op 
31 december 1955: 5 745 000; het aantal premiebetalcnde ver-
zekeringen daaronder bedroeg 2 908 000. Bijna 50 pet. van de 
thans lopende verzekeringen staat derhalve op naam van perso-
nen, voor wie de verzekeringsplicht een einde heeft genomen, 
hetgeen veelal het geval zal zijn, doordat de betrokkene niet 
meer in loondienst werkzaam is. Bij de beoordeling van deze 
cijfers moet voorts in aanmerking worden genomen, dat ook 
een deel van de z.g. premiebctalende verzekeringen personen 
betreft, die niet meer in loondienst werkzaam zijn, doch na het 
einde van de verzekeringsplicht de premiebetaling vrijwillig 
hebben voortgezet. 

Juist het feit, dat het genot van een I.W.-rente op zich zelf 
nog slechts weinig zegt omtrent de duur, dat iemand tijdens zijn 
produktieve periode in loondienst werkzaam is geweest, heeft 
er indertijd mede toe geleid om de opneming van I.W.-rente-
trekkers in de verplichte ziekenfondsverzekering tegen een uit 
de door en voor de loontrekkende opgebrachte premies ge-
subsidieerde premie te beperken tot de rentetrekkers, wier 
rente ten minste een bedrag van f 125 of meer per jaar beliep. 
Opgemerkt zij daarbij, aldus de hier aan het woord zijnde 
leden, dat ook het stellen van deze grens niet zou waar-
borgen, dat slechts de kinderbijslag aan die rentetrekkers 
voor rekening van het Kinderbijslagfonds voor loontrekken-
den zou worden gebracht, van wie, gelet op de tijd dat zij 
in loondienst werkzaam zijn geweest, wellicht gezegd kan 
worden, dat zij nauw met het bedrijfsleven verbonden zijn. Men 
kan immers door vrijwillige voortzetting van de premiebetaling 
voor de I.W., ook nadat men heeft opgehouden in loondienst 
werkzaam te zijn, het bedrag van de l.W.-rcntc, waarop men 
uitzicht heeft, verhogen. 

Nu een scheiding tussen rentetrekkers, van wie wel gezegd 
kan worden, dat zij nauw met het bedrijfsleven verbonden zijn, 
en rentetrekkers, ten aanzien van wie datzelfde niet het geval is, 

praktisch niet te maken is, leek het deze leden onjuist, de 
kinderbijslag voor deze gehele groep ten laste te doen komen 
van het bedrijfsleven. 

Sommige leden sloten zich bij dit betoog aan. Indien met dit 
onderdeel van de regeringsvoorstellen, aldus deze leden, een 
lastenverschuiving ter verlichting van de staatsuitgaven beoogd 
wordt, dan spreke men dit duidelijk uit in stede van het te ca-
moufleren met een argument, dat slechts van geringe bete-
kenis is. 

Vele leden zouden gaarne vernemen, op welke overwegingen 
het voorstel berust, de mogelijkheid te openen om de premie 
voor verschillende groepen van arbeiders op een verschillend 
percentage te bepalen; deze mogelijkheid zal worden neerge-
legd in artikel 32 (nieuw; na de hernummcring 35) der Kinder-
bijslagwet voor loontrekkenden. Vooralsnog zagen zij geen 
reden, welke zodanige premiedifferentiatie zou rechtvaardigen. 

Artikel XXXIII. Hierbij werd dezelfde aantekening gesteld 
als bij artikel 50 van het als nr. 2 gedrukte wetsontwerp. 

Aldus vastgesteld 7 mei 1958. 
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