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Een Zondepotje voor het natuurlijke kind. Hr. Clemens Ruijters, mede
werker .aan he-t Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. 

I. Inleiding. 

Bij de \oèt van 20 december 1979, Stbl. 1979, no. 709, die met ingang 
van 1 januari 1980 in werking trad, is het stelsel van kinderbijslag
wetgeving ingrijpend gewijzigd. De bestaande kinderbijslagregelingen, 
t.w. de Algemene Kinderbijslagwet, de Kinderbijslagwet voor loon
trekkenden en de Kinderbijslagwet voor kleine zelfstandigen, werden 
samengevoegd tot een algemene, de gehele bevolking omvattende, ver
plichte kinderbijslagverzekering van het eerste kind af. De kinder
aftrek van de loon- en inkomstenbelasting werd hierbij afgeschaft. 
De beschouwingen, die aan de aktuele ontwikkelingen !n de kinderbij
slagwetgeving zijn voorafgegaan en deze nog mede bepalen, hebben 
veelal een zakelijk karakter. Nog maar zelden leiden principiële 
meningsverschillen over het recht op kinderbijslag tot hoog oplopende 
emotionele diskussies. Anders was dit in de 40-er en 50-er jaren, toen 
met name de KVP geen gelegenheid onbenut liet om via maatregelen op 
het gebied der zedelijke gezondheid - wij denken hierbij aan het tegen
gaan van lichtvaardige echtscheidingen, het verbod tot gemengd zwemmen 
en de voorstellen ter beteugeling van 'pornografie' in de leesbiblio
theken en bioscopen - een gezonde gezinssituatie te bevorderen. Ook met 
betrekking tot de kinderbijslagwetgeving werd een mogelijkheid gezien 
deze in dienst te stellen van de openbare zedelijkheid, welke naar de 
mening der KVP slechts ko~ worden bereikt vanuit het naar katholieke 
normen gevormde gezin. Ruim 25 jaar heeft de gezinspolitiek van de 
KVP - en met name de vraag welke houding de wetgever tegenover huwelijk 
en gezin had in te nemen - de diskussie ronde de kinderbijslag voor het 
natuurlijke kind bepaald. Tot in de vijftiger jaren was deze kategorie 
kinderen het kind van de rekening ten gevolge van de angst van met name 
de Katholieken, dat door een vervaging in de wetgeving van het verschil 
tussen wettige en natuurlijke kinderen, het christelijk huwelijk als 
grondslag van de samenleving zou worden ondergraven. 
fu deze bijdrage zal worden getracht enig inzicht te versèhaffen in de 
motieven van de voor- en tegenstanders van opheffing van het verschil 
in behandêlirrg tussen wettige en natuurlijke kinderen in de Kinderbij
slagwet. 
Hiertoe zal de parlementaire diskussie over dit onderwerp op de voet 
worden gevolgd en zal tevens aandacht worden geschonken aan enkele 
andere faktoren die de kinderbijslag voor natuurlijke kinderen mede 
hebben bepaald. 

2. Totstandkoming Kinderbijslagwet. : 

Het vraagstuk van de wenselijkheid van een wettelijk geregelde kinder
bijslagvoorziening, met name voor de loonarbeiders, begon zich voor 
het eerst omstreeks het begin van de eerste wereldoorlog af te tekenen. 
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Het .zou,echter .nog tot 1938 duren voordat een ontwerp-Kinderbijslag-
wet bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal werd ingediend. Blijkens 
de toe lichting zag de Regering het als een eis van algemeen welzijn, 
"dat de redelijk en zedelijk handelende mensch, die vÓor het levens
onderhoud van zich en de zijnen aange~zen is op zijn arbeidskracht, 
in de algemene organisatie der loonvorming niet een belemmering ont
moet in het voldoen aan zijn recht op vorming van een gezin naar de 
wetten der natuur en aan zijn plicht tot onderhoud van het aldus door 
hem gevormde gezi·n". (Bijlagen Tweede Kamer 1938/39, no. 250, memorie 
van toelichting p. 2). Daarnaast werd een wettelijke regeling gewenst 
geacht vanwege het belang van kinderrijke gezinnen voor de gemeenschap. 
Op deze rechtsgrond kwam op 23 december 1939 (Stbl. 806) de Kinder
bijslagwet tot stand, waarin vanaf het derde kind in een uitkering werd 
voorzien. In deze wet werd onder 'kind' verstaan een wettig of gewettigd 
kind van de arbeider of van de echtgenote van de arbeider. Buiten deze 
regeling, die om praktische redenen was beperkt tot loontrekkenden, 
vielen natuurlijke kinderen en pleegkinderen. In dit verband zij opge
merkt, dat de in 1919 tot stand gekomen Kindertoeslagregeling voor 
Rijksambtenaren zowel pleegkinderen als natuurlijke kinderen omvatte. 
Uitbreiding der verplichte verzekering tot kleine zelfstandigen ont
moette bij Minister Romme in beginsel geen bezwaar, maar zou met name 
met betrekking tot de vaststelling en invordering van de premie tot 
grote moeilijkheden leiden. 
Reeds bij de schriftelijke voorbereiding van het wetsontwerp in de 
Tweede Kamer was van socialistische zijde de wens naar voren gekomen 
om bij de berekening van de kinderbijslag ook te betrekken de pleeg
kinderen en de natuurlijke -kinderen, met de verzorging waarvan de 
arbeider zich had belast. Met betrekking tot de pleegkinderen zag 
Romme te grote administratieve problemen. 
Tegen een gelijkstelling van natuurlijke met wettige kinderen had hij 
echter principiële bezwaren. Romroe lichtte zijn bezwaren niet verder 
toe, maar in het voorlopig verslag (Bijl. TK 1938/39, no. 250, voorlopig 
verslag p. 12) hadden zijn partijgenoten zich overduidelijk tégen de 
gelijkstelling uitges·proken: "Daardoor zou een van de Christelijke grond
slagen van ons volksleven worden ondergraven. Het wettige huwelijk, 
waaruit een normaal gezin ontspruit, is een van de hechtste peilers, 
waarop een geordend~ samenleving steunt". De SDAP daarentegen had be
langrijke bezwàren tegen de principiële uitschakeling van het onechte 
kind. (Handelingen Tweede Kamer 1938/39, p. 2012). Ook de CPN (p. 2011) 
veroordeelde scherp dat van de regeling bepaalde kinderen werden uit
gesloten, daarbij steunende op "bekrompen orthodoxie". 
Het was zeker niet Romme's bedoeling natuurlijke kinderen, wat het 
ontvangen van een uitkering betreft, bij de wettige achter te stellen. 
Zoals ook uit het verloop van de diskussies rond de kinderbijslag voor 
het natuurlijke kind zal blijken ging het er vooral om het normale, 
wettig gevormde gezin rechtens niet op één lijn te stellen met die ge
zinnen, die geheel of gedeeltelijk waren gevormd zonder de juiste 
huwelijksmoraal in acht te nemen. 
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3. Het eerste amendement-Hooij. 

Bij de eerste na-oorlogse wijziging van de Kinderbijslagwet, i nge 
diend 2 mei 1946, wilde minister Drees de kinderbijslag ook voor 
het eerste en het tweede kind toekennen, omdat een algemene loons
verhoging ekonomisch niet haalbaar was en op deze wijze tenminste 
ook ·iets voor de kleinere gezinnen kon worden gedaan. Over de wense
lijkheid van deze loonmaatregel bestond algemene instemming. 
Daarnaast wilde Drees de pleegkinderen en ook de natuurlijke, wetti g
lijk erkende kinderen - op hen was de wet van 1939 niet van toepas
sing - uitdrukkelijk onder de werking van de Kinderbijslagwet brengen . 
Naar zijn oordeel bestond er, gezien het feit dat in de Invaliditeits
wet, de Ongevallenwetten, de Pensioenwet en de Belastingwetten de 
natuurlijke kinderen met de wettige- en pleegkinderen gelijk waren 
gesteld, geen aanleiding in de Kinderbijslagwet deze kinderen uitdruk
kelijk uit te zenderen. Bovendien werd ook aan ambtenaren krachtens 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren kinderbijslag ver
leend. (Bijl. TK 1946 II, nr. 210, MvA p. 5). 
Bij deze wijzigingswet van 18 september 1946, Stbl. G. 257, bleef de 
uitbreiding expressis verbis met het natuurlijke kind tengevolge van 
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een door Hooij (KVP) ingediend amendement echter om principi'ele redenen 
1 

achterwege. 
De bezwaren, bij de behandeling in 1938 naar voren gebracht, werden door 
de Katmlieken onverkort gehandhaafd. Hooij: "Wij willen in deze Kinder-. 
bijslagwet niet gelntroduceerd zien het beginsel, dat het goede, normale, _ 
wettig gevormde gezin rechtens op één lijn gesteld wordt met die gezin-
nen, die, hetzij gedeeltelijk, hetzij gereel, gevormd werden zon:ier de 
juiste huwelijksmoraal in achtl te nemen". (HTK 1946 Il, p. 127). Voor- I. 
ziening in de behoefte, ontstaan door het natuurlijke kind, zou op 
andere wijze geregeld moeten worden. 
De ARP-afgevaardigde Smeenk wilde bij deze technische herziening van de 
Kinderbijslagwet een principiële keuze met betrekking tot dit twistpunt 
ontlopen door de gewraakte woorden er uit te nemen en de natuurlijke 
kinderen als pleegkinderen in aanmerking te doen komen voor een uit
kering krachtens deze wet. Voor de toepasbaarheid van een dergelijke 
oplossing kon hij zich beroepen op een uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep waarin werd beslist, dat elk niet wettig of gewettigd kind, 
dat i~ iemands , gezin als eigen kind werd onderhouden, als pleegkind 
moest worden aangemerkt (CRvB 5 mei 1931, A.B. 1931, p. 432). 
Alleen de CPN en de PvdA verklaarden zich bij monde van hun woordvoerders 
Stokvis en van der Brug tègen het amendement-Hooij, dat echter door 
Minister Lieftinck, die ter vervanging van Drees het wetsontwerp moest 
verdedigen, werd overgenomen. De Minister, die bij deze wijziging van de 
kinderbijslagwet niet tot een beslissing over dit principiële punt wilde 
komen en evenmin door handhaving van de gewraakte woorden te kort wilde 
doen aan de erkenning van de waardering voor het huwelijk, sloot zich 
hierbij uitdrukkelijk aan bij de door Smeenk verdedigde stelling. 
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Ook hij . ach~te het niet aan t~ijfel opderhevig dat de natuurl i jke 
kinderen - als pleegkind - moesten worden meegere kend bij de kinder
bijslagreg el img. 
De ministerîèle opvattingen op dit punt vonden echter 'geen algemene 
instemming bij de uitvoeringsorganen, waarvan sommige van mening 
waren dat het eigen kind van de ongehuwde moeder niet viel onder de 
omschrijving "pleegkind dat als eigen kind wordt onderhouden en op
gevoed". De Centrale Raad van Beroep besliste in juni 1947 dat een 
ongehuwde moeder met haar kind weliswaar een gezin vormt, zoals de 
Kinderbijslagwet eist, maar dat dit kind niet als een pleegkind kon 
worden aangemerkt. Een natuurlijk kind is een eigen kind en dus geen 
pleegkind, zo luidde de motivering voor deze beslissing. (CRvB 24 
juni 1947, 21 oktober 1947 en 14 oktober 1947, A. B. 1947, blz. 366, 
616 en 617). 
Dat de gelijkstelling met het pleegkind als voorwaarde was gesteld om 
het amendement over te nemen bleek expliciet uit het antwoord van 
Drees op een schriftelijke vraag van Hooij, waarbij de Minister zich 
niet bereid verklaarde een besluit van de Raad van Arbeid te Leiden, 
waarbij, in afwijking van de opvatting van de Centrale Raad van Beroep, 
kinderbijslag aan een ongehuwde moeder voor haar natuurlijke kind werd 
toegekend, wegens strijd met de wet aan de Kroon ter vernietiging voor 
te dragen. (Aanhangsel TK 1947/48, p. 221, 222). Om het onhoudbare van 
de situatie te illustreren wees de Minister hierbij op het feit, "dat. 
voor een natuurlijkkind wel bijslag kan worden gegeven, mits de moeder 
maar zegt, dat degene, met wie zij samenleeft, niet de vader van het 
kind is. Dan mag het kind als pleegkind worden beschouwd" . 
Zo werd enkele jaren in de praktijk gewerkt met een regeling, die tot 
dwaze konsekwenties leidde. Mede door de jurisprudentie van de Cen
trale Raad van Beroep was de ongewenste · situatie ontstaan, dat sommige 
uitvoeringsorganen wèl, andere weer niet tot uitkering van kinderbij
slag voor het eigen, natuurlijke kind overgingen . 

4. Wijziging kinderrecht. 

Ondertussen lag al sinds 1937 een wetsontwerp bij de Staten-Generaal, 
dat beoogde het burgerlijke kinderrecht in die zin te wijzigen, dat de 
erkenning van het natuurlijke kind door zijn moeder zou komen te ver
vallen. -In de~ verhouding tot zijn moeder zou een natuurlijk kind in 
principe voortaan met een wettig kind gelijk staan. Dit was, zoals 
ook de Memorie van Toelichting opmerkte, geheel in overeenstemming met 
wat in het rechtsbewustzijn van het vol~ leefde. (Bijl. TK 1936/37, 
nr. 387 memorie van toelichting, p. 4). Op deze regel werd een uitzonde
ring gemaakt voor overspelige en bloedscheDDige kinderen. Hier golden vol
gens de toelichting "andere belangen der maatschappij, nl. het hooghouden 
van het monogame huwelijk .en het · ~l1idelijk ook in zijn gevolgen laken van 
ontoelaatbare verhoudingen". Hoewel ·de. christelijke ·erkenning van het mono
game huwelijk algemeen werd onderschreven, was de meerderheid der Twee de 
Kamer van oordeel dat men een onjuiste bejegening van onschuldige 



l 
I 
I 

l 

- 34 -

kinderen niet mocht aanwenden als middel om ondermijning van het 
huwelijk tegen te gaan. Minister van Maarseveen bleef echter bij 
zijn in het ontwerp neergelegde standpunt, dat overspelige 
kinderen niet konden worden erkend. 
De bij de Wet van 10 juli 1947, Stbl. H. 232 totstandgekomen W1Jzl
ging van het kinderrecht betekende voor het natuurlijke kind, dat de 
moeder voortaan naar burgerlijk recht verplicht was het naar draag
kracht te onderhouden. 
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Geheel in strijd met dit in 1947 in het Burgerlijk Wetboek aanvaarde • 
prijcipe bleef de alleenstaande werkende vrouw door de aanneming van 
het amendement-Hooij vooralsnog verstoken van kinderbijlsag voor haar 
natuurlijke kind. 

5. Het tweede amendement-Hooij. • De kwestie van het kinderbijslagrecht voor natuurlijke kinderen kwam • 
terug bij de behandeling van het wijzigingsantwerp 1950 (Bijl. TK 
1948/49, no. 1332), waar Hooij wederom met sukses bezwaar maakte 
tegen de gelijkstelling van natuurlijke met wettige-, pleeg- en 
stiefkinderen. • 
Het probleem, dat met met betrekking tot het natuurlijke kind opge-
lost diende te worden, bestond hoofdzakelijk hierin, dat enerzijds al
gemeen werd gevoeld, dat dit kind 'niet aan zijn lot mocht worden over. 
gelaten', door kinderbijslAg voor deze kinderen te onthouden, terwijl 
anderzijds door velen werd verlangd, dat dit kind op andere wijze zou 
worden behandeld dan het wettige en het gewettigde kind. 
Bij de behandeling van de begroting voor Sociale Zaken op 26 november • 
1947 had de heer Hooij nog voorgesteld de kinderbijslag voor natuur
lijke kinderen uit een apart begratingshoofdstuk te voldoen, het z.g. 
zondepotje. Gelukkig heeft de Kamer zich met dit denkbeeld toen niet ... 
verenigd. (HTK 1947/48, p. 480) • 
De nu door Minister Joekes voorgestelde oplossing kwam aan beide desl
derata tegemoet, door de wettige en onwettige kinderen in het wetsont-~ 
werp afzonderlijk te vermelden. Dit ging de KVP-fraktie echter lang • 
niet ver genoeg. 
Hooij vertolkte wederom het konfessionele standpunt. De rechtsgrond 
van de kinderbijslag- zo stelde hij -was gelegen in "het natuurlijke 
en ·geordende' recht tot het stichten van een gezin en de daaraan ver
bonden beleving van de wet gods voor het huwelijk". (HTK 1949/50, P· 
2153). Ten behoeve van de uit een onjuist gezinsverband voortspruitende!~. 
kinderen moest de wet maar verwijzen naar een algemene maatregel van 111 
bestuur, waarin voor het natuurlijke kind op grond van de 'naaste-
liefde' het 'voorrecht' op kinderbijslag zou moeten worden verleend. 
Hooij was de geestelijke yader van het door zijn partijgenoot de Kort 
ingediende amendement, waari~ deze gedachte was neergelegd. 
Elke schijn van recht mot'St vermeden worden. 
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,In een uitvoerig debat, waarin PvdA, VVD en CPN zich achter Ministe r 
Joekes schaarden kwam duidelijk naar voren dat de hoogheid van het 
huwelijk als een van de hechtste peilers van e~n geo rdende samen
leving, door niemand in de Kamer in twijfel werd getrokken. Toch ko n 
de angst van de Katholieken voor ondermijning van het huwelijk slechts 
door aanvaarding van het amendement worden weggenomen. 
Namens de Socialisten maakte van der Brug met krachtige argumenten 
duidelijk dat Hooij's aanval op de ongehuwde moeder van hem geen 
enkele sympathie te verwachten had. Ook bij de Liberale afgevaardigde 
mevrouw Fortani e r-de Wit kon de door Hooij geformuleerde rechtsgrond 
geen genade vinden: "De rechtsgrond van deze loonbijslagwet is nooi t 
geweest een toeslag aan wettige vaders of moeders te geven, maar wel 
een toeslag voor arbeiders, die een kind, dat zij te hunnen laste 
hebben, naar beste vermogen opvoeden". (p. 2156) De ARP prefereerde 
- aanvankelijk aarzelend - de door Hooij bedachte figuur boven de door 
de Minister gekozen oplossing. (p. 2155) De Minister zelf achtte de 
in het amendement voorgestelde regeling "een wijze van wetgeving, 
die er naar mijn mening niet toe zal bijdragen de wet gemakkelijker 
leesbaar te maken, noch om uit een oogpunt van ethische en religieuze 
beschouwing van het huwelijk een bijdrage te leveren ter versteviging 
en erkenning van het wettige huwelijk". (p. 2163) De CPN sprak van 
'naasteliefde met een luchtje' en liet er hiermee geen twijfel over 
bestaan hoe zij over het amendement dacht. (p. 2166) 
Het amendement-Hooij werd aangenomen met 45 tegen 36 stemmen. KEF, 
ARP en CHU stemden vóór; PvdA, VVD en CPN tegen. De wet kwam tot stand 
21 augustus 1950, (Stbl. 1950 no. K. 369) 
Hiermee was - zoals Joekes tenslotte opmerkte - in onze wetgeving een 
konstruktie geÏntroduceerd "waarbij de wetgever de regel stelt en voor 
een bepaalde categorie, die onder de regel valt, in dezelfde wet be
paalt dat nauwkeurig dezelfde regeling bij algemene maatregel van be
stuur moet worden getroffen". (p. 2166) Inderdaad een vreemde manier 
van wetgeven. Een AMvB dient immers om een algemene regel in de wet 
nader uit te werken. Hier viel echter niets uit te werken daar een 
vol~men gelijkluidende regeling getroffen moest worden. Uit protest 
tegen deze gang van zaken - van der Goes voerde aan dat aan het ont
werp "de grondslag van morele oprechtheid en duidelijkheid" was ont
vallen ~ stemden zeven socialisten en drie liberalen mèt de communis
ten teg~n het hele wetsontwerp. (p. 2178) 

6. Slotopmerking. 

De AMvB, waarbij de kinderbijslag voor natuurlijke kinderen eindelijk 
werdveiliggesteld, kwarnop 21 april 1951, Stbl. 1951, no. 128, tot 
stand. 
De formele gelijkstelling werd pas bereikt bij de Algemene Kinderbij
slagwet van 26 april 1962, Stbl. no. 160. De in deze wet voor het 
recht ap kinderbijslag ~ekozen formulering had als uitgangspunt, dat 
het recht op kinderbijslag steunt op het onderhoudbeginsel. Van dit 
standpunt uitgaande zag de Minister geen reden meer de ongehuwde 
moeders ten opzichte van het recht op kinderbijslag voor hun kinderen 
in een uitzonderingspositie te plaatsen. De nu voorgestelde oplossing 
werd door iedereen aanvaard. 
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- 36 - • • • Met d.e invoering van het onderhoudskriterium bood de kinderbijslag
wetgeving vrijwel geen gelegenheid meer tot schraging van de positie. 
van het wettige kind en daardoor tot nadere bekrachtiging van het 
gezinsinstituut. 
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