
De Nederlandse Gezinsraad wil minimumuitkeringen differentieren 

naar kindertal. Dit sluit aan bij het christen-democratisch gezins

beleid. Armoede treft kinderen het hardst. De voorstellen van de 

Nederlandse Gezinsraad zijn echter niet ingebed in een visie op 

familie- en gezinsbeleid. Het is schrijnend dat in de voorstellen 

over de toekomst van de sociale zekerheid geen aandacht is voor 

de nabestaandenproblematiek en de combinatie van zorg en werk. 

Een bespreking van het rapport 'Gezinnen en sociale zekerheid'. 
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hedt de 1'\edcrland<,e 

Cezlll-,raad I NCR I c:cn 

Hct ccr<;te model hetckcnl vollcdige 

individuali-,cring. Llitkering<;rechten 

zijn atgc<;tcmd op individuelc burger'> 

zondcr hun zorg voor an

dcren en de he'>laaiNnid

dclen van anderen in hun 

lcdvonn in acht le nemcn 

D1t <,cenario ko<,l 17 lot 23 

miljard gulden mecr dan 

hct huidige -,y<,teem hij 

een individueel '>ociaal mi

nimum van 70% van het 

minimumloon. 

rapport gc

pre-,entecrd over 'Cezin

nen en <,ociale zekerheid' 

Nadat eerdcr de Sociaal

Economi'>che Raad I SLRJ 
en de Weten<;chappelijkc 

Raad voor het Regering'>

hclcid 1WRR1 over de toe

kom'>t van de <;ocialc ze

kerheid hehhen gepuhli

cecrd, draagt 11u ook de 

NCR hij aan de door hct 

kahinct gcwcn'-Jtc n1aat- Drs. AI Kostclei11 

Het lwecde model, het 

mini<;tcl-,el, hetckent dat 

de wettclijk gegarandcerde 

'>chappcliJkc di-,cu<,<;ic over de <;ocialc 

zekcrheid 1 

lnterc.,.,ant punt i'> hicrhiJ dat de NCR 

de inval,hoek van gczinnen kic-,t. In 

hct rapport '>laan in '>Lenariovorm dric 

alternaticve model len, namcli1k een in

dividuali-,cring'>'>cenano, ccn mini-,tcl-,el 

en cen dillcrentiatic'>cenario. 
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uitkcring<;rechten worden hepcrkt tot 

cen minimumnivcau. Bijvcrzekenng i-, 

mogclijk, maar wordt ovcrgelaten aan 

particulicrc initiaticvcn. D1t lcidt tot 

een tor<;c vcrlaging van de ovcrhcid'>llll

gavcn. I lierhij pa<,t de kanttekcning dat 

werknemer<, zich op grotc '>chaal zullcn 

mocten hijvcrzekercn. 
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Het derde model, het differentiatie<;ce

nario, betckent ditferentiatie op mini

mumniveau en leidt tot betcre afstem

ming van de uitkcringsniveaus op de 

samen<;telling en de omvang van de 

leefvorm Dit leidt tot een verhoging 

van de overheidsuilgaven van iet'> min

der dan I miljard 

Keuze scenario's 
Een keuze van de drie scenario'., sluit 

aan bij drie grote maat'>chappelijke 

l)tron1ingcn. 

Het individualiseringsmodcl past in de 

sociali'>ti<,che stroming, het ministelsel 

kent aanhangers onder de liheralen en 

het differentiaticscenario kent een 

chri<,tcn-democratische bedding Te

leur<,lcllend is echter dat de drie scena

rio\ ongclijboortig zijn Het individu

ali'>crings- en het ministcl.,el geven cen 

beeld van het totale sociale zekerheid<,

stcl.,el, biJ het difterenliatie-;tcl.,cl gaat 

het aileen om de minimumuitkeringen. 

Logischer was het gewee<,t om voor hct 

hcle <,telsel van sociale zekerheid na tc 

gaan hoc rekening kan worden gehou

den mel de po<,ilic van kinderen en hun 

ouder<,. De naam van dit derde <,cenario 

is nict aan~::.prekcnd; 'gczinssccnario' 

zou heter pa<;<,en. 

Uitgangspunten 
De Nederland<,e Cezinsraad hanteert 

hij de hcoordcling van de drie -;ccna

rio'~ cen aantaluitgang;.;puntcn: 

''De garantie van heslaanszckerhcid 

voor aile leelvonnen, ''de mate waarin 

rekcning wordt gehouden mel de aan 

w~zighcid van kindcrcn in gezinncn; 

*ccn redelijke onderlinge vcrhouding 

lu<;<,en de uitkcring'>rechten van leefvor 

men; *gelijke kansen en gelijke rechten 

en plichten voor mannen en vrouwen 

op uitkcringen en arheidsparticipatie; 

*tenslotte dat veranderingen moeten 

leiden tot grotere rechtvaardigheid en 

doelmatigheid in rcgelgeving 

De uitgangspunten zijn tamelijk vaag 

aan de ene kant en tegelijkertijd vriJ 

specilick gericht op de verhoudingen 

tu<;<;en lcelvormen 

De WRR heelt in zijn advie., over de 

tockom<,t van de <,ocialc zckerhcid ook 

drie modellen ge<,chctst (pol isnwdel, 

activeri ngsmodel en toeslagenmodel). 

Als criteria voor de keuze hantecrt de 

WRR viJf criteria rechtvaardigheid, 

rechtmatigheid, doelmatigheid, doel

trdfcndheid en houdbaarheid.' De cri

teria van de WRR geven mecr houvast 

voor de heoordeling van toekom'>tige 

ontwikkelingen. 

Opmerkelijk gcnoeg onthreckt hct uit

gangspunt dat oudcr<, zovcel mogclijk 

in staat zijn zelf voor hun kinderen te 

zorgen, in trefwoorden, keuzcvrijheid 

en cigen verantwoordelijkheid van ou

der<,.1 Dit heelt comequentics voor de 

inrichting van de sociale zckerheid. 

Differentia tiescenario 
De NCR kiest voor hct dilferentJatie

scenario. De inkomen<,po<,itic van gc

zinncn met kinderen op minimuminko

mensnivcau i., namelijk nict aileen in 

ab.,olute zin slccht (minimum l, maar 

ook in relatieve zin, namelijk in verge

lijking met hui.,houden<, zondcr kindc

ren. Dit komt omdat de kindcrhij<.bg 

niel kostcndekkend is, zell, vcrre van 

dat en in de minimumnormen voor 

twec-oudcrgczinnen geen rckcning 

wordt gehouden met kindercn en voor 

eenoudcrgezinnen .,lcchh ten dele. De 

NCR plcil ervoor om de kmten van 

kinderen op minimumnivcau vollcdJg te 

compcnsercn. De maatschappij i<, cr hij 

gebaal dat memen ook linancieel in 
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'>taat zijn hun kinderen op een fatsoen

\ijke manier op te voeden. In het con

cept-vcrkiezing'>programma pkit het 

CDA ervoor dat de kinderafhankelijke 

minimumuitkeringen tezamen met de 

kinderbij,\ag 80'){, van de kmten dek

ken. Het C:NV noemt hctzcllde per

centage tn de Arnwcdenota. 1 !\\om 

groeit het he<,cl dat armoede kinderen 

hard trdt. Ook mintstcr Melkert van 

Sociak Zaken en Werkgelcgenheid 

noemde in ziJn toe<,praak hij het in ont

vang'>l nemen van het NCR-rapport de 

pmitie van laaghetaalde ouders met 

kinckren een klemmend prohlcem. 

L:chtcr hiJ wiJ'>t de kinderafhankelijke 

minimumuitkeringen direct al omdat 

deze volgem hem men'>en op bngere 

tcrmqn va'ithouden in hun armoede'ii

tuatie. Hi1 kie'it voor de weg van de bij

zondere hij,tand en de individuelc 

huur<,uh,idie.' 

Twee punten ziJ11 opvalknd in de ver

geli)king tu<,<,en de NCR-voor'itellen en 

andere ideel'n 

Ten eer'>le i'i het de vraag of ouder<, met 

ccn nlininlunlinlonlcn nog ccn finan

ciclc verantwoordelijkheid hehhen 

voor hun kinderen of dat de kmtl'n vol-

kdig n1octcn worden gcconlpcn"ccrd. 

Dit i'i een la'>tig punt Llitgaande van de 

eigen verantwoorde\ijkheid van de ou

der'> i' een zekcre linanuclc verant

woordelijkhetd acceptahel Fen he

perkte hi,drage, namelijk 20% van de 

kmten, i'i ecn reck uitwcrking van die 

verantwoorde\ijkheid Overigem i'i oh

jcctivcring ccn vraag apart \Vat de ko~
ten van k111deren precie' zijn Zonder 

daar nu diep op in te gaan i'> duidelijk 

dat oh)cctJvcring la-..tig j~., 

Een twcede punt i'> de mix tu'i'iet1 kin

derhtJ'ilag en kinderafhankelijke mini

mumuitkeringen De NCR plcit ervoor 

het <,ociaal minimum voor gezinnen te 
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verhogen met het ver<;chil tus<,en de 

kindcrbijslag en de kosten van kinde

rcn. Om het systeem niet al te ingewik

keld te maken kiest de NCR voor een 

dillerentiatie die niet verder gaat dan 

drie kinderen. Fen- en tweeoudergczin

nen met <'en kind gaan er ten opzichte 

van de huidige '>ituatie ruim 261 gulden 

per maand op vooruit ( 13% l, met twee 

k111deren hedraagt de inkomenwerhete

ring hijna 350 gulden per maand ( 18%) 

en met dric of mecr kinderen i'> het 

verc.chil hijna 441 gulden per maand 

(22%) Doordat de NCR niet de kin

derhij>lag vcrhoogt, maar vollcdig kie'>t 

voor vcrhoging van hct sociaal nlini

mum zijn de kmten geringer. Echter de 

prohlcmatiek van de armoedevalneemt 

toe, het i'i la'>tiger om via wnk aan de 

armocde te ontkomen (het punt van 

mini'iter Melkertl. Uaarnaast lost het de 

prohlcmen voor gezinnen hoven het 

minimumniveau niet op. 

Fen meerderheid van de SLR hedt al in 

1990 gepleit voor een mix van verho

ging van de kinderhij.,lag en introductie 

van een dillcrentiatie naar kindertal in 

de hij<,tand<,normen en de daarmee 

samenhangende minimumui tkeringen. 1' 

De SER nocmt een percentage van drie 

proccnt per kind n1et een nlaxinlUill van 

drie kinderen. Het rapport van het 

Weten<,chappclijk lmtituut voor het 

CDA over lamilie- en gezimhelcid '>lelt 

voor ccn vcrhog1ng van 5<1(> voor twcc 

ouders met 1 of 2 kindercn en een vcr

hoging met 1 ()')(, a]<, er 3 of meer kinde

rcn ZtJn. lltJ zulke percentage<; i'> de 

problcmaliek van de armoedeval veel 

geringer en worden de ko,ten van kin

dercn voor een grotcr dec I vergoed via 

de kinderbij'>lag. De hnanuele problc

matiek van ouder<, i'> niet aileen toege

spit'>t op minimumntveau. daarom i' ht't 

goed ook het imtrument van de kinder

hij'ilag in de alweging te betrekken. 
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Verbreding 
differentiatiescenario 
De Nederland,e Cezin""aad kie<;t bij 

hct diHcrentiatie<;cenario voor ccn he

perktc inva!<;hock. In Ieite i'> cr aileen 

aambcht voor het <;ociaal minimum. 

Hct <;te!,el van <;ocialc zekcrheid i<; vee! 

bredcr De problcmatick van kindcren 

en hun mcder<; hccft gcvolgcn voor het 

helc qeJ,cl Mee<;t <;chrijnende punt i<; 

hierhiJ de door her paar<;c bbinet lor<> 

uilgekledc Nabe<;taandcnwet. Door de 

heperking van de doclgroep en de in

voering van een inkomcn<;toet<; i'> de 

Algemenc Nabe<;taandcnwer ecn hij

stand .... achtigc voorzicning gcwordcn. 

Dit hctekent dat oudcr<; dil' zeit hun 

kindcren opvoedcn tor<;e tinanciclc ri

<;ico\ !open. mel name op langere ter

mij n. In hct concept-verkiczi ng<;pro

gramma plcit hct CDA voor hq'>telling 

van de Algemcne Nabeslaandenwct.

lcdere nahe<;taande moct tenmimte een 

inkomen,onafhankeli,ke uitkenng van 

'\()')'(,van het minimumloon ontvangcn. 

Gezins- en 

familiebeleid heeft 

gevolgen voor het 

hele stelsel van 

sociale zekerheid. 

Nahc<>taanden met kinderen 

onder de I K Jaar krijgcn een 

volledig ongelocl'>le uitke-

ring. Ecn ander punt i'> hct 

recht op vcrlot. AI, ouders 

wcrk en zorg willen comhi

neren i'> het nodig het zorg

verlot goed rc rcgelcn. Hct 

CNV plcir voor cen welteliJk 

rechl op verlof. waarin zorg

vcrlot en loophaanonderhreking wor

den gecomhicv:crd. !)it verlot kan 

meerderc kcren worden opgc- nomen 

met een maximum van ze' maandcn per 

vcrloP 

Fen verlxeding van het diHcrenriaric<>

ccnario i-; dringcnd nodig. 

Conclusie 
Her rapport van de Nedcrland<;e Ce

zimraad heklcmtoonl lcrcchl de kncl-

lcndc prohlcmatiek van gczinnen met 

kindcren op mininlumncvl'au. Armocde 

trelt gezinnen mel kinderen het hard'>L 

Het kahinct beperkt zich tol <;pecilick 

helcid. Structurelc maatrcgelcn zip1 no

dig lnvoering van kindcralhankclijke 

minimumuitkcringcn I'> broodnodig. 

Htcr ligt een bclangrijkc uitdaging voor 

een nieuw kahinct. 

Het i'> rc hetreuren dar de NCR in de 

helcidwooJ"'>tellen aileen naar de mini

mumuitkcringl'n hedt gekekcn. len 

gezin<;- en familiehelcid heclt gevol

gen voor hct helc '>te!,el van <;ocialc 

zckerheid. tvlet name aanpa'>'>ing van 

de Algemene Nahe'>taandenwet en 

vcrbetering van vcrlotregelingen I'> 

nodig. 
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