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EERSTE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Z i t t i n g 1961—1962 

Nr. 83« 

EINDVERSLAG van de commissie van rapporteurs voor de 
ontwerpen van wet tot: 

I. a. vaststelling van een Algemene kindcrbijslagverze-
kering; 

b. wijziging van wettelijke regelingen inzake kinderbij-
slag en kindertoelage en van de Coördinatiewet So-
ciale Verzekering, alsmede intrekking van de Kinder-
bijslagwet voor rentetrekkers en de Kindertoelage-
wet voor gepensioneerden (Aanpassing Algemene 
Kinderbijslagwet); 

c. wijziging van de wet op de Sociale Verzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid en van de Organisatiewet 
Sociale Verzekering (4953); 

II. herziening van de kinderaftrek (4957). 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Rege-
ring was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD. 

Inleiding 

Van de beschouwingen, welke de vele leden, die in de in-
leiding van het voorlopig verslag als eersten aan het woord 
kwamen, hebben de ondergetekenden met belangstelling ken-
nis genomen. Zij nemen gaarne de gelegenheid te baat om 
bij die beschouwingen, voor zover die niet van historisch 
feitelijke aard zijn, enige kanttekeningen te maken. 

Na verschillende uitspraken van de eerste ondergetekende 
ter gelegenheid van de openbare behandeling van de onder-
havige wetsvoorstellen in de Tweede Kamer te hebben ge-
citeerd, spraken de aan het woord zijnde leden uit, dat zij 
de gang van zaken, zoals deze met betrekking tot de aan 
de orde zijnde regeling had plaatsgehad, betreurden. Het zou 
huns inziens mogelijk zijn geweest, de kinderbijslagverzeke-
ring op een andere en op een betere wijze tot stand te brem 
gen dan door middel van hetgeen thans op tafel ligt, met 
name indien men de consequentie van een mogelijk uiteen-
vallen van de in het Kabinet samenwerkende regeringspartijen 
had aangedurfd. Door aan te sturen op een „haalbare zaak" 
niet in sociale, maar in politieke zin, d.w.z. het haalbare 
met behoud van het Kabinet, waarbij eerder ingenomen stand-
punten werden prijsgegeven of sterk gemitigeerd en waarbij 
tegenstanders van kinderbijslag vóór en voorstanders tégen 
stemden, moet deze Kamer, aldus deze leden, thans oor-
delen over een complex wetsontwerpen, welke met een zware 
politieke hypotheek zijn belast. 

De eerste ondergetekende heeft er geen behoefte aan de 
politieke betekenis van het vraagstuk van de kinderbijslag te 
mitigeren. Hij meent evenwel, dat de aan het woord zijnde 
leden een eenzijdige voorstelling geven van de politieke as-
pecten, welke aan deze zaak waren en zijn verbonden. Hij 
moge in herinnering brengen, dat tegen het wetsontwerp, 
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zoals dit destijds bij de Tweede Kamer der Stalcn-Gcneraal 
aanhangig weid gemaakt, van verschillende zijden in de Twee-
de Kamer ernstige bezwaren naar voren werden gebracht. 
Tot die zijden behoorden dan niet alleen groepen, die geesl-
verwanien in hel huidige Kabinet hebben, doch evenzeer 
groepen, van wie geen geestverwanten in het huidige Kabinet 
zitting hebben. Waren er elementen in de voorgestelde rege-
ling, welke onoverkomelijk bleken voor groepen met geest-
verwanten in het Kabinet, anderzijds ontbraken er elemen-
ten in de voorgestelde regeling, welke de geestverwanten van 
bepaalde, niet in het Kabinet zitting hebbende, groepen als 
conditio sine qua non beschouwden voor hun medewerking 
aan de totstandkoming van het wetsontwerp. De eerste onder-
getekende moge in dat verband in het bijzonder wijzen op 
het verlenen van kinderbijslag voor het eerste en het tweede 
kind van de zelfstandigen met een ver gaande financiering uit 
algemene middelen. 

Hij moge dan vervolgens in herinnering brengen, dat de 
Regering noch in de bezwaren, welke hierboven eerst ge-
noemd zijn, noch in de bezwaren, welke het laatst genoemd 
zijn, aanleiding vond het oorspronkelijke wetsontwerp te wij-
zigen. Bij de indiening van de memorie van antwoord heeft 
de Regering duidelijk gemaakt het voorliggende wetsontwerp 
te willen verdedigen. Bij de verdere mondelinge behandeling 
zowel in het overleg met de commissie van voorbereiding als 
in het openbaar, bleek alras, dat geen der partijen bereid 
was. zonder meer de ernstige bezwaren tegen het voorliggen-
de wetsontwerp te laten vallen. Dit gold evenzeer voor de 
groepen met geestverwanten binnen het Kabinet als voor de 
groepen met geestverwanten buiten het Kabinet. 

De eerste ondergetekende meent zowel in de nota van toe-
lichting op de Tweede Nota van Wijziging als ter gelegen-
heid van de openbare behandeling duidelijk te hebben ge-
maakt, dat een financiering uit de algemene middelen voor 
het doel. waarvoor deze financiering gevraagd werd, onver-
antwoord en onmogelijk moet worden genoemd. Hij heeft 
een afdoende bestrijding van deze opvatting zomin in de 
Tweede Kamer als in het voorlopig verslag van de Eerste 
Kamer aangetroffen. 

Onder die omstandigheden zou het wetsontwerp, zoals dit 
na uitbrenging van het eindverslag ter tafel lag, geen meer-
derheid hebben verkregen in de Tweede Kamer. Het wets-
ontwerp zou enerzijds de steun hebben moeten missen van 
een deel der Kamer met geestverwanten in het Kabinet, om-
dat het elementen belichaamde, welke dezen onaanvaardbaar 
achtten, anderzijds had het eveneens de steun gemist van een 
deel der Kamer, zonder geestverwanten in het Kabinet, om-
dat dezen het onaanvaardbaar achtten, dat een regeling tot 
stand zou komen, die aan zelfstandigen geen kinderbijslag 
verleende voor het eerste en het tweede kind, met een be-
langrijke financiering uit de algemene middelen. 

Wanneer men nu in het oog houdt, dat de belangrijkste 
doelstelling van het voorliggende wetsontwerp was, kinder-
bijslag te introduceren voor de zelfstandigen, en dat verwer-
ping van de in behandeling zijnde regeling tot gevolg zou 
hebben gehad — afgescheiden van politieke consequenties, 
waarover de aan het woord zijnde leden spreken —, dat een 
kinderbijslagregeling voor de zelfstandigen weer voor geruime 
tijd op een zijspoor gekomen zou zijn, dan moet men zich 
toch in gemoede afvragen, wat in sociale zin voor de hand 
lag. Het wil de eerste ondergetekende voorkomen, dat dit 
niet was het aansturen op het verwerpen van het voorliggen-
dc wetsontwerp, doch het aanbrengen daarin van zodanige 
wijzigingen, dat aangenomen mocht worden, dat het gewij-
zigde ontwerp voor een parlementaire meerderheid aanvaard-
baar zou worden. 

Alvorens daarop nader in te gaan, zou de eerste onderge-
tekende zich nog een enkele opmerking willen veroorloven 
over de politieke handelwijze, die belichaamd is in het aan-
sturen op een ..haalbare zaak', hetgeen in de Nederlandse 
parlementaire verhoudingen in de regel betekent het aansturen 
op een compromis. Het verwondert de eerste ondergetekende 
enigermate, dat de aan het woord zijnde leden in zodanige 

handelwijze kennelijk iets minder juists zien. Hij meende, 
dat onze parlementaire geschiedenis juist in verband met de 
vele verschillen van inzichten, welke vaak in ons volk heersen, 
van zodanige handelwijzen een menigte van voorbeelden te 
zien geeft, voorbeelden, die ook de aan het woord zijnde 
leden b.v. uit het naoorlogse verleden niet geheel onbekend 
zullen zijn. Zo moge de eerste ondergetekende erop wijzen, 
dat de inzichten, welke leefden in de kringen van de Partij 
van de Arbeid onmiddellijk na de laatste wereldoorlog met 
betrekking lot de opbouw der publiekrechtelijke bedrijfsorga-
nisatie, grondig afweken van hetgeen met medewerking van 
haar vertegenwoordigers in het Parlement uiteindelijk op het 
stuk van de wettelijke regeling der publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie is gerealiseerd. Het zgn. voorontwerp-Vos week 
in menig opzicht en niet op ondergeschikte punten grondig 
af van het voorontwerp van de commissie-Van der Ven en 
het daarop geïnspireerde wetsontwerp van de toenmalige 
Minister van Economische Zaken, prof. dr. J. R. M. van den 
Brink. Het wil de eerste ondergetekende voorkomen, dat de 
steun, die vorenbedoelde vertegenwoordigers destijds in de 
Eerste en de Tweede Kamer aan dat wetsontwerp hebben 
gegeven, niet verleend is omdat zij daarin de meest ideale 
regeling van de bedrijfsorganisatie in ons land zagen, maar 
vermoedelijk omdat zij van oordeel waren, dat het in de 
gegeven omstandigheden van toen politiek het meest bereik-
bare inhield. De eerste ondergetekende acht deze stellingname 
een juiste. Doch het is hem niet duidelijk, waarom het ten 
aanzien van een eveneens omstreden materie als de regeling 
van de kinderbijslag niet toegestaan zou zijn, een even rea-
iistische houding in te nemen en waarom deze als een min 
of meer politiek laakbare handelwijze zou zijn te kwalifi-
ceren. Door te handelen zoals gehandeld is, is naar het oor-
deel van de eerste ondergetekende bevorderd, dat het be-
langrijke sociale desideratum van de kinderbijslag voor de 
overgrote meerderheid van de zelfstandigen binnen het bereik 
van de mogelijkheden is gekomen en dat op een wijze, welke 
zoveel mogelijk de unificatie, welke in het oorspronkelijke 
wetsontwerp was belichaamd, heeft gehandhaafd. Hij denkt 
daarbij aan de wijze van premieheffing en aan de wijze van 
uitvoering, twee elementen, waarop ook de S.E.R. in zijn 
laatste advies over de kinderbijslag voor zelfstandigen met 
zoveel klem had gesproken. Wanneer de aan het woord zijnde 
leden constateren, dat de Eerste Kamer thans moet oordelen 
over een complex wetsontwerpen, welke met een zware poli-
tieke hypotheek zijn belast, dan moge de eerste ondergeteken-
de zich na hetgeen hij reeds opmerkte, daarbij de kantteke-
ning veroorloven, dat deze wetsontwerpen naar het hem wil 
voorkomen in sociaal-politieke zin dermate waardevol zijn, 
dat zij een zware politieke hypotheek nog met voldoende over-
waarde kunnen dragen. 

De ondergetekenden betreuren het, dat het ontwerp-Alge-
mene Kinderbijslagwet, zoals dit thans luidt, bij verscheidene 
leden op ernstige bezwaren stuitte. Zij constateren nochtans 
met voldoening, dat deze leden geen tegenstanders van een 
kinderbijslagvoorziening zijn en zij spreken gaarne de hoop 
uit, dat het hun, ondanks de bij hen levende bezwaren, mogelijk 
zal zijn, het voorliggende wetsontwerp niettemin in de gegeven 
omstandigheden te aanvaarden. 

De eerste ondergetekende is erkentelijk voor de woorden 
van waardering, welke vele andere leden jegens hem hebben 
uitgesproken. Hij kan zich in de door deze leden ontwikkelde 
gedachtengang zeer goed verplaatsen. Ook hij geeft gaarne toe, 
dat de vormgeving van de onderhavige materie voor verbetering 
vatbaar is. De toekomst zal moeten Ieren of op bepaalde punten 
meer juiste en doelmatiger regeling mogelijk is. 

Met enige leden, voor wier woorden van waardering jegens 
zijn beleid hij evenzeer erkentelijk is, is de ondergetekende 
van oordeel., dat in brede kringen van ons volk reeds jarenlang 
naar een algemene kinderbijslagvoorziening wordt uitgezien. 

De wetsontwerpen sub I 
De vele leden, die een historisch overzicht hadden gegeven 

van de gang van zaken met betrekking tot de in bespreking 
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zijnde regeling, hebben zich aangesloten bij de rechtsgrond, 
zoals deze geformuleerd is in het voorlopig verslag van de 
Tweede Kamer (gedrukt stuk 4953, nr. 10, blz. 2, § 2, tweede 
tot en met vierde alinea). Uitgaande van deze rechtsgrond 
hebben deze leden zich de vraag gesteld, of er een kindcrbij-
slagvoorziening behoort te zijn en, zo ja, hoe de grondslagen 
van deze kinderbijslagvoorziening dan zouden dienen te zijn. 

De ondergetekenden hebben met belangstelling van de uiteen-
zettingen van deze leden kennis genomen. De daarin bclichaam-
de gedachtengang komt in belangrijke mate overeen met die, 
welke door de heer Berger bij de openbare behandeling in de 
Tweede Kamer is ontwikkeld. Zij mogen erop wijzen, dat 
de aan het wetsontwerp thans ten grondslag liggende gcdachten-
gang daarmede niet geheel overeenstemt. Weliswaar gaat die 
gedachtengang ervan uit, dat zowel zelfstandigen als loon-
trekkenden aanspraak op kinderbijslag dienen te hebben, doch 
waar de kinderbijslag in de gedachtengang van het wetsontwerp 
gezien wordt als een correctie op de inkomensvorming en de 
inkomensvorming zich bij zelfstandigen en arbeiders niet op 
gelijke wijze voltrekt, behoeft dit niet te betekenen, dat loon-
trekkenden en zelfstandigen volkomen op gelijke wijze moeten 
worden behandeld. De eerste ondergetekende heeft in de 
Tweede Kamer uiteengezet, dat naar zijn wijze van zien onder-
scheid kan worden gemaakt tussen een kinderbijslagregeling 
als correctie op de inkomensvorming en een kinderbijslagrege-
ling als correctie op de feitelijke inkomensverhoudingen. In 
beide gevallen wordt bij de inkomensvorming — en daarin 
komen zij overeen — met het behoefte-element rekening ge-
houden; in het eerste geval in verband met de wijze waarop 
de loon- en prijsvorming zich voltrekken, in het tweede geval 
op grond van gelijke inkomensverhoudingen of anders gezegd, 
op grond van gelijke sociale omstandigheden. Bij het tweede 
uitgangspunt hanteert men een veel scherper sociaal geïndiceerd 
behoeftecriterium. Het wil de eerste ondergetekende voor-
komen, dat alleen in dat tweede geval voor zelfstandigen en 
loontrekkenden een volstrekte gelijke kinderbijslagregeling zou 
dienen te bestaan. Hij heeft er evenwel op gewezen, dat men 
dan een geheel anders geaarde kinderbijslagvoorziening gaat 
nastreven, zowel ten aanzien van de hantering van algemene 
inkomensgrenzen als ten aanzien van de wijze van heffing, 
het aantal kinderen waarvoor aanspraak op kinderbijslag kan 
worden gemaakt, de hoogte van de kinderbijslag in verband 
met de hoogte van het inkomen e.d. Het wil hem voorkomen, 
dat het geen aanbeveling verdient deze weg op te gaan. 

Naar aanleiding van een opmerking van de aan het woord 
zijnde leden, dat de kosten voor een kinderbijslagregeling als 
door hen voorgestaan voor een gedeelte, om sociale redenen, 
uit de algemene middelen dient te worden gefinancierd, moge 
de eerste ondergetekende in herinnering brengen, dat hij reeds 
in de toelichting op de tweede nota van wijzigingen naar voren 
heeft gebracht, dat hij een gedeeltelijke financiering uit de 
algemene middelen op zich zelf niet in strijd acht met het wezen 
van de sociale verzekering. Hij heeft er evenwel terstond aan 
toegevoegd, dat hij wel behoort tot degenen, die menen, dat 
men in de sociale verzekering — maar dan op sociaal-politieke 
en financieel-politieke overwegingen — zuinig moet zijn met 
het gebruik van de algemene middelen. 

Overigens heeft hij er geen twijfel aan laten bestaan, dat 
de Regering — hij moge er zich van ontslagen achten hierop 
nogmaals uitvoerig in te gaan — op het standpunt staat, dat 
de huidige situatie van de schatkist — in het kader van de 
door het meer-jarig financieel beleid gestelde prioriteiten — 
een zodanige financiering thans niet toelaat. 

Wanneer ten slotte de aan het woord zijnde leden aan het 
eind van hun betoog nog eens de punten samenvatten, die zij 
als tekortkomingen in het wetsontwerp beschouwden, dan moge 
de eerste ondergetekende herhalen, dat ook hij nimmer heeft 
gesteld, dat de regeling, zoals deze thans voorligt, niet voor 
verbetering vatbaar zou zijn. Het lijkt hem zeker niet onmo-
gelijk, dat te gelegener tijd een aantal onvolkomenheden, welke 
ongetwijfeld nog aan de wetsontwerpen kleven, zullen kunnen 
worden weggenomen. 

Verscheidene leden, zij, die in het eerste deel van het voor-

lopig verslag reeds hadden opgemerkt, dat zij ernstige beden-
kingen koesterden tegen het ontwerp-Algcmenc Kinderbijslag-
wet, zoals dit thans luidt, verklaarden, dat het oorspronkelijke 
wetsontwerp in elk geval uitging van onderling samenhangende 
grondgedachten, waaraan in de uitwerking consequent was 
vastgehouden. Het nieuwe ontwerp — aldus deze leden — 
vertoont echter een „vergruisd beeld"; de gedachte aan een 
volksverzekering is in feite los gelaten, in welk verband deze 
leden opmerkten, dat de inhoud van het wetsontwerp niet 
meer door de considerans wordt gedragen, 

De ondergetekenden willen gaarne erkennen, dat met de 
wijzigingen, welke na de indiening in het wetsontwerp zijn 
aangebracht, op enkele punten een zekere inbreuk is gemaakt 
op de oorspronkelijke strakke vormgeving van het wetsontwerp. 
Deze inbreuk is evenwel naar de mening van de ondergete-
kenden beslist niet zo groot, dat gezegd zou mogen worden, 
dat de samenhang in de grondgedachten grondig zou zijn 
verstoord. De grote lijnen: de opzet, de vormgeving en de 
organisatie van het oorspronkelijke wetsontwerp zijn ongerept 
gebleven. Slechts op onderdelen zijn — om tegemoet te komen 
aan ten aanzien van bepaalde punten levende bezwaren — 
wijzigingen aangebracht. Dat als gevolg van deze wijzigingen 
gezegd zou kunnen worden, dat de gedachte aan een volks-
verzekering is losgelaten, menen de ondergetekenden evenwel 
te moeten ontkennen. Wanneer in het kader van een algemene, 
voor het gehele volk bedoelde, regeling sommige groepen der 
bevolking wel premie betalen doch geen uitkering ontvangen 
of omgekeerd geen premie betalen doch wel uitkering ont-
vangen, dan wil dat op zich zelf nog niet zeggen, dat hiermede 
aan een dergelijke regeling het karakter van een volksverze-
kering zou zijn ontvallen. Men kan toch ook b.v. moeilijk 
stellen, dat de Algemene Weduwen- en Wezenwet geen volks-
verzekering zou zijn, omdat ook de vrouwen, van wie uiteraard 
vaststaat, dat zij nimmer een weduwe kunnen achterlaten, 
niettemin ingevolge die wet wel premie moeten betalen. Zo 
kan men evenmin stellen, dat wanneer in het kader van de 
Algemene Kinderbijslagwet sommige groepen wel premie be-
talen, doch niet in aanmerking komen voor uitkering, daar-
mcde aan deze regeling het karakter van een algemene 
regeling zou zijn ontvallen. De ondergetekenden zien dan ook 
niet in, waarom de inhoud van het wetsontwerp niet meer door 
de considerans zou worden gedragen. 

De aan het woord zijnde leden hebben voorts nog als een 
bezwaar naar voren gebracht, dat een kinderbijslagregeling 
voor het gehele volk of een belangrijk deel daarvan zich 
slecht leent voor de juridische vorm van een verplichte sociale 
verzekering. Dit is volgens deze leden nog wel aanvaardbaar 
voor de arbeiders, mits de werkgever de premie betaalt. In 
dat geval wordt immers — aldus deze leden — de kinderloze 
arbeider niet zichtbaar belast met een bestemmingsheffing ten 
behoeve van de kinderen van zijn mede-arbeiders. Breidt men 
deze regeling uit tot een meer algemene verzekering, dan is 
het onvermijdelijk, dat kinderlozen een aanwijsbaar, afzon-
derlijk opgelegd bedrag ten behoeve van gezinnen met kinderen 
betalen. Dit nu achtten deze leden moeilijk aanvaardbaar. 

De eerste ondergetekende zou ten deze willen opmerken, 
dat hem de gevolgde gedachtengang niet geheel duidelijk is. 
Verstaat hij de hier aan het woord zijnde leden wel, dan achtten 
zij het feit, dat degenen, die geen aanspraken aan de verze-
kering ontlenen (de kinderlozen), premie moeten betalen voor 
degenen, die wel aanspraak aan de verzekering kunnen ont-
lenen, een beletsel voor de juridische vorm van een verplichte 
sociale verzekering. Juist op deze wijze gesteld, kan de eerste 
ondergetekende deze leden daarin niet volgen. Er zijn wellicht 
gronden aan te geven, op basis waarvan men kan stellen, dat 
een kinderbijslagregeling zich wat minder gemakkelijk leent 
voor de vorm van een verplichte sociale verzekering — al is 
de eerste ondergetekende overigens daarvan nog niet over-
tuigd —•, doch wanneer men het accent legt op het feit, dat 
in een kinderbijslagregeling de onder deze regeling vallende 
groepen verzekerden voor elkaar premie betalen, dan legt men 
juist de vinger bij het facet, dat een zodanige kinderbijslag-
verzekering met iedere andere sociale verzekering gemeen 
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heeft. Overigens is voor de beantwoording van de vraag, of een 
bepaalde regeling als een sociale verzekeringsregeling kan wor-
den aanvaard, niel essentieel of de premie door de verzekerde 
zelf, dan wel door de werkgever wordt betaald. 

De eerste ondergetekende is het dan ook niet eens met de/.e 
leden als zij — gezien in het licht van het voorgaande — 
stellen, dat een goede regeling uit de algemene middelen 
behoort te worden gefinancierd. 

De ondergetekenden hebben begrip voor de opmerking van 
deze leden, dat zij bedenkingen hebben tegen het opnemen in 
het wetsontwerp van een inkomensgrens voor de zelfstandigen. 
Inderdaad leidt dit tot een figuur, waarbij men wel premie 
betaalt, doch niet voor een uitkering in aanmerking kan 
komen. 

Wat betreft de opmerking van deze leden, dat zij het in een 
algemene kindcrbijslagverzekering moeilijk aanvaardbaar acht-
ten, dat arbeiders kinderbijslag ontvangen voor alle kinderen 
en zelfstandigen slechts voor derde en volgende kinderen, 
moge worden opgemerkt, dat de algemene kinderbijslagverzc-
kering ook voor arbeiders slechts recht geeft op kinderbijslag 
van het derde kind af. Dat daarnaast op grond van een 
afzonderlijke kinderbijslagregeling voor loontrekkenden aan de 
arbeiders ook nog kinderbijslag voor het eerste en het tweede 
kind wordt gegeven, doet aan het algemeen karakter van 
eerstbedoelde regeling niel af, evenmin als het feit, dat ,,kleine-' 
zelfstandigen krachtens een voor hen geldende afzonderlijke 
regeling recht hebben op kinderbijslag voor hun eerste en 
tweede kinderen. 

Met instemming hebben de ondergetekenden intussen gecon-
stateerd, dat de hier aan het woord zijnde leden erkennen, dat 
een algemene kinderbijslagverzekering als zij voorstaan, thans 
niet goed te verwezenlijken is. Deze leden wezen er niettemin 
op, dat zij er de voorkeur aan zouden hebben gegeven, indien 
de Regering zou hebben voorgesteld de vigerende kinderbijslag-
verzekering voor arbeiders zonder meer te laten bestaan en de 
Noodwet Kinderbijslag Kleine Zelfstandigen te vervangen door 
een regeling, waarbij aan zelfstandigen, wier inkomen beneden 
een bepaalde grens blijft, voor alle kinderen bijslag wordt toe-
gekend. 

Zij verwezen in dit verband naar de regeling, welke destijds 
bepleit is in een rapport over een kinderbijslagvoorziening voor 
zelfstandigen van het Centrum voor Staatkundige Vorming, 
het zgn. rapport-Van der Grinten. Een oplossing in deze geest 
zou praktisch betekend hebben een continuering van de be-
staande Noodwet voor de Kleine Zelfstandigen met enigszins 
hogere inkomensgrenzen. 

De aan het woord zijnde leden erkenden zelf reeds, dat een 
dergelijke regeling niet vlekkeloos zou zijn. Voor de onderge-
tekenden zou zij niet aanvaardbaar zijn, eerstens wegens haar 
te beperkte strekking — de inkomensgrenzen immers zouden 
betrekkelijk laag moeten worden gehouden — en vervolgens 
wegens de daarmede gepaard gaande wijze van financiering. 
Overigens moge de eerste ondergetekende, in aansluiting aan 
hetgeen hij in het begin van deze memorie reeds opmerkte, er 
op wijzen, dat hoe begrijpelijk het ook is om te stellen, dat wei-
licht een andere oplossing op het stuk van de kinderbijslag de 
voorkeur zou hebben verdiend, hij bij zijn optreden als Minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid had uit te gaan van de 
situatie, zoals die zich op dat moment voordeed. Hij heeft de 
motivering van zijn besluit om te handelen, zoals hij dat toen 
heeft gedaan, uitvoerig bij de openbare behandeling van dit 
wetsontwerp in de Tweede Kamer uiteengezet. 

Aan het slot van hun uiteenzettingen herhaalden de hier aan 
het woord zijnde leden nog eens hun bezwaar, dat de conside-
rans van het eerste der sub I genoemde wetsontwerpen de in-
houd van dat ontwerp niet dekt. Naar hun mening houdt de 
considerans, zoals deze thans luidt, een pretentie in, welke de 
inhoud van het wetsontwerp niet waar maakt. 

Zoals de ondergetekenden reeds hiervoor hebben betoogd, 
zijn zij het met deze opvatting niet eens. Wanneer in de consi-
derans sprake is van ,.een algemene, de gehele bevolking om-
vattende, kinderbijslagverzekering", dan wil dit niet zeggen dat 
per definitie nu aan iedereen in Nederland voor elk van zijn 

kinderen recht op kinderbijslag wordt verleend. Zou men dit in 
tic woorden van de considerans van het wetsontwerp moeten 
lezen, dan was de considerans ook al onjuist bij de indiening 
van het eerste ontwerp, omdat ook al bij dat ontwerp de kin-
derbijslag eerst bij het derde kind een aanvang nam. Ook in die 
conceptie waren er derhalve personen aan te wijzen, die wel 
kinderen hebben, doch niettemin geen kinderbijslag zouden ont-
vangen. 

Wanneer dus thans nog één of meer andere groepen van 
personen niet voor kinderbijslag in aanmerking komen, doch 
overigens — evenals de personen met één of twee kinderen — 
wel in de regeling worden betrokken, omdat zij niet van de 
premiebetaling worden uitgezonderd, kan men niet stellen, dat 
de voorgestelde regeling niet het gehele volk omvat. Niet ont-
kend kan worden dat de voorgestelde regeling op enigerlei wijze 
het ganse Nederlandse volk bij de algemene kinderbijslagrege-
ling betrekt. Daarmede is naar de mening van de ondergeteken-
dan dan tevens gezegd dat de bewoordingen., waarin de consi-
derans is vervat, geenszins onjuist zijn te noemen. 

Enige leden kwamen in hun betoog tot de slotsom, dat huns 
inziens bij de beoordeling van wettelijke regelingen ter zake van 
kinderbijslag moet worden uitgegaan van de door hen aange-
geven, met de behoefte samenhangende, feitelijke omstandig-
heden, welke de toekenning van een bijslag rechtvaardigen. De 
ondergetekenden zijn erkentelijk voor de wijze, waarop deze 
leden het vraagstuk van de kinderbijslag benaderden. 

Met belangstelling ook hebben de ondergetekenden er voorts 
kennis van genomen, dat deze leden het juist achtten, dat de 
bestaande regelingen op het stuk van de kinderbijslag, in de 
thans voorliggende regeling zijn geïncorporeerd en dat zij, nu 
deze regeling is ontworpen in de vorm van een sociale ver-
zekering, het eveneens verdedigbaar achtten, dat het risico-
element erin is verwerkt, nl. in zoverre, dat de mogelijkheid is 
geopend, dat van ongehuwde vrouwen boven een bepaalde leef-
tijd geen premie meer zal worden geheven. 

Het verheugt de ondergetekenden tenslotte dat deze leden er 
verder mee instemden, dat de uitvoering der regeling, wet ge-
worden, zal zijn opgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank 
in samenwerking met de Raden van Arbeid en dat de Rijksbe-
lastingdienst met de inning der premie zal worden belast. 

In het betoog van deze leden komt overigens nog een pas-
sage voor, welke voor de vele leden, die als eersten in het voor-
lopig verslag het woord voerden, aanleiding is geweest daarop 
in het kort in te gaan. De bedoelde leden brachten nl. ter 
sprake de wel geopperde mening, dat de kinderbijslagvoorzie-
ning in wezen een maatregel zou zijn van bevolkingspolitiek. 
Zij meenden echter, dat het tegendeel het geval is. De vele 
leden, hiervoor bedoeld, wilden niet treden in de discussie over 
de vraag, in hoeverre er een oorzakelijk verband te leggen valt 
tussen het verlenen van kinderbijslag en de omvang der gezin-
nen, doch wilden wel in dit verband opmerken, dat van een 
Overheid, welke een kinderbijslagregeling en dergelijke sociale 
maatregelen voorstaat, verwacht mag worden, dat zij een open 
oog heeft voor het z.a. bevolkingsvraagstuk en voor de nood-
zaak, een open voorlichting ter zake te bevorderen. Laatstbe-
doe'.de leden zouden het op prijs stellen, indien de Regering 
zou mededelen, of, en zo ja, in hoeverre, zij met deze ziens-
wijze instemt. 

De ondergetekenden willen ten aanzien van deze door vele 
leden gestelde vraag opmerken, dat de vraagstukken, welke ver-
band houden met de bevolkingstoename in Nederland uiteraard 
de aandacht van de Regering hebben. Waar deze problemen 
evenwel geen aantoonbaar verband houden met het verlenen 
van kinderbijslag — de ondergetekenden delen op dit punt de 
mening van de zo juist aan het woord zijnde enige leden — 
achten zij het niet opportuun, hierover in nadere beschouwin-
gen te treden. 

De ondergetekenden hebben er begrip voor, dat vele andere 
leden binnen het bestek van het voorlopig verslag niet uitvoerig 
wilden ingaan op de rechtsgronden voor het treffen van een 
kinderbijslagvoorziening in de vorm van een volksverzekering. 
Met de opmerking van deze leden, dat zij de vorm ener volks-
verzekering alleszins aanvaardbaar achtten op grond van de 
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overweging dat het de ouders vrij staat naar eigen geweten en 
verantwoordelijkheid de omvang van hun gezin te bepalen en 
dat de kinderbijslag een noodzakelijke en consequente correctie 
op de loon- en inkomensvorming is, kan de eerste onderge-
tekendc zich geheel verenigen. 

Ook overigens kan hij zich — hij moge daartoe nogmaals 
verwijzen naar de toelichting op de Tweede Nota van Wijziging 
— geheel vinden in hetgeen door deze leden te dezer zake naar 
voren is gebracht. Met name stemt hij in met de opmerking 
van deze leden, dat de meest verantwoorde vormgeving voor 
een kinderbijslagvoorziening dient aan te sluiten bij die van de 
reeds bestaande sociale volksverzekeringen, t.w. de Algemene 
Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet. 

Het verheugt de ondergetekenden, dat de aan het woord 
zijnde leden van oordeel waren, dat tijdens de behandeling 
in de Tweede Kamer belangrijke verbeteringen in de wets-
ontwerpen waren aangebracht. Zij hebben er voorts nota van 
genomen dat deze leden ernstige kritiek hadden op het feit, 
dat in het wetsontwerp de zelfstandigen boven een bepaalde 
inkomensgrens geen recht op kinderbijslag zullen kunnen doen 
gelden, op de wijze, waarop de waardevastheid in het wets-
ontwerp is opgenomen en ten slotte op de mogelijkheid tot 
vrijstelling van premiebetaling van ongehuwde vrouwen van 
45 jaar en ouder. 

De ondergetekenden zouden, te meer daar deze leden hierop 
niet aandrongen en bovendien ten aanzien van deze punten 
opmerkten, dat zij met het opsommen daarvan bedoelden 
richting te geven aan toekomstige wijzigingen, in dit verband 
op deze onderdelen van bezwaar niet nader willen ingaan. Zij 
zouden er van willen uitgaan, dat na de uitgebreide behande-
ling van deze onderdelen in de Tweede Kamer het genoegzaam 
bekend is, op grond van welke overwegingen deze onderdelen 
in de voorgestelde vorm in het wetsontwerp zijn opgenomen. 

Met bijzondere belangstelling hebben de ondergetekenden 
kennis genomen van de opmerkingen van deze leden omtrent 
een hun voor ogen staande verdere coördinatie van de Alge-
mene Kinderbijslagwet, de Algemene Ouderdomswet en de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet. Niet ontkend kan worden, 
dat, wanneer een regeling zou worden getroffen, waarbij de 
verzekerden, tevens uitkeringsgerechtigden, uit hoofde van de 
drie genoemde voorzieningen dezelfde zouden zijn en waarbij 
alle groepen beneden een bepaald inkomen vrijgesteld zouden 
zijn van premiebetaling, een meer efficiënte uitvoering der drie 
sociale volksverzekeringen tot stand zou kunnen komen. De 
ondergetekenden hebben voorts kennis genomen van het stand-
punt van de hier aan het woord zijnde leden, dat zij zich in 
dit verband voorstanders betoonden van een bijdrage uit de 
algemene middelen aan het gecoördineerde geheel der volks-
verzekeringen. Op de mening van deze leden, dat t.z.t. in ern-
stige overweging genomen zal moeten worden of een gecom-
penseerde werknemerspremie voor de Algemene Kinderbijslag-
wet, in combinatie met de premie voor de A.O.W. en de A.W.W. 
aanvaardbaar zou kunnen zijn, indien voor de overige sociale 
verzekeringswetten het werknemersaandeel in de premie zou 
kunnen vervallen, zouden de ondergetekenden thans niet willen 
ingaan. Zij merken slechts op, dat het hier gaat om funda-
mentele vraagstukken onzer sociale verzekering, waaromtrent 
vaak principiële meningsverschillen — in het bijzonder bij 
pogingen tot concretisering — naar voren worden gebracht. 

Sommige leden merkten op, dat de wenselijkheid om een 
kinderbijslagregeling voor zelfstandigen tot stand te brengen 
thans niet leeft in het rechtsbewustzijn van een grote groep 
van het Nederlandse volk, ook niet bij een grote groep dergenen, 
voor wie de regeling bedoeld is. Zij stelden daar evenwel on-
middellijk tegenover, dat een andere grote groep van Neder-
landers het treffen van een dergelijke regeling een belangrijke 
eis van rechtvaardigheid acht. De verschillende inzichten als 
gegeven aanvaardende, waren deze leden van oordeel, dat een 
regeling, waarbij over en weer iets van de eigen verlangens 
wordt prijs gegeven, acceptabel kan zijn. Aan deze over-
wegingen verbonden deze leden de conclusie — en de onder-
getekenden kunnen het daarmede eens zijn —, dat het dan 
mogelijk is, dat een enigermate ingewikkelde regeling te ver-

kiezen kan zijn boven een minder ingewikkelde, waar een grote 
groep der bevolking onsympathiek tegenover staat. De onder-
getekenden kunnen in dit verband instemmen met de hier aan 
het woord zijnde leden als zij zeggen, dat onvolkomenheden 
zo nodig later opnieuw kunnen worden bezien. 

Het verheugt de ondergetekenden, dat deze leden verklaarden, 
dat zij op grond van sociale overwegingen instemden met de 
opvatting, dat aan degenen, die als gevolg van een te laag 
inkomen niet in staat zijn op genoegzame wijze te voorzien 
in de opvoeding en de opleiding van hun kinderen, een tegemoet-
koming dient te worden verleend. In verband hiermede zouden 
deze leden er geen bezwaar tegen hebben gemaakt, indien 
in artikel XXI\u van het wetsontwerp tot aanpassing aan de 
Kinderbijslagwet de grens van f 4000 iets hoger zou zijn gesteld, 
terwijl zij de in het wetsontwerp-Algemene Kinderbijslagwet 
voorgestelde grens van f 14 000 te hoog achtten. 

Wat de grens van f 4000 betreft, mogen de ondergetekenden 
erop wijzen, dat er behalve de overweging van sociale aard, 
nl. dat het aanbeveling verdient diegenen, die een laag inkomen 
genieten, een tegemoetkoming te verlenen, nog andere over-
wegingen in dit vraagstuk betrokken moeten worden, welke 
het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid toch wel 
wenselijk doen zijn. De eerste ondergetekende heeft bij de 
openbare behandeling van de onderhavige wetsvoorstellen in 
de Tweede Kamer daaraan bijzondere aandacht gewijd. Ten 
einde niet in herhaling te treden, zou hij de aan het woord 
zijnde leden hiernaar gaarne willen verwijzen. 

Voor wat de grens f 14 000 betreft, menen de ondergeteken-
den er mede te kunnen volstaan erop te wijzen, dat deze grens 
bij de behandeling van het onderhavige wetsontwerp in de 
Tweede Kamer is tot stand gekomen door de aanvaarding van 
het amendement-De Kort, waartegen de eerste ondergetekende 
overigens geen bezwaar meende te moeten maken. 

De eerste ondergetekende zou nog met een enkel woord 
willen ingaan op de opmerking van deze leden, dat zij de voor-
gestelde regeling niet als een verzekeringswet beschouwen. Huns 
inziens was door het invoeren van een inkomensgrens de be-
doelde voorziening tot een sociale wet geworden. De eerste 
ondergetekende zou willen opmerken, dat hij nimmer gesteld 
heeft, dat deze wet een verzekeringswet zou zijn in de klassieke 
betekenis, welke daaraan wordt toegekend in de sfeer der parti-
culiere verzekering. Hij houdt echter wel staande, dat deze 
regeling, wet geworden, een sociale verzekeringswet zal zijn. 
Dat door het inbrengen van een inkomensgrens in een bepaalde 
sector het evenwicht tussen uitkering en premie onderling is 
verbroken, een evenwicht, dat overigens in de volksverzeke-
ringen nimmer recht evenredig is, betekent nog niet dat nu 
gezegd kan worden, dat aan deze wet het karakter van een 
sociale verzekeringswet zou zijn ontvallen. 

Deze leden vestigden voorts de aandacht op de omstandig-
heid, dat — in tegenstelling met hetgeen wordt voorgesteld ten 
aanzien van de zelfstandigen, die een premie-aanslag zullen 
ontvangen — de premie voor de loontrekkenden versluierd is. 
Zulks zou huns inziens de voorgestelde regeling voor een be-
langrijk deel van de bevolking minder levend maken. 

Met betrekking tot deze opmerking moge de eerste onder-
getekende erop wijzen, dat de loontrekkenden ook thans onder 
vigeur van de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden zelf geen 
premienota of -aanslag ontvangen. De verschuldigde premie 
wordt door de werkgevers betaald. Wat het wetsontwerp op 
dit punt inhoudt, is derhalve niet veel anders dan continuering 
van de bestaande situatie. Niettemin kan men, ondanks de 
omstandigheid, dat de loontrekkenden ook thans niet zelf 
de premie betalen, moeilijk volhouden, dat de kinderbijslag bij 
dat deel der bevolking minder levend is. 

De ondergetekenden namen er gaarne nota van, dat deze 
leden instemden met het voorstel de mogelijkheid te openen, 
dat ongehuwde vrouwen, die de leeftijd van 45 jaar hebben 
bereikt, niet aan de premieheffing zullen zijn onderworpen. 
Volledigheidshalve zij er nog op gewezen, dat de vrijstelling 
van premiebetaling slechts betrekking kan hebben op inkomen, 
waarover een werkgever geen premie is verschuldigd. 

Wat betreft de mededeling van de hier aan het woord zijnde 



6 
leden, dat zij het juister zouden hebben gevonden, indien de 
vrijstelling in de wet zelf zou zijn opgenomen en niet aan een 
algemene maatregel van bestuur zou zijn overgelaten, ver-
trouwen de ondergetekenden, dat deze leden wel begrip zullen 
hebben voor de beweegredenen, welke tot het onderhavige 
voorstel hebben geleid. 

Dezelfde leden stelden voorts nog de vraag om welke reden 
de eerste ondergetekende heeft gemeend de hoogte van de 
kinderbijslagen in het ontwerp-Algemenc Kinderbijslagwet uit-
sluitend afhankelijk te moeten stellen van het indexcijfer van 
de lonen en deze niet mede in verband te moeten brengen met 
het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud. 

De eerste ondergetekende wil er allereerst op wijzen, dat 
in het oorspronkelijke wetsontwerp geen voorziening was op-
genomen inzake een z.g. „automatische" aanpassing van de 
kinderbijslagen. Gelet op de daaromtrent bij de grote mcerder-
heid van de Tweede Kamer levende wensen, is bij de tweede 
nota van wijziging alsnog een zodanige voorziening in het wets-
ontwerp neergelegd. Daarbij is, zulks overeenkomstig de sug-
gesties vanuit de Tweede Kamer, aansluiting gezocht aan het-
geen ten aanzien van de aanpassing van de pensioenen inge-
volge de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen-
en Wezenwet is bepaald. 

Zoals bekend, volgen de pensioenen ingevolge de genoemde 
wetten de wijzigingen in het loonpeil. Deze maatstaf is destijds 
welbewust gekozen, omdat op deze wijze de pensioenen in het 
algemeen het beste de fluctuaties in de algemene welvaart 
kunnen volgen. 

Naar de mening van de eerste ondergetekende zullen bij 
stijging van de welvaart ook de gezinnen met kinderen even-
redig in de welvaartstijging dienen te delen. Deze doelstelling 
zal naar zijn wijze van zien in het algemeen zo goed mogelijk 
worden bereikt door de kinderbijslagen, op dezelfde wijze als 
de pensioenen ingevolge de A.O.W. en de A.W.W., te koppelen 
aan de wijzigingen in de loonindex. 

Overigens moge nog worden opgemerkt, dat de in het wets-
ontwerp neergelegde relatie tussen de hoogte van de kinder-
bijslagen en het indexcijfer van de Ionen in wezen niets nieuws 
betekent. Immers hebben de kinderbijslagen in de achter ons 
liggende jaren in het algemeen reeds de fluctuaties in de alge-
mene welvaart gevolgd. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden, hoe de positie 
van het overheidspersoneel zal zijn op het stuk van de kinder-
toelagen, wanneer de voorgestelde regeling tot wet zal zijn 
verheven, mogen de ondergetekenden erop wijzen, dat op grond 
van het in het wetsontwerp Aanpassing Algemene Kinderbijslag-
wet onder artikel X voorgestelde artikel 10 van de Kinderbijslag-
wet bij algemene maatregel van bestuur voor het overheids-
personeel een afzonderlijke kinderbijslagvoorziening in het leven 
zal moeten worden geroepen. Deze kinderbijslagregeling zal 
— in grote lijn aangegeven •— in de eerste plaats moeten voor-
zien in een kinderbijslag voor het eerste en het tweede kind, 
terwijl in deze regeling voorts een aanvullende kinderbijslag-
regeling zal moeten worden opgenomen — aanvullend dus op 
de kinderbijslag uit hoofde van de Algemene Kinderbijslag-
wet — voor derde en volgende kinderen. Deze regeling zal 

voor wat de technische begripsomschrijvingen betreft, nauw op 
die ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet moeten aansluiten. 
De te treffen ovcrheidskinderbijslagregeling zal bij de totstand-
koming, naast de reeds genoemde wettelijke aanspraak inge-
volge de Algemene Kinderbijslagwet, voorzieningen bevatten 
tot een totaal, gelijk aan de op dat moment geldende rijks-
regeling. 

Het wetsontwerp sub II 

Het verheugt de tweede ondergetekende dat de leden, laatste-
lijk aan het woord, gaarne instemmen met het ontwerp van wet 
Herziening van de kinderaftrek (4957), waarvan — in com-
binatie met de nieuwe regeling voor de kinderbijslag voor loon-
trekkenden — ook naar zijn oordeel een verlichting van de 
administratieve werkzaamheden van het bedrijfsleven mag 
worden verwacht. 

Zoals de tweede ondergetekende reeds bij de openbare be-
handeling van het onderhavige wetsontwerp in de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal te kennen heeft gegeven, acht hij 
het ook zijnerzijds geen bezwaar dat de definitieve beslissing 
over het al dan niet handhaven van de aftrek voor het z.g. extra-
kind eerst wordt genomen ter gelegenheid van de behandeling 
van de voorstellen inzake de algemene belastingherziening. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

G. J. M. VELDKAMP. 
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De commissie van rapporteurs heeft gemeend met de mede-
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