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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 zonderten 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 1225,86.
2. Voor een alleenstaande ouder, jonger dan 21 jaar is de bijstandsnorm

per kalendermaand, indien deze is:
a. 18 jaar: f714,10
b. 19 jaar: f786,21
c. 20 jaar: f 879,23
3. Voor gehuwden met een of meer ten laste komende kinderen,

waarvan een of elk van de partners jonger is dan 21 jaar, is de
bijstandsnorm per kalendermaand de som van 50 procent van het netto
minimumjeugdloon of netto minimumloon dat voor ieder van hen geldt.

4. De bedragen als bedoeld in het derde lid zijn, indien het betreft:
a. een 18jarige: f510,07
b. een 19jarige: f561,58
c. een 20jarige: f628,02
d. een 21 jarige ofoudere: f904,12.

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.
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Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:
A. Na het eerste lid wordt, onder vernummering van het tweede tot en

met vierde lid tot het derde tot en met vijfde lid, een nieuw tweede lid
ingevoegd, luidende:

2. Onder netto minimumjeugdloon wordt verstaan het
minimumjeugdloon per maand, genoemd in artikel 8, derde lid, van de
Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, verhoogd met de
aanspraak op vakantiebijslag waarop een werknemer op grond van artikel
15 van die wet over dat minimumjeugdloon ten minste aanspraak kan
maken, na aftrek van de daarvan in te houden loonbelasting, premies
volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en het
werknemersaandeel in de ziekenfondspremie.

B. Het derde lid (nieuw) wordt vervangen door:

3. De in het eerste en tweede lid bedoeide loonbelasting en premies
volksverzekeringen worden berekend mettoepassing van de groene
tabellen loonbelasting en premies volksverzekeringen over het
minimumloon respectievelijk minimumjeugdloon en de aanspraak op
vakantiebijslag daarover, vermeerderd met het werkgeversaandeel in de
ziekenfondspremie en verminderd met de premies werknemers–
verzekeringen. De toe te passen tabellen zijn die voor een in tariefgroep 3
ingedeelde werknemer. De loonbelasting en premies volksverzekeringen
in te houden van de aanspraak op vakantiebijslag over het minimumloon
respectievelijk minimumjeugdloon, worden berekend mettoepassing van
de tabel voor bijzondere beloningen.

IV

In artikel 61 wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:
2. Onze Minister herziet met ingang van de dag waarop het netto

minimumjeugdloon wijzigt, met het percentage van deze wijziging, de
bedragen genoemd in artikel 29, vierde lid.

In artikel 62 wordt «artikel 29» vervangen door: artikel 29, eerste lid.

Toelichting

Dit amendement beoogt jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar
met een kind een hogere uitkering te geven dan nu in het wetsvoorstel is
bepaald. Als basis voor de berekening voor deze uitkering is het
minimumjeugdloon genomen.

De ouderlijke onderhoudsplicht voor jongeren, zoals geregeld in artikel
10a blijft gewoon van kracht.

Met betrekking tot de toeslag voor alleenstaande ouders die de kosten
niet kunnen delen wordt aangesloten bij artikel 33. Daarbij wordt geen
rekening gehouden met de lagere normbedragen voor de jongeren zodat
de toeslag ook voor jongeren in voorkomende gevallen 20 % van het
sociaal minimum bedraagt.

Kalsbeek-Jasperse
Scheltema-de Nie
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