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Prof.drs. GAB. Frinking

Het SER-advies over
de kinderbijslag: een
gemiste kans
De belasting voor de financiele positie
van mensen met kinderen is klein. Onfangs bracht de Sociaai-Economische
Raad een advies uit over de kinderbJjslag. De SER heeft nagelaten te onderzoeken of de weg voor nieuwe generaties meer is dan aileen de verantwoordelljkheid van de ouders.
De inkomensverdeling houdt in Nederland
de gemoederen voortdurend in beweging
De discuss1e over de koppeling tussen lonen en uitkeringen is hiervan het meest actuele voorbeeld. Daarvoor was er grote beroering over de achtergebleven loonontwikkeling in andere sectoren van het maatschappelijk Ieven. De herinneringen aan
de acties in de gezondheidszorg, onder
het politiepersoneel en de graanboeren,
om maar enkele voorbeelden te noemen,
liggen nog vers in het geheugen.
In schril contrast tot de bijzondere
aandacht die deze groeperingen ten deel
vall staat de vrij geringe belangstelling
voor de financiele positie van mensen met
kinderen. Dit is niet geheel onverklaarbaar.
Ouders vormen een heterogene inkomenscategorie. De aanwezigheid van kinderen brengt wei bepaalde uitgaven met
zich mee, maar het hiermee gepaard
gaande inkomensverlies is zeer verschillend en leidt niet tot het ontstaan van een
gemeenschappelijk belang.
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Bovendien wordt de beperkte bestedingsruimte van ouders beschouwd als
het resultaat van een eigen keuze, waarvoor ziJ zelf een eigen verantwoordelijkheid accepteren. Volgens sommigen bestaat er dan ook geen enkele reden om
voor het kriJgen en verzorgen van kinderen
een financiele tegemoetkoming te geven
Nu ondervindt een dergelijke opvatting
in ons land niet veel steun. Seder! 1939
kennen we een wettelijke regeling van de
kinderbijslagverzekering. In de loop van
de daarop volgende periode van vijftig
jaar is de inhoud van deze verzekering
veelvuldig gewijzigd. BiJ deze WiJzigingen
is vaak het advies van de SER ingewonnen. De laatste keer dat de Raad zich hierover heeft uitgesproken dateert van 29 juni
1990/ In deze bijdrage zullen we de belangrijkste bevindingen van de Raad van
enkele kanttekeningen voorzien.

Prof drs G A.B. Frrnkrng ( 1939) rs hoogleraar dernografre
aan de Katholreke Unrversrtert Brabant
1 Volgens een rn 1982 gehouden onder zoek vond
slechts 11 procent van do mensen dat de krnderbrJslag
wei afgeschaft mag worden, zre ook P J Rozendal
e.a . Het bevolkmgsvraagstuk in de 1aren '80. opvattmgen over overheldsbeleid. NIDI publrkaties no 6. Voorburg, 1985
2. Sociale Economrsche Raad, Structuur van de kinderbiJS!agen Adv1es inzake de structuur van de kinderbiJslagen, Publikat1es nr 12-29 JUni 1990, 's-Gravenhage
1990
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De inhoud van het SER advies
In de advies-aanvraag van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 maart 1988 werd de SER verzocht om zijn zienswijze over de structuur
en het niveau van de kinderbijslagen kenbaar te maken. In de verdere toelichting op
dit verzoek blijkt dat van de Raad ook een
bezinning op doelstellingen en uitgangspunten van het kinderbijslagstelsel en de
wijze waarop hieraan concreet inhoud
moet worden gegeven wordt verwacht.
In het SER-advies wordt aan de laatste
vragen een apart hoofdstuk gewijd. Voorts
bevat het advies een beknopt overzicht
van de ontwikkelingen van het stelsel, een
internat1onale vergelijking van verschillende stelsels in een zevental Westeuropese
Ianden, een verkenning van de te verwachten demografische ontwikkelingen
d1e voor het stelsel van belang ziJn en een
hoofdstuk over u1tgaven voor kinderen.
In de weergave van en het commentaar
op het advies beperk ik me tot de visie van
de Raad op de toekomstige ontwikkelingen van de kinderbijslagwetgeving.
Ooelstelling en uitgangspunten
In aansluiting op het in 1964 uitgebrachte
advies over de hoogte van de kinderbijslagen handhaaft de Raad de (beperkte) doelstelling van de kinderbijslagregeling als
zijnde 'een inkomensoverdracht aan ouders
om aldus een grote mate van gelijkheid van
ontplooiingsmogelijkheden van de kinderen
te bevorderen' (p. 38) De Raad is van mening dat aan het kinderbijslagstelsel geen
bevolkingspolitieke doelstellingen moeten
worden toegekend en dat evenmin de kinderbijslag te karakteriseren is als een inkomensvervangende uitkering voor ouders
die zich bij de komst van kinderen (gedeeltelijk) uit het arbeidsproces terugtrekken. In
de visie van de Raad is de kinderbijslag bedoeld om een gedeeltelijke compensatie te
bieden van uitgaven voor kinderen die ten
laste van de ouders komen. Hiermee is nog
niet aangegeven in welke mate het ouderlijk
inkomen anno 1990 moet worden aange-
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vuld voor het opvangen van de kosten of
uitgaven voor kinderen. Teneinde deze
vraag te kunnen beantwoorden formuleert
de Raad een aantal uitgangspunten die
deels van normatieve. deels van sociaalpolitieke aard ziJn.
Deze zijn
a Aile ingezetenen die kinderen verzorgen
of tot hun last hebben. hebben rechtop
kinderbijslag,
b Het recht op kinderbijslag geldt vanaf
het eerste kind;
c Het recht op kinderbijslag geldt voor kinderen tot 18 jaar alsmede voor k1nderen
tot ten minste 21 jaar voor wie geen adequate kinderb1jslagvervangende voorziening is getroffen;
d De hoogte van de kinderbijslag d1ent zodanig te ZIJn dat voor ouders eigen finanCiele verantwoordelijkheid bliJft bestaan,
e Kostenverschillen op grond van leeftiJdsverschillen dienen 1n de hoogte van de
kinderbijslag tot u1tdrukk1ng te komen:
Bij de bepaling van de hoogte van de
k1nderbijslag dient reken1ng te worden
gehouden met de gez1nsgrootte en de
rangorde van de kinderen:
g Het k1nderbijslagstelsel dient te worden
gekenmerkt door eenvoud en inzichtelijkheid.
Over de volgende uitgangspunten wordt in
de Raad verschillend gedacht
h De hoogte van de kinderbijslag dient
(niet) afhankelijk te zijn van het inkomen
van ouders of verzorgers:
1 Over kinderbijslagen vindt (geen) belasting- en premieheffing plaats.
Bij de vaststelling van het niveau van de
kinderbijslagen kunnen volgens de Raad
vier benaderingen worden gevolgd. Deze
benaderi ngswiJzen, theorieen genoemd.
zijn niet op obJectief-wetenschappeliJke
basis gefundeerd, maar houden vee leer
een waarde-oordeel in over de gewenste
verhouding tussen het niveau van de kinderbijslagen en bepaalde variabelen, zoals de kosten van kinderen, het welvaarts-, inkomensniveau en de welvaarts-
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beleving van ouders. UitetndeliJk kiest de
Raad niet voor een benadering, maar voor
een combinat1e van verschillende theorieen. Een deel van de Raad zal bij de formulering van beletdsvoorstellen uitgaan
van een combinatie van de kosten-perkind theone en de gezinswelvaartstheorie,
een ander dee I van de Raad zou naast be ide theorieen in de toekomst ook de inkomenstheorie als een richtsnoer voor het bepal en van de kinderbijslag willen hanteren.

: .i

Belmdsvoorste!!en
In het advies van de Raad wordt ruime
aandacht besteed aan de presentatie van
een samenhangend geheel van beleidsvoorstellen die zowel betrekking heeft op
de structuur van de ktnderbiJslag als op
andere inkomensbestanddelen die de bestedingsruimte in de huishoudens met kinderen be1nvloeden Daarnaast wordt ingegaan op de nadere invulling van het kabinetsvoorstel tot verhoging van de kinderbijslaguitgaven met 500 mtiJoen gulden in
de periode tot en met 1994.
Hoewel de Raad (met het kabinet) van
oordeel is dat de positie van huishoudens
met kinderen in de komende jaren btJzondere aandacht behoeft, word! binnen de
Raad verschtllend gedacht over de wijze
waarop en de mate waarin beleidsmaatregelen zullen moeten worden getroffen die
de bestedingsmogelijkheden van deze
hu1shoudens zullen verbeteren.
Een deel van de Raad bepleit (op termijn) een verbetering van de positie van
huishoudens met kinderen en een inkomen op minimum niveau alsmede een
algemene verhoging van het niveau van
de kinderbiJslag.
Dit deel van de Raad acht het wenselijk
om - voor zover hiervoor voldoende financtele middelen gevonden kunnen
worden - de kinderbijslagen verder te
verhogen dan in het regeerakkoord is
voorzien.
Oaarnaast acht dit deel het wenselijk dat
reeds lijdens de huidige kabinetsperiode een eerste stap wordt gezet in de
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richting van een systeem van kinderafhankelijke minimumuitkeringen. De introductie van kinderafhankelijke uitkeringsniveaus dient betrekking te hebben op
de ABW, de Toeslagenwet, de IOAW en
de IOAZ. Een uitspraak over een precieze invulling van een differentiatie van de
kindertal
minimumuitkeringen
naar
wordt nu niet gedaan, maar dient, naar
het oordeel van deze leden, onderdeel
te ziJn van een bredere herwaardering
van de onderlinge verhoudingen van de
naar samenstelling van de huishoudens
varierende minimuminkomensnormen.
Oit laatste voorstel zal per saldo tot meer
evenw1chtige horizontale draagkrachtverhoudingen tussen gezinnen met en
zonder kinderen leiden. Wei vindt dit

De SER is verdeeld over
de vraag of de hoogte van
de kinderbijslag afhankelijk
moet zijn van het feit dat
een ouder of beide ouders
werken.

deel van de Raad dat de verhouding Iussen gezinnen met een respectievelijk
twee verdienende partners aanleiding
zou kunnen ziJn voor nieuwe maatregelen. In dit verband acht men de invoering
van een (optionee!) splitsingsstelsel in
aanvulling op de Oort-wetgeving als een
mogelijke oplossing voor nieuwe onevenwichtigheden. Dit aspect zal blijkens de taakopdracht van de ingestelde
commissie tot herziening van de belasting op het inkomen, nader (moeten)
worden onderzocht en zal in een latere
lase, als het kabinet naar aanleiding van
de rapportage van deze commissie be-
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leidsvoornemen heeft ontwikkeld, onderwerp zijn voor nadere advisering.
- Een ander deel van de Raad kan instemmen met de voorgestelde verhoging van
de kinderbijslagen alsmede met de toekenning van de verhoging voor het eerste kind.
Deze leden achten het echter niet gewenst reeds nu aan te dringen op een
verdergaande verhoging van de kinderbijslagen na 1994 dan wei nog tijdens de
huidige kabinetsperiode. Ze zijn ook
geen voorstander van de introductie van
een splitsingsstelsel in de loon- en inkomstenbelasting, omdat een dergelijk
stelsel drempels opwerpt voor de participatie van vrouwen in het arbeidsproces. Dit deel staat niet principieel afwijzend tegenover een toespitsing van de
inkomensoverdrachten naar huishoudens met kinderen. Een aantal mogelijkheden kunnen hierbij worden overwogen, zoals het introduceren van inkomensafhankelijke kinderbijslagen, van
kinderafhankelijke minimumuitkeringen
of het verlenen van toeslagen op de minimumuitkering voor de verzorging van
kinderen. Naar het oordeel van dit deel
van de Raad kan een goede afweging
ter zake uitsluitend plaatsvinden in een
breder kader dan dat van een advisering over de structuur en het niveau van
de kinderbijslagen. Deze leden zijn dan
ook van mening dat de adviesaanvraag
gericht op de invulling van het streven
naar economische zelfstandigheid, voor
de hand ligt Een dergelijke adviesaanvraag biedt de garantie dat de inkomensverhoudingen en het noodzakelijke
flankerende beleid zoals voldoende kinderopvangvoorzieningen, in hun totale
onderlinge samenhang aan de orde
kunnen komen. Oat maakt een zorgvuldige afweging van mogelijke veranderingen in onder meer het karakter van
het minimumloon, de sociale zekerheid,
inkomensafhankelijke regelingen en de
belastingheffing mogelijk.
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Kanttekeningen
Bij het opstellen van een visie op de toekomstige ontwikkeling van de kinderbijslagwetgeving werd van de Raad verwacht in te gaan op de vraag of en in hoeverre in de huidige maatschappelijke context de kinderbijslagen toereikend zijn als
tegemoetkoming in de kosten van of uitgaven voor kinderen. Tevens werd de Raad
geacht de vraag te beantwoorden aan de
hand van welke kwalitatieve of kwantitatieve criteria het niveau van de kinderbijslagen kan worden bepaald. Aan deze (dubbele) probleemstelling zitten vele aspecten die, afhankelijk van de wijze waarop de
doelstelling van de kinderbijslagregeling
wordt geformuleerd, al dan niet in beschouwing kunnen worden genomen. De
Raad kiest voor een zeer beperkte omschrijving van de kinderbijslagregeling en
laat zodoende de kans voorbijgaan om
een integrale visie op wenselijk geachte
verzorgingsarrangementen voor kinderen
uit te werken, waarvan kind-gerelateerde
inkomensoverdrachten een (essentieel)
onderdeel kunnen zijn.
De keuze van de Raad om de kinderbijslag uitsluitend te beschouwen als een
- gedeeltelijke - compensatie van de uitgaven voor kinderen en niet (mede) te karakteriseren als een inkomensvervangende uitkeringsregeling, waaraan niet onbelangrijke arbeidsmarkt en demografische
effecten te onderkennen zijn, heeft tot gevolg dat de problematiek van de inkomenspositie (in brede zin) van ouders onderbelicht blijft Daarnaast is de samenhang met overheidsbeleid, dat gericht is
op vergroting van economische zelfstandigheid van de vrouw (emancipatiebeleid)
alsmede op het krijgen van kinderen (bevolkingsbeleid), ten onrechte niet in de
discussie van de Raad betrokken. Beide
punten vragen een toelichting.
In een samenleving, waar steeds meer
(jonge) vrouwen aan het arbeidsproces
willen deelnemen, vormen de (indirecte)
kosten van kinderen, kosten die voornamelijk bestaan uit de waarde van onbetaal-
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de arbeid die ouders aan de verzorg ing
van hun kinderen besteden , een belangrijke uitgavenpost Deze kosten spe len in
toenemende mate een rol bij de besluitvorming om te (b lijven) werken en kinderen te
krijgen .
Hoe belangrijk deze verzorgingskasten
zijn is onlangs in een Engel se studie aan getoond .3 De auteurs berekenen voor een
aantal Westeuropese landen het verlies
aan (levensduur) inkomen van vrouwen als
zi j zich bij de geboorte van kinderen (gedeeltel ijk) terugtrekken uit het arbeidsproces. In verge lijking met een ononderbroken actieve periode lijden vrouwen gemiddeld in En geland en (West) Du itsland een
verlies aan inkomen van ongeveer 50 procent. In landen als Zweden en Frankrijk,
waar de voorzieningen voor we rkende
ouders vee l beter zijn , blijft het merendeel
van de vrouwen bij de komst van kinderen
doorwerken en beperkt zich het verlies
aan inkomen tot 10 procent. De auteurs
sc hatten in Nederland de derving aan inkomen op meer dan 50 procent.
In ve rgelijking hiermee zijn de d irecte
kosten van kinderen van vee l minder betekenis. Uit de berekeningen die de Raad
presenteert blijkt dat ouders in ve rg el ijking
met echtparen zonder kinderen over minder besteedbaar inkomen beschikken . Het
versc hil varieert naar aantal en leeftij d van
de kinderen en naar gezinsinkomen. Voor
ouders met twee kinderen en een (netto)
gezinsi nkomen van f 30 000 bedraagt dit
ongeveer 15 procent (p. 136).
De betekeni s van de kinderbijslag als
compensatie voo r de uitgaven van kinderen dient naar mijn mening dan ook in het
licht van de huidige maatschappelijke
context te worden herzien ..
Gelet op de bescheiden omvang van
voorzieningen en rege li ngen bestemd
voor het krijgen van en het zorgen voor kinderen in ons land , is er nauwelijks discussie mogelijk over de stelling dat de samenleving hiervoor meer middelen beschikbaar zou moeten stellen s
De - in politieke zin- interessante vraag
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is vee leer hoe deze middelen moeten worden aangewend: in de vorm van gesubsidieerde collectieve voorzieningen en regelin gen (uitbreiding van kinderopvang, bevallings- en ouderschapsverlof) of in uitkeringen aan ouders c.q. ve rzorgers (hogere
kinderbijs lagen , ve rzorgingsloon , pensioenaanspraken). De keuze tu ssen beide
modaliteiten is niet louter van normatieve
aard; ook inkomenspolitieke overwegingen zullen in de afweging moeten worden
betrokken.
Een dergelijke zienswijze laat onverlet
dat- omwille van een wensel ijke verlaging
van de col lectieve uitgaven- er geen extra
middelen voor dit doel beschikbaar komen , maar dat hiervoor bestaande geld-

Het CDA zou de positie

van (werkende) ouders met
kinderen moeten
versterke n.

stromen worden aangewend . Het pleidooi
om de huidige kostwinnersfaciliteiten in te
zetten om de positie van (werkende)
ouders te verste rken verdient in dit ver-

3. H. Joshi en H. Davies , The foregone earnings of Europe 's mother. Paper gepresenteerd op het EAPS s~mi
naire: Famil ies et niveau de vie: observation et analyse .
Barcelona , 29-31 oktober 1990.
4. Zie ook: F.W.M. Hol, Opportunity casts van kinderen .
Een bezinning over de toekomst van de kinderbijslag,
voord racht voor Divosa. 10 maart 1989.
5. Volgens het in 1990 verschenen Sociaal en Cultureel
Rapport liggen de uitgaven voor moeder en kind in Nederland in vergelijking met andere Westeuropese landen op een vrij hoog niveau . In deze opstelling is echter
geen rekening gehouden met fiscale voordelen die in
de meeste van deze landen aan mensen met kinde ren
word en toegekend.
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band meer steun dan - vooral in CDAkring- gewoonlijk wordt aangetroffen-"
Het tweede punt van commentaar betreft de implicaties van het door de overheid geformuleerd emancipatie- en bevolkingsbeleid voor de toekomstige ontwikkeling van de kinderbijslagwetgeving.
In de moderne verzorgingsstaat tracht
de overheid op een veelheid van terreinen
ordenend en regelend op te treden. Door
haar betrokkenheid bij het maatschappelijk bestel schept de overheid voor een
deel de condities die bepalend zijn voor
de individuele handelingsvrijheid. Dit gebeurt ook met het krijgen, het verzorgen en
het grootbrengen van kinderen. De opvattingen van de Nederlandse overheid hierover zijn in een aantal beleidsteksten vastgelegd. lk beperk me tot die onderdelen
van het bevolkings- en emancipatiebeleid
die met het onderhavige onderwerp de
meeste raakvlakken bezitten.
Wat zijn nu de voornaamste toetsbare
doelstellingen die de overheid heeft aanvaard met betrekking tot het krijgen en de
zorg voor kinderen? Uit de hierover opgestelde beleidsteksten zijn de volgende beleidsdoelen af te leiden 7
1 Het gemiddeld kindertal per vrouw dient
in de jaren negentig op het niveau van
een stationaire bevolking te komen, dat
wil zeggen gemiddeld 2,1 kind per
vrouw.
2 Vanaf de 1990-generatie dienen (ook)
degenen die tijdelijk voor een of meerdere kinderen hebben gezorgd (later) in
hun eigen levensonderhoud te kunnen
voorzien.
Toetsing van deze toekomstgerichte doelstellingen is eigenlijk niet goed mogelijk.
Wei kunnen we nagaan in hoeverre het reproduktief- en het arbeidsmarktgedrag
van vrouwen uit de naoorlogse generaties
zich ontwikkelen in de richting van de gestelde beleidsdoelen. Een vergelijking tussen de bovengenoemde beleidsdoelen
van de overheid en de feitelijke ontwikkeling leert het volgende
a De opeenvolgende generaties vrouwen
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geboren in de periode 1945-1960 zullen
(naar verwachting) gemiddeld steeds
minder kinderen voortbrengen. Dit betekent dat de discrepantie met de eerste
doelstelling steeds groter wordt;
b Steeds meer vrouwen uit de naoorlogse
generaties begeven zich op de arbeidsmarkt. De participatie van (gehuwde)
vrouwen met kinderen blijft echter sterk
achter bij die van vrouwen zonder kinderen. Deze categorie stopt vaak na de geboorte van het eerste kind met werken of
gaat in deeltijd werken. Vrouwen die kinderen met een voltijdse baan combineren blijven een uitzondering.
Het voorgaande laat de conclusie toe dat
er momenteel weinig uitzicht bestaat op
het bereiken van een situatie waarin de
economische zelfstandigheid van de
vrouw zal zijn gerealiseerd zonder dat dit
ten koste gaat van de vruchtbaarheid, of
andersom, althans niet met het huidige beleid als inzet. Dit roept de vraag op of men
bij de afweging van beleidsvoorstellen ten
aanzien van de financiele positie van (werkende) ouders niet uitdrukkelijk met de
mogelijke invloed van deze voorstellen op
de arbeidsdeelname van de vrouw en op
haar kindertal rekening moet houden.
Wordt deze vraag bevestigend beantwoord dan ligt opnieuw een verruiming
van de doelstelling van de kinderbijslagregeling voor de hand. We dienen dante bezien welke soort verzorgingsarrangementen voor het krijgen van en de zorg voor
kinderen nodig zijn mede met het oog op
het besproken overheidsbeleid.
BiJ het zoeken naar (nieuwe) uitgangs6 Z1e ook
- R.M A Janswe11er. Pnvate leefvorrnen. publieke gevolgen Naar een overheidsbele1d met betrekking
tot mdividual1senng. Staatsu1tgeve11J, 's-Gravenhage
1987
- M Bruyn-Hundt. 'Kosten en baten van werkende
JOnge rnoeder'. R J van Amstel e.a. (red ). Een kind
krijgen en blijven werken een ovewcht van onderzoeksresu/taten rand zwangerschaps-. bevallingsen ouderschapsverlof, Amsterdam 1988
7. Voor een u1tvoer~ge beschouwmg z1e GAB F11nk1ng,
'KieLen voor k1nderen. De rol van de overhc1d ter diScussle', Gez1n, 1rg 2. nr 2 (1990) 88-94
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punten voor het ontwerpen van financiele
regelingen en voorzieningen die beogen
het krijgen van en de zorg voor kinderen te
faciliteren, zouden we onder meer kunnen
denken aan de volgende
1 De keuzevrijheid voor kinderen dient het
verwerven van economische zelfstandigheid van de ouders niet te belemmeren. Het omgekeerde mag evenmin het
geval zijn.
2 Ouders dienen zelf te bepalen of en hoe
ziJ de zorg voor kinderen wensen te
combineren met het verrichten van betaalde arbeid
3 Welvaartsverschillen tussen mensen
met en zonder kinderen dienen in principe voorkomen te worden.
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Een verkenning van verzorgingsarrangementen in Ianden als Frankrijk en Zweden
kan het nodige inzicht verschaffen om nadere voorstellen uit te werken.
Het is jammer dat de SER deze weg niet
heeft gevolgd. De zorg voor de nieuwe generaties blijft in de huidige voorstellen van
de Raad vooral een verantwoordelijkheid
van de ouders. De Raad heeft een kans
gemist om nate gaan of dit gegeven niet in
de samenleving van de jaren negentig
moet worden bijgesteld.
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