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De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

I

Artikel 29 wordt vervangen door:

Artikel 29

1. Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende
kinderen is de bijstandsnorm per kalendermaand, indien het betreft:

a. een alleenstaande f 321,74;
b. gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: f 643,48;
c. gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere

echtgenoot 21 jaar of ouder: f 1 225,86.
2. Voor belanghebbenden jonger dan 21 jaar met een of meer ten laste

komende kinderen is de bijstandsnorm per kalendermaand, indien het
betreft:

a. een alleenstaande ouder f 683,39;
b. gehuwden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn:

f 1005,13;
c. gehuwden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere

echtgenoot 21 jaar of ouder: f 1 587,51.

II

In artikel 33 wordt de zinsnede «voor een alleenstaande, of een
alleenstaande ouder, van 21 jaar of ouder» vervangen door: voor een
alleenstaande van 21 jaar of ouder of een alleenstaande ouder.

III

Na artikel 33 wordt een nieuw artikel 33a ingevoegd, dat luidt:
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Artikel 33a

1. Burgemeester en wethouders verhogen voor gehuwden met een of
meer ten laste komende kinderen, waarvan een of elk van de partners
jonger is dan 21 jaar, de bijstandsnorm met een toeslag ter hoogte van het
bedrag genoemd in artikel 33, tweede lid, indien de belanghebbenden niet
bij de ouders wonen.

2. De totale bijstandsnorm inclusief de verhoging bedoeld in het eerste
lid, bedraagt maximaal het bedrag genoemd in artikel 30, onderdeel c.

IV

In artikel 34 wordt na «kunnen voor een echtpaar de bijstandsnorm»
ingevoegd: of de toeslag bedoeld in artikel 33a,.

Tevens wordt «waarin de bijstandsnorm voorziet» vervangen door:
waarin de bijstandsnorm en de toeslag bedoeld in artikel 33a, voorzien.

Artikei 62 wordt als volgt gewijzigd:
A. In het eerste lid wordt «artikel 29» vervangen door: artikel 29, eerste

lid,.
B. Ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, dat luidt:
2. Onze Minister herziet, met ingang van de dag waarop de kinder–

bijslag voor een kind van 18 tot 21 jaar of het netto minimumloon wijzigt,
de bijstandsnormen genoemd in artikel 29, tweede lid, zodanig dat het
bedrag genoemd in:

a. onderdeel a gelijk is aan de som van het bedrag genoemd in artikel
29, eerste lid onder a en het bedrag genoemd in artikel 33, tweede lid;

b. onderdeel b gelijk is aan de som van het bedrag genoemd in artikel
29, eerste lid onder b en het bedrag genoemd in artikel 33, tweede lid;

c. onderdeel c gelijk is aan de som van het bedrag genoemd in artikel
29, eerste lid onder c en het bedrag genoemd in artikel 33, tweede lid.

C. In het tweede lid wordt «bedoeld in het eerste lid» vervangen door:
bedoeld in het eerste en tweede lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt de uitkering aan jonge ouders (18-21 jaar) te
verhogen.

Als basis voor de uitkering geldt de jongerennorm. Daar bovenop komt
20% van het sociaal minimum. Ook bij de uitkering voor alleenstaanden
die ouder zijn dan 21 is het verschil in uitkering tussen degenen met en
zonder kinderen immers 20%.

Aangezien veel jongeren met een kind niet meer bij hun ouders zullen
wonen, is de toeslag die alleenwonende alleenstaanden krijgen ook voor
jongc alleenwonende alleenstaande ouders in het amendement
vastgelegd.

Omdat ook in die gevallen nog niet de volwassenennorm wordt bereikt
blijft de ouderlijke onderhoudsplicht een realiteit.

Voor echtparen geldt dezelfde systematiek, zij het dat daar de basis
tweemaal de jongerenuitkering is.

De kosten van het amendement bedragen f 10 miljoen.
Het toegevoegde onderdeel V van het amendement regelt de

aanpassing aan de indexering van het minimumloon.
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