
Jeugdbeleid 

Wie de jeugd heeft I I I I I 

door T. Bot-van Gijzen 

Het sterk of zwak zijn wordt niet bepaald door !eeftijd, schrijft 
mevrouw Bot in haar artikel over de financiele positie van 
jongeren. Factoren als het uit- ofthuiswonen, het aileen- of 
samenwonen, mogen uit rechtvaardigheidsoverwegingen 
niet worden opgeofferd aan een dogmatische interpretatie 
van gelijke behande!ing. 

Mevrouw T. Bot-van Gijzen (1939) is lid 
van het CDA-partijbestuur, lid van de 
Raad voor het Jeugdbeleid en be
stuurslid van de Stichting Kader- en 
Vormingswerk van het CDA. 

Onder de noemer jeugdbeleid gaat vee\ 
schuil. Het maakt daarbij nogal verschil of je 
praat over 0- of 20-jarigen, 'normale' of 'pro
bleem' -jongeren, dienstplichtigen, scholie
ren, werkzoekenden, vul maar in. Voor dit 
artikel is terreinafbakening geen overbodige 
luxe. Om een aantal redenen is daarom de 
keus gevallen op het inkomensbeleid: Het 
CDA staat een samenhangend jeugdbeleid 
voor. Binnen het jeugdbeleid is het inko
mensbeleid een belangrijk beleidsterrein, 
maar van vee\ samenhang lijkt geen sprake. 
De laatste jaren is er wei regelmatig sprake 
geweest van bezuinigingen, bezuinigingen 
die, in verband met het zoeken naar oplos
singen voor de jeugdwerkloosheid verant
woord werden geacht. De jeugdwerkloos
heid is, helaas, nog hoogst actueel. Het inko
mensbeleid voor jongeren zal dit in de 
nieuwe regeringsperiode ongetwijfeld even
eens zijn. 
De Raad voor het Jeugdbeleid heeft minister 
De Koning, op verzoek van de Tweede Ka
mer, geadviseerd over een samenhangend 
inkomensbeleid. Zonder de Raad, als onaf-
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hankelijk adviesorgaan, met het etiket chris
ten-democratisch te (ver)sieren, lijkt het mij 
wei goed te bezien op welke ideeen dit 
advies het CDA kan brengen, hoe het kan 
bijdragen aan het ontwikkelen van een eigen 
visie op een terrein dat aile jongeren, direct 
of indirect via hun ouders, raakt. 
Allereerst komen echter in vogelvlucht de 
veranderingen in de inkomenspositie van 
jongeren gedurende de laatste jaren aan de 
orde. Daaronder valt ook enige informatie 
over het advies 'lnkomensbeleid voor jeugdi
gen. Een advies over kinderbijslag, minimum 
jeugdloon, uitkeringen en studiefinanciering 
in samenhang en perspectief', in de wande
ling genoemd 'het inkomensadvies'. 

Schijn bedriegt 
Dure hobby's, verre reizen, studies, disco's, 
merkkleding, bandjes, platen en bijbehoren
de apparatuur, het hoort allemaal thuis in de 
wereld van de jongeren. Ouderen zijn van 
een ding zeker: de jeugd van nu heeft in 
vergelijking tot hun eigen jeugd in financieel 
opzicht geen reden tot klagen. Ouderen zul-
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Jeugdbeleid 

len in dat opzicht wei gelijk hebben, maar 
vroeger is niet nu. Wie de inkomenspositie 
van jongeren wil beoordelen moet geen 
maatstaven uit het verleden gebruiken. Wie 
dat nalaat ontdekt dat de bezuinigingen de 
jongeren niet voorbij zijn gegaan. 
ledere ouder weet dat wei de uitgaven, maar 
niet de inkomsten zijn gestegen. Kinderbij
slagen zijn bevroren, in tegenstelling tot de 
prijzen van eten, drinken, kleren, contributies, 
enz. Kinderen van redelijk tot goed bedeelde 
ouders zal het aan weinig ontbreken. Naar
mate het inkomen van de ouders hager 
wordt, stijgen n.l. ook de uitgaven voor de 
kinderen. Ouders zijn rnensen die hun kinde
ren kennelijk graag willen Iaten delen in hun 
rijkdom. Vermoedelijk zullen de meeste 
ouders liever zelf armoe lijden dan hun kin
deren het nodige onthouden. Voor kinderen 
van de 'echte minima' is dat eigenlijk te 
hopen, anders ziet het er slecht voor hen uit. 
Het College Algemene Bijstandswet heeft 
berekend dat een echtpaar met 2 kinderen 
tussen 6 en 12 jaar bijna 15% minder voor 
zichzelf kan besteden dan een echtpaar 
zonder kinderen. Het netto minimumloon is 
even hoog als een bijstandsuitkering voor 
een echtpaar. Bovendien heeft een recent 
SER-advies 1) duidelijk gemaakt dat de ont
wikkeling van het wettelijk minimumloon 
9,9% is achtergebleven bij de gemiddelde 
ontwikkeling van de CAO-Ionen vanaf 1-1-
1980. Wie dat weet, zal weinig moeite heb
ben de conclusie van het geachte College te 
delen, dat het op dit niveau echt problema
tisch wordt rond te komen en kinderen het 
noodzakelijke te verschaffen. Op minimum
niveau (lonen en uitkeringen) wordt met het 
bestaan van kinderen onvoldoende rekening 
gehouden. Het voorstel van het College Al
gemene Bijstandswet is dan ook de kinder
bijslag voor deze groepen kostendekkend te 
maken. 2

) 

Jongeren die uit de kinderschoenen groeien 
en na de school- en studiejaren beschikbaar 
zijn voor de arbeidsmarkt, hebben eveneens 
volop mogen delen in de bezuinigings
rondes. 
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De gelukkigen-met-baan hebben 2x op het 
minimumloon ingeleverd in 1981 en 1983. 
De ongelukkigen-zonder-baan, ook na verla
ging van de minimum jeugdlonen nog altijd 
± 270.000, moeten tot hun 23e jaar zien 
rond te komen met een uitkering die, bij 
zelfstandig wonen, armoede garandeert. Ter 
illustratie: een zelfstandig wonende 21-jarige 
RWW'er ontvangt f 780,85 per maand, een 
23-jarige f 1 .045,- (cijfers per 1-1-'86). Ver
plicht partner zoeken is hier het parool of 
thuis blijven wonen. 
Ongeveer 20.000 baanloze 16- en 17 -jari
gen mogen wei beschikbaar zijn voor de 
arbeidsmarkt, maar ontvangen geen RWW
uitkering. 
Het recht op WWV is voor jongeren onder de 
23 jaar vrijwel afgeschaft, de stelselher
ziening sociale zekerheid belooft geen ver
betering. 
De lang verwachte Wet Studiefinanciering 
biedt studerenden geen financiele zelfstan
digheid en is voor jongeren van minder be
deelde ouders een verslechtering ten op
zichte van het oude beurzen- en toelagen
stelsel. 
Bij aile treurnis is er wei een lichtpuntje, 
schoolverlaters komen weer gemakkelijker 
aan het werk. 
Wie precies wil weten hoe inkomensregelin
gen voor jongeren (en hun ouders) er uit zien, 
zal zich moeten verdiepen in de Algemene 
Kinderbijslagwet, de Wet op de Studiefinan
ciering, het wettelijk minimum jeugdloon, de 
Algemene Bijstandswet (ABW), de Wet op 
de Werkloosheidsvoorziening 0NWV), Rijks
groepsregeling Werkloze Werknemers 
(RWW), Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(AWW), de Algemene Arbeidsongeschikt
heidswet (AWW) en de stelselherziening so
ciale zekerheid. 
Maatregel X (invoering van een referteperio
de van een half jaar in de RWW voor school
verlaters onder de 21 jaar), werd mevrouw 

1) SER, Advies wette/ijke minimumloonregeling, Den Haag 
1985, nr. 10. 

2) College Algemene Bijstandswet, Advies inzake het Echte
minimabeleid, Den Haag, september 1984. 
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Groenman (D'66) en de Tweede Kamer te 
veel om overzicht te houden. Zij vroeg in 
februari 1982 de regering in een motie een 
adviesaanvraag te richten aan de Raad voor 
het Jeugdbeleid over een samenhangend 
inkomensbeleid voor jongeren. Dit gebeurde 
in juli 1984. De Raad bracht november 1985 
het advies uit. 

Het lnkomensadvies op hoofdpunten 
Minister De Koning heeft de Raad in de 
adviesaanvraag verzocht het vraagstuk van 
de inkomensregelingen te plaatsen tegen de 
achtergrond van de jeugdwerkloosheid. Het 
advies zou aan drie criteria moeten voldoen: 
groei naar zelfstandigheid, rechtvaardige in
komensverhoudingen en maatschappelijke 
doelmatigheid. 
De Raad heeft, binnen zijn eigen uitgangs
punten gelijke behandeling en groei naar 
zelfstandigheid, deze criteria toegespitst op 
vragen naar de rationaliteit van leeftijdsgren
zen, wenselijke inkomensverhoudingen tus
sen verschillende categorieen jongeren en 
de vraag inhoeverre de inkomenspositie van 
ouders een rol dient te spelen in het jeugdin
komensbeleid. 
Het uiteindelijke resultaat is een advies over 
een samenhangend inkomensbeleid voor 
jongeren met een minimum aan leeftijds
grenzen en een opbouw waarin de jongere 
geleidelijk meer zelfstandige inkomensrech
ten krijgt. 
Enkele hoofdpunten worden hier nader toe
gelicht, te weten de kostendekkende kinder
bijslag op minimumniveau, een zelfstandige 
minimuminkomensgarantie voor 18-21-jari
gen, het individuele recht op sociale zeker
heid en minimumloon en de verlaging van de 
leeftijdsgrens voor de regelingen voor vol
wassenen van 23 naar 21 jaar. Het jeugdga
rantieplan, zekerheid biedend van werk en 
scholing voor aile 16- + 17 -jarigen, inclusief 
de ± 20.000 baanlozen, dat zeker de nodige 
aandacht zou verdienen, is opgeofferd aan 
de beschikbare ruimte. Gelukkig heeft dit 
plan, zij het in gewijzigde vorm, wei de posi
tieve aandacht van minister De Koning. 
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a. Belaste kostendekkende kinderbijslag op 
minimumniveau 
De Raad gaat mee met de suggestie van het 
College Algemene Bijstandswet de kinder
bijslag op minimumniveau kostendekkend te 
maken. Belangrijke overweging daarbij is dat 
het op minimumniveau mogelijk moet zijn en 
blijven kinderen te krijgen zonder dat dit uit 
financieel oogpunt echt problematisch 
wordt. In de opvatting van de Raad zijn niet 

' Het moet voor mensen met 
een minimumuitkering 
mogelijk zijn kinderen te 
krijgen zonder dat dit 
financieel problematisch 
wordt. ' 

aileen de ouders maar is de maatschappij in 
zijn geheel meeverantwoordelijk voor een 
nieuwe generatie. Het wordt dan ook van
zelfsprekend gevonden de eerste kosten 
van levensonderhoud te garanderen. Voor 
de hoogte van de bedragen baseert de 
Raad zich op onderstaande gegevens van 
het NIBUD3

): 

tabel 1 
Kinderbijslag voor kinderenljongeren tot 18 
jaar 
Geschatte gemiddelde eerste kosten van 
levensonderhoud per maand per kind bij een 
minimuminkomen. 

3) NIBUD, De kosten van kinderen, [)en Haag 1984. 
ad 1, 2 en 3: Zoals geciteerd in lnkomensbeleid voor 
jeugdigen. Een advies over kinderbijslag, minimumjeugd
loon. uitkeringen en studiefinanciering in samenhang en 
perspectief. Raad voor het Jeugdbeleid, 1985. 
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Jeugdbeleid 

Leeftijd Eerste kind Tweede kind (en meer) 

0- 6 
6-12 

12-18 

200 
250 
300 

Om de bekostiging neutraal te Iaten verlopen 
kiest de Raad voor het belastbaar maken 
van de kinderbijslag, waardoor de (iets) ha
ger betaalden er ten opzichte van de huidige 
regeling niet beter op worden of er op ach
teruitgaan, zoals uit onderstaande tabel (cij
fers 1985) blijkt. 

150 
200 
250 

tabel 2 
lnkomensgevolgen van de belastbare kos
tendekkende kinderbijslag uitgaande van de 
NIBUD-richtbedragen (berekend op basis 
van aileen loon of sociale zekerheid en kin
derbijslag, per maand, inclusief vakantietoe
slag). 

Gezinssituatie 2 kinderen 2 kinderen 4 kinderen 
<6, <11 <6 2<6, 2<11 

lnkomenspositie 
netto per maand nu voorstel nu voorstel nu voorstel 

Bijstand-eenouder (1398) 1634 1734 1615 1692 1951 2028 
Minimumloon (1573) 1809 1909 1790 1867 2126 2203 
Modaal (2115) 2351 2387 2332 2353 2668 2625 
2 x Modaal (3428) 3664 3620 3645 3596 3981 3788 

b. Zelfstandige minimum inkomensgarantie 
voor 18-21-jarigen 
Gelijke behandeling van jongeren ten op
zichte van elkaar, afnemende financiele me
de-verantwoordelijkheid van de ouders en 
een geleidelijke groei naar zelfstandigheid 
van de jongere zelf, zijn de belangrijkste ken
merken van de door de Raad voorgestane 
minimum inkomensgarantie voor de 18-21-
jarigen. 
De Raad tekent hierbij aan dat in de voor
stellen om in de wetgeving de meerderjarig
heidsleeftijd te verlagen, de onderhouds
plicht wordt gehandhaafd tot de leeftijd van 
21 jaar. In het lnkomensadvies wordt hierbij 
aangesloten, maar te zijner tijd zal in een 
afzonderlijk advies ingegaan worden op de 
verhouding meerderjarigheid/onderhouds
plicht. Mogelijke veranderingen in sommige 
voorstellen worden thans op voorhand niet 
uitgesloten. 
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Om voor een minimum inkomensgarantie in 
aanmerking te komen moet men of inge
schreven zijn als student aan een erkende 
onderwijsinstelling of staan ingeschreven bij 
het G.A.B. of een erkende vrijstelling heb
ben. De minimuminkomensgarantie kent 
twee niveaus, een voor thuiswonende en 
een voor zelfstandig wonende jongeren. 
Verdere differentiatie naar leeftijd vindt niet 
plaats. Voor de berekening van de hoogte 
van de minimum '1nkomensgarantie gaat de 
Raad uit van de bijstandsuitkering voor een 
echtpaar, zijnde 100%. De thuiswoners zou
den 25% en de uitwoners 50% van de voor 
een echtpaar geldende norm ontvangen. 
Boven het niveau van de minimuminko
mensgarantie ontstaan er verschillen tussen 
de verschillende categorieen jongeren. Voor 
werklozen is de minimum inkomensgarantie 
het inkomen. Werkenden hebben tenminste 
recht op het minimum jeugdloon. Voor stu-
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derenden geldt er een aanvullende regeling. 
Zij hebben te maken met noodzakelijke stu
diekosten (leermateriaal, inschrijf- en colle
gegeld), waarvoor zij een renteloze lening 
moeten kunnen sluiten. 
Jongeren kunnen van deze bedragen geen 
zelfstandig bestaan leiden, zodat de ouders 
in aanvullende mate onderhoudsplichtig 
blijven. 
Met het inkomen van een eventuele samen
wonende partner wordt aileen rekening ge
houden wanneer er sprake is van een huwe
lijk. Want dat is de enige relatievorm waar
van de zorgplicht bij wet geregeld is. 

c. lndividueel recht op sociale zekerheid en 
minimumloon 
De Raad is voorstander van een individueel 
recht op loon en sociale zekerheid. Dit indivi
duele recht moet ook gelden voor de sociale 
voorzieningen, zij het onder een voorwaarde: 
'lndien iemand kiest of heeft gekozen voor 
een juridische leefvorm waarvan door de wet 
vooraf is vastgesteld dat de deelnemers aan 
deze leefvorm naast rechten ook zorgplicht 
hebben dan gaat de individuele garantie van 
het sociaal minimum over in een garantie 
voor de totale leefvorm van het voor leefvor
men geldende sociaal minimum. Dit bete
kent - en hier sluit de Raad aan bij een 
opvatting van het College Algemene Bij
standswet, dat de wetgever een juridisch 
sluitende afgrenzing moet formuleren van 
die leefvormen waarvoor deze rechten en 
plichten gelden. Deze juridische afgrenzing 
zou zich dan ook moeten uitstrekken over 
aile relevante terreinen (belastingwetgeving, 
pensioenen, verzekeringen, erfrecht e.d.) en 
moeten worden gebaseerd op harde criteria 
die zo weinig mogelijk privacy-gevoelig zijn. 
Uitsluitend voor personen die vrijwillig zorg
plicht op zich nemen en die dat vastleggen 
in een officiele kennisgeving bekrachtigd 
door een handtekening van betrokkenen, 
zouden de sociale voorzieningen die een 
minimumbehoeftefunctie hebben rekening 
moeten houden met de totale inkomens- en 
vermogenspositie van die leefvorm. In aile 
andere gevallen is uitsluitend de eigen inko-
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mens- en vermogenspositie van belang en 
wordt bij het vaststellen van het sociaal mini
mum ervan uitgegaan dat er geen sprake is 
van zorgplicht, ongeacht de feitelijke leefsitu
atie waarin men verkeert.' 
Er moet dus een minimuminkomensgarantie 
komen voor individuen en voor juridisch er
kende relaties. lndividuen krijgen recht op 
een 50%-uitkering, zijnde de helft van de 
norm voor echtparen. Bestaande voordeur
delersregelingen zouden hiermee vervallen. 
Een uitkeringsgerechtigde die kan aantonen 
als alleenstaande een zelfstandig huishou
den te vormen heeft recht op een aanvulling 
tot 70%; ingeval er sprake is van een eenou
dergezin is aanvulling mogelijk tot 90%. 

d. Verlaging leeftijdsgrens minimumloon (en 
uitkeringen) van 23 naar 21 jaar 
De verlaging van de leeftijdsgrens voor het 
volwassen minimumloon (en uitkeringen) van 
23 naar 21 jaar, is een logisch eindpunt voor 
een inkomensbeleid voor jongeren. Op 21-
jarige leeftijd zijn jongeren volwassen en val
len zij onder het algemeen inkomensbeleid, 
waarbinnen leeftijden geen rol meer moeten 
spelen. Het vaststellen van de hoogte van 
het minimumloon is een politieke keuze 
waarover de Raad geen uitspraak doet. 
De discussies rondom het minimumloon zijn 
de Raad niet ontgaan. Met betrekking tot de 
hoogte wordt een grens aangegeven. lndien 
de discussies leiden tot verandering van het 
minimumloon dan is de Raad van opvatting 
dat ieder die met zijn beloning zakt beneden 
het niveau van het voor haar/hem geldende 
sociaal minimum, recht heeft op een inko
mensgarantie tot aan dat minimum. Realise
ring daarvan zou bij voorkeur moeten via 
belasting- en premiemaatregelen en niet via 
toeslagen. De som van minimumloon en 
kinderbijslag mag niet zakken onder het ni
veau zoals dat ontstaat na uitvoering van de 
voorstellen van de Raad, zie tabel 2 op 
biz. 381. 
De Raad zou graag zien dat aile maatregelen 
die betrekking hebben op de inkomensposi
tie van jongeren, worden samengevat in een 
Algemene lnkomenswet Jeugdigen. 
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Jeugdbeleid 

Boodschap voor het CDA? 
In dezelfde periode dat de Raad werkte aan 
de opstelling van het lnkomensadvies, werd 
binnen het CDA gezwoegd op 'Uitzicht', het 
program voor 1986-1990. Er valt over dit 
program veel goeds te zeggen maar 'Uit
zicht' biedt weinig zicht op een samenhan
gend inkomensbeleid voor jongeren en ver
betering van hun inkomenspositie. 
De ouders van 0-18-jarigen blijven kinderbij
slag ontvangen volgens de huidige systema
tiek, d.w.z. een belastingvrije gedeeltelijke 
tegemoetkoming in de kosten van kinderen. 
De gelukkigen-met-baan hoeven geen 
nieuwe aanslagen op het minimumloon te 
verwachten. 
De ongelukkigen-zonder-baan moeten het 
voor een verbetering van hun inkomensposi
tie hebben van de bestrijding van de jeugd
werkloosheid die hen wellicht een baan op
levert. 
De 16- en 17 -jarige schoolverlaters kunnen 
niet helemaal rekenen op behoud van hun 
minimumloon. Het accent voor deze leef
tijdsgroep komt te liggen op scholing, waar
mee de beloning discutabel wordt. 
Over individualisering van de uitkeringen en 
verlaging van leeftijdsgrenzen van 23 naar 
21 jaar, rept het program met geen woord. 
Een Algemene lnkomenswet Jeugdigen is 
niet in het vizier. 
Toch is hiermee niet alles gezegd. Er zijn nog 
andere programpunten, zoals zorg voor de 
echte minima, het tijdig toekennen van rech
ten en plichten aan jongeren, de verlaging 
van de meerderjarigheidsleeftijd van 21 naar 
18 jaar, de erkenning van andere samenle
vingsverbanden dan het huwelijk en het 
voornemen een samenhangend jeugdbeleid 
te voeren. 
Op z'n minst verdienen de voorstellen van 
de Raad een inhoudelijke toetsing. 

a. Belaste kostendekkende kinderbijslag op 
minimumniveau 
Kinderen moeten kunnen opgroeien onder 
de zorg en verantwoordelijkheid van de 
ouders. Een (CDA)uitgangspunt waard om 
ingevuld te worden en ouders - zo nodig -
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aan te houden. Vertaald in materiele termen 
zou je kunnen zeggen: ouders van wie het 
inkomen voldoende is worden geacht zelf de 
kosten van de kinderen voor hun rekening te 
nernen. Het concrete voorstel van de Raad 
komt hier dicht bij in de buurt. Naarmate het 
belastbaar inkomen hogerwordt, blijft er net
to minder kinderbijslag over. De voorgestel
de regeling betekent behalve een duidelijke 
verbetering van de inkornenspositie van de 
laagstbetaalden-met-kinderen een verslech
tering van de inkomenspositie van de hoger
betaalden-met -kinderen. 
De ideologie waarop het voorstel stoelt, n.l. 
de maatschappij in zijn geheel is mee-ver
antwoordelijk voor de · nieuwe generatie, 
waaraan gestalte moet worden gegeven 
door de overheid, zal binnen onze partij niet 
snel worden overgenornen. Een consequen
te uitwerking van die gedachte in de oplos
sing van de bekostigingsproblematiek, waar
in de Raad minder goed is geslaagd, bete
kent immers een verdere uitbouw van de 
verzorgingsstaat, terwijl de partij zich heeft 
uitgesproken de verzorgingsstaat te willen 
ombouwen tot een verzorgingsmaatschap
pij, waarbij de overheid minder direct betrok
ken is. Toch is het de vraag of het bij die 
conclusie kan blijven. 

In 'Uitzicht' is gekozen voor handhaving van 
de huidige kinderbijslagsystematiek, die een 
belastingvrije gedeeltelijke tegemoetkoming 
in de kosten van kinderen is en waarmee 
wordt beoogd het welvaartsniveau van een 
gezin met kinderen niet te ver te Iaten dalen 
beneden het welvaartsniveau van een gezin 
zonder kinderen. Het voorstander zijn van 
een dergelijke regeling lijkt dan ook minder 
te maken te hebben met het idee invulling te 
geven aan eigen verantwoordelijkheid waar 
dit mogelijk is, dan met de zorg het (toekom
stige) ouders in financieel opzicht niet te 
onaantrekkelijk te maken kinderen te krijgen. 
Voor een gezinsvriendelijke partij die het 
CDA wil zijn eveneens een alleszins accepta
bel motief. Een kanttekening hierbij is wei op 
zijn plaats. De welvaartsverschillen tussen 
gezinnen met en zonder kinderen worden 
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n.l. steeds moeilijker te overbruggen met de 
huidige kinderbijslagregeling. Jonge (toe
komstige) ouders staan bij het krijgen van 
kinderen voor de keus wei of niet beiden te 
blijven werken en wei of niet te gaan Ieven 
van een inkomen. Valt de keus op het bei
den blijven werken, dan zijn de kosten van 
kinderopvang, zo die al gevonden wordt, 
vaak niet gering. 
Valt de keus op het gaan Ieven van een 
inkomen dan leidt dat tot een drastische 
verlaging van het totaal beschikbare inko
men, waar de uitgespaarde kosten van kin
deropvang weinig aan veranderen. Beide 
keuzen, maar vooral die waarbij een ouder 
full-time de zorg voor het kind op zich neemt, 
zijn uit financieel oogpunt zeer onaantrekke
lijk. 
Het EVP-congres, gehouden 1 0-12 april 
1986 in Den Haag, heeft zich in een resolutie 
'Werk en Economie' o.a. uitgesproken voor 
een financiele toelage, te geven aan de 
ouder die zich volledig aan de opvoeding 
van de kinderen wijdt, een voorstel dat ver
der gaat dan handhaving van de huidige 
kinderbijslag-systematiek. Zelf zou ik een 
dergelijke toelage- zeker nu de CDA-fractie 
staat achter het streven naar economische 
zelfstandigheid van man en vrouw - liever 
bepleiten voor zowel de traditioneel als de 
niet traditioneel kiezende ouders. De eersten 
ontvangen een dergelijke toelage dan als 
een soort compensatie voor gederfd inko
men, de tweeden als bijdrage in de te maken 
kosten voor kinderopvang, waarmee allerlei 
fiscale aftrekposten, die eenzijdig in het voor
deel van vooral (hoger beloonde) twee-ver
dieners werken, kunnen worden afgeschaft. 
In de kinderbijslagvoorstellen van de Raad 
zijn verzorgingskosten niet begrepen. Het 
gaat daarin om de eerste kosten van levens
onderhoud zoals eten, drinken, kleding e.d. 
Met of zonder acceptatie van uitgangspun
ten en wei of niet uitgaande van de verzor
gingsstaatgedachte, bij de beoordeling van 
deze voorstellen is vooral aan de orde de 
vraag op welke wijze de overheid, wanneer 
de materiele voorzieningen van de jongste 
generatie in het g'eding zijn, invulling geeft 
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aan het 'schild voor de zwakken' zijn. Het 
ieder mens, dus ook ieder kind en iedere 
jongere tot zijn recht Iaten komen kan im
mers aileen wanneer in ieder geval op mini
mumniveau in de bestaansvoorwaarden is 
voorzien. 
Als het daarbij mogelijk is een oplossing te 
vinden voor de bekostigingsproblematiek 
die minder eenzijdig drukt op de (iets) beter 
betaalde gezinnen met kinderen dan is dat 
vanuit een gezinsvriendelijk den ken uiteraard 
te prefereren. Als het bovendien mogelijk is 
regelingen te bedenken en te bekostigen die 
jonge ouders reele keuzemogelijkheden 
bieden de zorg voor kinderen wei of niet te 
combineren met werk buitenshuis, dan is dat 
nog beter. Voor alles zal echter in het belang 
van het kind een regeling getroffen moeten 
worden voor de laagst betaalde inkomens
groepen. 

b. Zelfstandige minimuminkomensgarantie 
voor 18-21-jarigen 
De magere aandacht die 'Uitzicht' heeft voor 
de inkomenspositie van deze groep jonge
ren leidt bij mij niet tot de conclusie dat de 
voorstellen van de Raad in strijd zijn met 
CDA-uitgangspunten, integendeel. Afne
mende verantwoordelijkheid van de ouders, 
een geleidelijke groei naar zelfstandigheid 
van de jongeren sporen m.i. met het geleide
lijk en tijdig toekennen van rechten en plich
ten, zoals 'Uitzicht' voorstaat. 
Het voorstel is op hoofdlijnen een goed voor
beeld hoe een ook door het CDA gewenst 
samenhangend, doorzichtig inkomensbeleid 
voor deze leeftijdsgroep eruit kan zien. De 
problemen die er zijn, zijn van financiele aard. 
Zelfstandig wonende jongeren zouden er in 
inkomen iets op vooruitgaan, evenals de 18-
en 19-jarige thuiswonenden. De 20-jarige 
thuiswonenden gaan er in de voorstellen ± 
f 60,- per maand op achteruit. Per saldo 
leveren deze voorstellen nog een batig saldo 
op. 
Niet in te schatten is het (negatieve) finan
ciele effect van de horizontale onafhankelijk
heid, dat wil zeggen de onafhankelijkheid 
van partners ten opzichte van elkaar met 
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uitzondering van de gehuwden. De Raad wil 
deze vorm van onafhankelijkheid in de toe
komst voor aile leeftijdscategorieen Iaten 
gelden, maar die nu al ingevoerd zien voor 
de 18-21-jarigen. Op de principiele kant 
daarvan kom ik terug bij het bespreken van 
het 'lndividueel recht op sociale zekerheid 
en minimumloon'. 
De belangrijkste financiele hobbel zit in de 
voorstellen betreffende de studiefinancie
ring. Het regelen van de studiefinanciering, 
waar regering, parlement en 'Uitzicht' ter 
bevordering van de zelfstandigheid v66r zijn, 
leidt, wanneer dit gebeurt overeenkomstig 
de voorstellen van de Raad, tot een aan
zienlijke verhoging van de basisbeurzen. Bij 
de behandeling van de voorstellen van mi
nister Deetman in de Tweede Kamer zijn de 
basisbeurzen, ten behoeve van studerenden 
uit financieel zwakke(re) milieus, naar omlaag 
bijgesteld. Aan de bevordering van zelfstan
digheid van de jongeren, de onderhouds
plicht van ouders en de financiele afhanke
lijkheid van jongeren daarvan, is minder 
zwaar getild dan aan de betaalbaarheid van 
het systeem. Uit financieringsoverwegingen 
te begrijpen, ook bij de Raad krijgt de realise
ring van de studiefinanciering de laagste pri
oriteit, maar niettemin ... 'Het toegroeien naar 
verantwoordelijkheid vraagt dat het verkrij
gen van rechten en plichten niet u1tgesteld 
wordt maar tijdig plaatsvindt', aldus 'Uit
zicht'. 
Zou een minimuminkomensgarantie voor ai
le categorieen 18-21-jarigen daar niet uitste
kend in passen? Daar komt nog iets bij. Het 
CDA is v66r verlaging van de meerderjarig
heidsleeftijd van 21 naar 18 Jaar. Als we nu 
nog niet toe zijn aan minimuminkomensga
rantie met een afnemende onderhoudsplicht 
voor de ouders, hoe denken we dan over de 
financiele consequenties daarvan? Uiteraard 
zijn er een aantal redenen te bedenken aan 
de meerderjarigheidsverklaring niet of nau
welijks financiele consequenties te verbin
den, maar is het wei aannemelijk iemand 
volwassen te verklaren zonder daaraan het 
recht op een zelfstandig bestaan te kop
pelen? 
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Als we daartoe zouden overgaan waarom 
zou 21 jaar en ouder dan wei een leeftijd zijn 
iemand van overheidswege een minimum 
bestaan te garanderen? En waarom zou dit 
dan gelden voor bejaarden, arbeidsonge
schikten, enz.? AI redenerend kunnen we 
dan de verzorgingsstaat wei afschaffen. Be
sparingen Ievert het ongetwijfeld op, mense
lijke ellende evenzo. Gelukkig is hiervan geen 
sprake en rekenen we het wei tot een over
heidstaak iedere volwassene een binnen zijn 
situatie passend minimum bestaan te garan
deren. Zou het, mede uit zo'n overweging, 
geen zinnige zaak zijn te streven naar het 
realiseren van de door de Raad bepleite 
voorstellen? 

c. lndividueel recht op sociale zekerheid (en 
minimumloon) 
'Uitzicht' gaat er van uit dat de stelselher
ziening sociale zekerheid voor de start van 
het nieuwe Kabinet voltooid zal zijn. Bij de 
vele veranderingen die moeten worden 
doorgevoerd, blijft tenminste een regel onge
wijzigd: de sociale voorzieningen vallende 
onder de werking van de Algemene Bij
standswet worden, in tegenstelling tot de 
werknemersverzekeringen, niet ge'(ndividu
aliseerd. Dit betekent dat gehuwd- en niet
gehuwd-samenwonenden als economische 
eenheid worden behandeld. Een mens (m/v) 
heeft aileen dan recht op een uitkering als 
het inkomen en vermogen van de tot partner 
bestempelde woongezel (m/v) ontoereikend 
is voor het levensonderhoud van beiden. 
Een dergelijke regel legt mensen een verre
gaande mate van betrokkenheid op en zorg
plicht voor elkaar op, ook wanneer zij daar 
zelf (nog) niet aan toe zijn. De protesten van 
met name bijstandsmoeders over deze regel 
zijn bekend en te begrijpen. Binnen vrijwel 
de hele vrouwenwereld bestaat een aversie 
tegen deze regel. Niet uitsluitend maar wei 
mede daardoor wordt vanuit o.a. het 'Breed 
Platform van vrouwen voor economische 
zelfstandighe1d' een sterk accent gelegd op 
de financiele onafhankelijkheid van aile per
sonen ten opzichte van elkaar. Van daaruit is 
de roep om individualisering mede te ver-
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klaren. 
Het kab1netsplan-Emancipatie haakt hier op 
in. Relaties mogen in de (nabije) toekomst 
niet Ianger uitgangspunt van wetgeving zijn. 
Op termijn wordt gestreefd naar financiele 
zelfstandigheid van ieder individu, waaraan 
op minimumbehoefteniveau een verplichting 
tot betaalde arbeid door beide partners 
wordt gekoppeld, met vrijstellingsmogelijk
heden wanneer jonge kinderen verzorgd 
moeten worden. Daarmee dreigen we door 
te schieten in een andere richting. 
Niet Ianger is de relatie, desnoods verplicht 
opgelegd, uitgangspunt van wetgeving, 
maar een verplichting voor een ieder primair 
een individu te zijn dat voor zichzelf zorgt. 
Het kan ook anders. Binnen het CDA is het 
een vanzelfsprekend gegeven dat mensen 
die elkaar nastaan zorgplicht ten opz1chte 
van elkaar aanvaarden en invullen. De enige 
relatievorm waarbinnen dit wettelijk geregeld 
is, is het huwelijk. 
In '1 + 1 = Sam en', een onlangs door het 
Wetenschappelijk lnstituut uitgebracht rap
port betreffende tweerelaties, wordt gepleit 
voor uitbreiding van burgerlijke registra
tiemogelijkheden. Mensen, homo-, hetero
fielen en andere denkbare combinaties 
waarin twee personen zich in meer of minder 
vergaande mate, doch minimaal in econo
misch opzicht met elkaar willen verbinden, 
zouden het recht moeten krijgen hun relatie 
te Iaten registreren. Een gedachte die hier
mee spoort is te vinden in art. 9 hoofdstuk Ill 
van 'Uitzicht' 4

). Per relatievorm zou een pak
ket rechten en plichten moeten gelden. Een 
gedachte die kennelijk niet aileen leeft bij het 
CDA. Het College Algemene Bijstandswet 
heeft, zoals reeds beschreven eveneens 
voor een dergelijke regeling gepleit, de Raad 
heeft hierbij aangesloten. 
Naast de onderlinge verschillen tussen de 
voorstellen van de Raad en '1 + 1 = Sa
men' in de uitwerking, bijv. waar het voor
deurdelers betreft, is een belangrijk punt dui
delijk gemeenschappelijk. Leg mensen geen 
zorgplicht op wanneer ze niet zelf kiezen 
voor een wettelijk erkende registratievorm 
waarbij die zorgplicht onderdeel vormt van 
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het totaalpakket rechten en plichten. 
Vooruitlopend op deze door de overheid te 
treffen uitbreiding van mogelijkheden, zou, 
naar het oordeel van de Raad, voor 18-21-
jarigen nu al als regel moeten gelden dat ze 
niet val len onder de door velen als verouderd 
ervaren werking van de Algemene Bij
standswet. 
De vrije keus van mensen voor elkaar en het 
pas na registratie als overheid daaraan con
sequenties verbinden, wordt door de Raad 
individualisering genoemd. In feite wordt 
hiermee gekozen voor het naast elkaar be
staan van een individuele en relationele be
nadering. Het advies pleit er dan ook voor dit 
uiteindelijk in de terminologie door te voeren. 
Wei strijdig met gangbaar beleid, zeker niet 
met CDA-uitgangspunten. Van harte aanbe
volen. 

d. Verlaging leeftijdsgrens minimumloon (en 
uitkeringen) van 23 naar 21 jaar 
'Uitzicht' voorziet niet in verlaging van de 
leeftijdsgrens van 23 naar 21 jaar. Plannen 
om de minimumlonen te verlagen zijn er 
evenmin. Zander 100% garanties af te ge
ven heeft koopkrachthandhaving van de mi
nima wei prioriteit. Principiele bezwaren om 
21- en 23-jarigen op minimumniveau gelijk 
loon uit te keren kunnen er nauwelijks zijn. 
Praktische bezwaren zijn er, gegeven de 
kosten, wei. 
Die praktische bezwaren maken een oude 
en vaak heftig bediscussieerde vraag actu
eel: Is het minimumloon naar zijn karakter 
een behoefte-of prestatieloon? Vanuit het 
streven naar lastenverlichting voor het be
drijfsleven kan de verleiding groot worden te 
kiezen voor het behoeftecriterium. Als dit 
gebeurt, rijst er een volgende vraag: Als het 
een behoefteloon is, in wiens behoefte moet 
dan worden voorzien? Betekent een indivi-

4) Partners in een niet-huwelijks samenlev1ngsverband, die 
duurzaam de verantwoordelijkheid voor elkaar willen dra
gen, dienen voor hun onderlinge relatie (erfrecht, onder
houdsplicht) aanspraak te kunnen maken op met voor 
gehuwden vergelijkbare rechten en plichten. Daartoe zal 
een wetteliJk erkende registratie van hun samenlevings
verband nodig zijn. 
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dueel recht op een minimumloon in een 
samenleving waarin het individualiserings
denken door velen tot ideologie is verheven 
tevens, dat de hoogte kan worden vastge
steld op het minimumniveau van 1 persoon? 
Een bevestigend beantwoorden van deze 
vraag leidt, althans op dit niveau, ook voor 
mensen die binnen een relatie Ieven tot een 
verplichting voor beide partners een baan 
buitenshuis te zoeken. 'Uitzicht' is daar niet 
voor'). Ligt het, nog altijd uitgaande van het 
behoeftecriterium, dan in de rede de hoogte 
van het minimumloon af te stem men op een 
sociaal aanvaardbaar bestaan voor een 
werknemer en zijn gezin, zoals de SER in 
19666

) in meerderheid uitsprak? 
Een bevestigend antwoord op deze vraag 
zou er toe leiden dat: 
- de minimumlonen met ingang van van
daag fors moeten worden verhoogd; 
- voorbijgegaan wordt aan het gegeven dat 
zeer weinig minimumloonverdieners beho
ren tot de categorie alleenverdieners. 
Dit ligt dus evenmin voor de hand. 

Het standpunt van de Raad leidt ertoe dat er 
door middel van belasting- en premiemaat
regelen een netto/netto koppeling in stand 
kan blijven voor alleenverdieners. Voor kin
deren moet er dan wei, zoals reeds vermeld, 
een kostendekkende kinderbijslag komen. 
In die zin is het voorstel van de Raad een 
redelijk compromis tussen het incalculeren 
van ontwikkelingstendenzen richting econo
mische zelfstandigheid van velen en de zorg 
voor traditioneel kiezende relaties die hier
aan niet kunnen of willen meedoen. 
Betekent het ja zeggen hiertegen ook een ja 
tegen het afschaffen van leeftijdsgrenzen 
boven de meerderjarigheidsleeftijd wanneer 
18-jarigen, zoals 'Uitzicht' wil, meerderjarig 
worden? Die vraag kan ik nog niet bevesti
gend beantwoorden. 
Als er geld genoeg is 18-jarigen het volwas
sen minimumloon uit te betalen onder het 
motto gelijke behandeling is daar niets op 
tegen. Wanneer dat niet het geval is, wordt 
het anders. De situatie van de doorsnee 18-
jarige verschilt nogal van een jongere die 
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halverwege de 20 is. De eerste woont door
gaans nog thuis, de tweede is toe aan ge
zinsvorming. Factoren die m.i. wanneer de 
middelen tekort schieten zwaarder tellen 
dan leeftijdsgrenzen. 

Jeugdbeleid in christen-democratisch 
perspectief? 
Ja, tegen het idee kostendekkende kinder
bijslag op minimumniveau; 
ja, tegen het idee minimuminkomensgarantie 
18-21-jarigen; 
ja, tegen het recht op individueel loon en 
sociale zekerheid; 
ja, tegen verlaging van de leeftijdsgrens van 
23 naar 21 jaar; 
ja, tegen het idee van vertaling van aile voor
stellen in een Algemene lnkomenswet Jeug
digen. 
Ja, tegen uitgangspunten gelijke behande
ling en groei naar zelfstandigheid? Toch 
maar niet, ik heb zo m'n twijfels of deze 
uitgangspunten wei passen in de CDA-vo
cabulaire. Een gelijke behandeling veronder
stelt gelijkheid, gelijkheid die er tussen kinde
ren en volwassenen niet is en die bij gefor
ceerd doorvoeren tot extremiteiten kan 
leiden. 
Ja dan tegen art. V 16 van 'Uitzicht', het 
meest normerende artikel voor jeugdbeleid 
genoemd? Eerst nog maar eens goed lezen. 
Eerste dee I: 'Jongeren zoeken hun identiteit 
op weg naar de volwassenheid. De overheid 
schept door middel van een samenhangend 
beleid voorwaarden waaronder dit rijpings
proces kansen krijgt. Kinderen moeten kun
nen opgroeien in een zorgzame leefomge
ving, een gezin of ander samenlevingsver
band. Opvang en begeleiding van jongeren 
door het onderwijs en door jeugdorganisa
ties gericht op verantwoordelijkheidsvorming 
en -beleving worden bevorderd. Het toe-

5) Art. IV 35: De vrijheid van partners 1n een samenlevings
verband om te kiezen wie er in welke mate deelneemt 
aan de betaalde arbeidsmarkt, wordt gewaarborgd. 

6) SER-advies. nr. 3, 1966. Zoals geciteerd in De ver
diensten van de jeugd. Karel Boonen. Publikatie van het 
studiebureau van de Raad voor het Jeugdbeleid, mei 
1984 
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groeien naar verantwoordelijkheid vraagt dat 
het verkrijgen van rechten en plichten tijdig 
plaatsvindt'. 
Toch maar niet, ik heb zo m'n twijfels over de 
uitwerking daarvan bij jongeren. Jeugdbeleid 
aldus geformuleerd is geen rechtstreekse 
taak voor de overheid, maar taak voor 
ouders, onderwijsgevenden en andere zich 
met jongeren bemoeiende personen of in
stanties. Maar hoe moet het dan bijv. met 
het inkomensbeleid? 

' Fundamentele gelijk
waardigheid van 
mensen geldt ook 
jongeren. ' 

Geen gelijkheidsdenken, oke, maar ook geen 
verstoppertje spelen s.v.p. Waarom probe
ren we het niet gewoon met CDA-begrippen, 
zoals gelijkwaardigheid, gerechtigheid, ver
antwoordelijkheid, solidariteit? 
De fundamentele gelijkwaardigheid van 
mensen geldt ook jongeren. Jongeren zijn 
geen mensen in wording, maar eigen per
soonlijkheden met eigen mogelijkheden en 
eigen beperkingen, waarvan de leeftijd er 
vaak een is. Uit een oogpunt van rechtvaar
digheid moet ook aan jongeren recht wor
den gedaan. De overheid heeft in dat op
zicht terdege een taak en kan zich niet ver
schuilen achter opvoedende instanties. 
Een groei naar volledige verantwoordelijk
heid voor jezelf, de medemens, de samenle
ving, gaat gepaard met de mogelijkheid in 
toenemende mate een beroep te doen op 
de solidariteit van jongeren ten opzichte van 
elkaar en de volwassenen. Volgens het Pro
gram van Uitgangspunten gaat het daarbij 
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om een appelleren aan de verantwoordelijk
heid van sterken solidair te zijn met zwak
ken\ Oat kan ook niet anders wanneer we 
toe willen naar een meer rechtvaardige sa
menleving. 
In een inkomensbeleid waarin op minimum
niveau bestaansvoorwaarden worden gega
randeerd, recht gedaan wordt aan de groei 
naar zelfstandigheid, c.q. verantwoordelijk
heid, kan niet voorbijgegaan worden aan de 
situatie waarin jongeren Ieven. Het in financi
eel opzicht sterk of zwak zijn wordt niet 
primair bepaald door leeftijd, wei door het 
uit- of thuiswoner, aileen- of samenwoner, 
aileen- of tweeverdiener, individu of mens-in
relatie zijn. Uit rechtvaardigheidsoverwegin
gen mogen die factoren niet worden opgeof
ferd aan een dogmatisch interpreteren van 
het uitgangspunt gelijke behandeling. 
De Raad voor het Jeugdbeleid is in die kuil 
niet gevallen. Extra reden voor het CDA het 
advies serieus te nemen. De jongeren heb
ben er recht op. 

7) Art. 35: Het CDA wil mensen oproepen tot dienst aan 
elkaar. Voor de christen-democratische politiek houdt dit 
nationaal en intemationaal in het appelleren aan de ver
antwoordelijkheid van de sterken om solidair te zijn met 
de zwakken. 
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