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De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben ernstige bedenkingen ten 
aanzien van de voorliggende voorstellen. Zij achten de spoed waarmee dit 
wetsontwerp door de Kamer dient te worden behandeld, gezien de ernstige 
gevolgen voor de betreffende groep, zeer bezwaarlijk. Zij wijzen erop, dat 
kennisneming van bij voorbeeld het SER-advies niet mogelijk was bij de 
schriftelijke voorbereiding van dit wetsontwerp. Toch stellen zij er prijs op, 
dat de behandeling eerst plaatsvindt nadat het SER-advies is uitgebracht. 
De spoed waarmee de Raad voor het Jeugdbeleid zijn advies heeft uitge-
bracht, is voor deze leden een duidelijk signaal van het belang dat terecht 
wordt toegekend aan dit wetsontwerp. 

Dienaangaande merk ik op, dat de spoed, die met de behandeling van dit 
wetsontwerp moet worden betracht, uitvoerig is uiteengezet in de memorie 
van toelichting op het wetsontwerp. De klemmende noodzaak om de 
beoogde ombuigingen ook daadwerkelijk in 1983 te realiseren, biedt geen 
andere keuze. Het verheugt mij dan ook bijzonder dat de Kamer het 
mogelijk heeft gemaakt de behandeling zo tijdig af te ronden, dat invoering 
van de maatregel met ingang van 1 januari 1983 ook gerealiseerd zal 
kunnen worden. Ten aanzien van de gevolgde adviesprocedure was helaas 
ook geen andere mogelijkheid aanwezig. Ook ik stel het op prijs dat de 
behandeling evenwel eerst plaatsvindt nadat de SER op 17 december van 
zijn opvattingen blijk heeft kunnen geven. Uiteraard waardeer ik ook de 
snelheid waarmee de andere in het geding zijnde adviesinstanties hun 
reacties hebben gegeven. 

De leden van de C.D.A.-fractie hebben met belangstelling kennis genomen 
van de voornemens van de Regering over de afschaffing van de RWW-
uitkering aan 16- en 17-jarigen. Het verheugt mij dat deze leden er begrip 
voor hebben dat het in een tijd van welvaart opgebouwde voorzieningen-
systeem, in het licht van de slechte financiële economische situatie van dit 
moment, kritisch beschouwd moet worden. Ik ben het met deze leden eens 
dat een doorlichting noodzakelijk is om op termijn de kern van ons sociaal 
voorzieningenstelsel te kunnen behouden. 

Ook de leden van de V.V.D.-fractie hebben met belangstelling kennis 
genomen van dit wetsontwerp. Deze leden zijn het eens met de noodzaak 
tot verdere ombuigingen om zodoende te kunnen afzien van een belasting-
verhoging in 1983. Deze leden vinden het vanzelfsprekend dat ook jongeren 
een bijdrage moeten leveren aan het noodzakelijke ombuigingenpakket. De 
hier aan het woord zijnde leden concluderen dat juist de jongeren er 
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belang bij hebben dat door middel van het voorgestelde beleid onze 
economie uit het slop kan komen. Zij vinden dat maatregelen als de 
onderhavige moeten worden genomen om te voorkomen dat de crisis op 
de jeugd van nu, op de generatie van morgen, wordt afgewenteld. Ook met 
de voorgestelde leeftijdsgrens van 18 jaar zijn deze leden het eens. De visie 
van deze leden kan ik in zijn algemeenheid onderschrijven. Wat betreft de 
opmerkingen van deze leden over de adviesinstanties verwijs ik naar 
hetgeen hierover eerder in deze nota is vermeld. 

De leden van de fractie van D'66 hebben grote moeite met dit wetsontwerp. 
Op de door deze leden geformuleerde bezwaren kom ik later nog terug. 

De leden van de fractie van de P.S.P. hebben met grote verontrusting van 
dit voorstel kennis genomen. 

De leden behorend tot de fractie van de S.G.P. hebben eveneens met 
belangstelling kennis genomen van dit wetsontwerp. Het verheugt mij dat 
de beëindiging van de bijstand voor 16- en 17-jarige werklozen, waardoor 
deze kinderen dan voor hun onderhoud weer worden aangewezen op hun 
ouders, hun goedkeuring kan wegdragen. Deze leden wijzen er terecht op, 
dat zij nu in een gelijke financiële positie komen te verkeren als hun 
leeftijdgenoten die nog onderwijs volgen. Uiteraard maakt de geleidelijke 
verhoging van de kinderbijslagbedragen voor deze groep tot 130% de 
maatregel aanvaardbaarder. 

De leden van de C.P.N.-fractie hebben met grote verontwaardiging en 
zorg kennis genomen van dit wetsontwerp en de voorgestelde behande-
lingsprocedure. Deze leden kenschetsen de procedure als zeer onzorgvuldig. 
Zoals ik reeds heb opgemerkt, ben ik van mening, dat er ten aanzien van de 
gevolgde procedure, gelet op de noodzaak deze ombuigingen tijdig te 
realiseren, geen alternatief aanwezig was. 

De leden van de P.P.R.-fractie tonen zich zeer teleurgesteld over de 
indiening van dit wetsontwerp. 

De leden van de R.P.F.-fractie hebben met belangstelling kennis genomen 
van dit regeringsvoornemen. Zij betreuren het dat de SER nog geen advies 
heeft kunnen uitbrengen. Zij vragen of een aanvraag niet eerder mogelijk 
was geweest en wat de waarde van het advies zal zijn als het na de behan-
deling in de Kamer ter beschikking komt. 

In dit verband merk ik op, dat deze maatregel onderdeel vormt van het 
regeerakkoord van het huidige kabinet. Gezien de datum van totstandkoming 
van dit kabinet was een eerder ingezette procedure helaas niet mogelijk. De 
opvattingen van de SER zullen evenwel vóór de mondelinge behandeling 
van dit wetsontwerp bekend zijn. 

De G.P.V.-fractie kan in principe instemmen met de voorgestelde maatre-
gel. Zij constateert dat de financiële verantwoordelijkheid voor kinderen in 
deze leeftijd primair berust bij de ouders en niet bij de overheid. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen dat jonge schoolverlaters 
in velerlei opzicht al het slachtoffer zijn van de economische ontwikkeling. 
Deze leden brengen in herinnering dat nog niet zo lang geleden de mini-
mumjeugdlonen voor 16- en 17-jarigen praktisch zijn gehalveerd, waardoor 
de financiële positie van deze groep jongeren aanzienlijk is verslechterd, 
zonder dat de door de Regering in het vooruitzicht gestelde daling van de 
jeugdwerkloosheid is bereikt. 

In dit verband merk ik op, dat de hoge jeugdwerkloosheid het kabinet 
grote zorgen baart. Bestrijding van de jeugdwerkloosheid heeft dan ook 
hoge prioriteit. Dit neemt evenwel niet weg, dat het kabinet, gezien de 
financieel-economische situatie, gedwongen is een aantal maatregelen te 
nemen om de uitgaven in de collectieve sector te mitigeren. Bij de keuze 
van die maatregelen kunnen de jongeren niet buiten schot blijven. Het 
achterwege laten van maatregelen als de thans voorgestelde zou moeten 
leiden tot extra ombuigingen bij andere categorieën. Het kabinet acht het 
verantwoord dit offer van de jongeren te vragen, te meer daar het hier niet 
gaat om een directe inkomensachteruitgang, maar een uitstel van de 
verwachte inkomenstoeneming. De categorie blijft dan in dezelfde positie 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 697, nr. 5 2 



als toen zij nog schoolgaand was. Dat die vergelijking schrijnend zou zijn 
- zoals de leden van de P.v.d.A.-fractie stellen - vermag ik niet in te zien. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. zijn van oordeel dat de positie 
van de schoolverlaters vergeleken moet worden met die van hun leeftijds-
genoten die wel een baan hebben kunnen vinden. Ik ben mij ervan bewust 
dat het kabinet op dit punt ten fundamente van mening verschilt met deze 
leden. Hiermee is niet gezegd dat het kabinet de problemen van de jeugdigen 
onderschat. Deze leden verwachten op korte termijn zowel de beleidsvoor-
nemens van de Regering met betrekking tot de verdere uitbouw van het 
onderwijs, als een tweede versie van het Jeugdwerkplan. 

Ik merk hierbij het volgende op. In het kader van de eerste versie van het 
Werkgelegenheidsplan is door het toenmalige kabinet een Jeugdwerkplan 
van start gegaan dat het karakter had van een meerjarenprogramma. Dit 
Jeugdwerkplan zal in hoofdlijnen gecontinueerd worden. Voor zover in het 
regeerakkoord met betrekking tot jeugdigen aanvullende maatregelen zijn 
aangekondigd (verdere uitbreiding K-MBO en bepaalde vormen van 
herverdeling van arbeid) beslaan deze een breder terrein dan de bestrijding 
van jeugdwerkloosheid. Deze onderwerpen zullen daarom aan de orde 
komen in een notitie aan de Stichting van de Arbeid over het in de komende 
jaren te voeren werkgelegenheidsbeleid. Dit schrijven is in de loop van 
januari a.s. te verwachten. 

De hier aan het woord zijnde leden menen dat bij aanvaarding van dit 
wetsontwerp werkloze jongeren van 16 en 17 jaar in een andere positie 
komen te verkeren dan andere werkloze werknemers. Zij vragen in dit 
verband of inschrijving bij het gewestelijk arbeidsbureau een voorwaarde 
zal zijn waaraan moet zijn voldaan alvorens de ouders in aanmerking 
komen voor kinderbijslag. Voorts vragen zij of aan het recht op kinderbijslag 
voorwaarden zullen worden verbonden met betrekking tot de mate waarin 
de jongeren trachten passende arbeid te vinden. 

Naar aanleiding van deze vragen merk ik op dat naar mijn mening voor 
het recht op kinderbijslag uitsluitend de voorwaarde moet gelden dat 
inschrijving als werkzoekende heeft plaatsgevonden bij het gewestelijk 
arbeidsbureau. Dit is op dit moment ook het geval ten aanzien van het 
recht op kinderbijslag voor de 16- tot 21-jarige die als schoolverlater de 
wachttijd voor de RWW doormaakt. Het stellen van nadere voorwaarden 
zou naar mijn mening onnodig complicerend werken en - op dit punt deel 
ik de opvatting van deze leden - niet in overeenstemming zijn met het 
karakter van de Algemene Kinderbijslagwet. 

Deze leden vragen voorts naar de gevolgen van het niet ontvangen van 
een uitkering voor de actieve arbeidsbemiddeling. Ook de leden van een 
groot aantal andere fracties hebben vragen op dit terrein gesteld. In vrijwel 
alle beschouwingen klinkt daarbij de vrees door dat jeugdigen zich niet 
meer als werkzoekende zullen laten inschrijven bij het gewestelijk arbeids-
bureau. 

Het kabinet is van oordeel dat jeugdigen zich in de eerste plaats wenden 
tot het arbeidsbureau voor het vinden van een arbeidsplaats. Die wens zal 
zeker niet in negatieve zin beïnvloed worden door de afschaffing van het 
recht op uitkering ingevolge de RWW. De noodzaak voor een actieve 
arbeidsbemiddeling blijft daarmee onverminderd van kracht. Verder wijs ik 
erop dat voor het recht op kinderbijslag voor de 16- en 17-jarige werklozen 
de voorwaarde moet gelden dat inschrijving bij het arbeidsbureau heeft 
plaatsgevonden. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden merk ik op dat 
de door deze leden genoemde specifieke arbeidsprojecten (ISP en PNL) 
zich thans niet meer voordoen. Voor de toepassing van arbeidsvoorzienings-
maatregelen geldt overigens als algemene voorwaarde dat men ingeschre-
ven is bij het arbeidsbureau en niet dat men in het genot is van een 
uitkering. Dat geldt derhalve ook - de leden van de fractie van de CPN 
vragen hier expliciet naar - voor de WVM. 
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De leden van de fractie van de P.v.d.A. wijzen er verder op, dat waar in 
het kader van de voorgenomen wijziging van artikel 36 WWV de doelgroep 
met uitkeringsgerechtigden ingevolge de RWW zou worden uitgebreid, 
juist deze jongeren - voor wie de noodzaak van dergelijke activiteiten niet 
kan worden miskend - buiten dergelijke activiteiten van de gemeenten 
vallen. 

Zonder nadere bepalingen zou dit inderdaad het geval zijn. Ik ben bereid 
na te gaan of er mogelijkheden kunnen worden gevonden om binnen het 
raam van een gewijzigd artikel 36 deze jongeren in dergelijke activiteiten te 
laten participeren. 

Deze leden merken vervolgens op dat niet alleen vanuit de overweging 
van zelfstandige inkomensaanspraken, maar vooral ook vanuit de achter-
grond dat het voor schoolverlaters noodzakelijk is ingeschreven te staan bij 
het gewestelijk arbeidsbureau, het essentieel is dat voor werkloze jongeren 
een eigen uitkeringsrecht bestaat. 

Ik deel de opvatting van deze leden niet. Het is juist dat de jongeren zelf 
aangesproken kunnen worden op hun plichten als werkzoekenden. Zoals ik 
hiervoor al opmerkte, bestaat die plicht - voor wat de kinderbijslag betreft -
uitsluitend uit het ingeschreven zijn bij het gewestelijk arbeidsbureau. Ik zie 
niet dat deze plicht alleen zou kunnen worden opgelegd indien daar een 
zelfstandig uitkeringsrecht tegenover zou staan. De beëindiging van de 
RWW-rechten voor 16- en 17-jarigen is mijns inziens de minst ongunstige 
maatregel in het kader van de RWW. Alternatieven zijn naar mijn mening 
niet wel denkbaar, zeker niet indien een ombuiging van f70 min. dient te 
worden verkregen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. brengen in herinnering dat 
destijds bij de behandeling van het wetsontwerp dat ertoe strekte het recht 
op kinderbijslag voor partieel leerplichtigen te beëindigen, van de zijde van 
de Regering is gesteld dat dit recht op kinderbijslag een oneigenlijk 
element is in de AKW. Verder brengen deze deze leden de voornemens van 
het kabinet ter sprake om het recht op kinderbijslag voor de z.g. huishoud-
kinderen af te schaffen. 

Naar aanleiding van de beschouwingen van deze leden merk ik op dat ik 
geen spanning constateer tussen de voornemens ten aanzien van de 
werkloze 16- en 17-jarigen en de huishoudkinderen. Zoals ik in de memorie 
van toelichting op het wetsontwerp heb uiteengezet, zie ik de leeftijd van 
18 jaar als een belangrijk keerpunt in uitkeringsrechten. Tot 18 jaar voor 
ouders een recht op kinderbijslag, vanaf 18 jaar een zelfstandig recht op 
uitkering. Het recht op kinderbijslag voor partieel leerplichtige kinderen kon 
worden afgeschaft omdat in die gevallen sprake is van inkomen uit arbeid. 
Hierdoor zullen ouders als regel niet meer behoeven bij te dragen in het 
onderhoud van het kind. Heeft het partieel leerplichtige kind geen inkomen 
omdat het werkloos is, dan zijn de ouders degenen die in het onderhoud 
moeten voorzien en ontvangen zij daarvoor een tegemoetkoming in de 
vorm van kinderbijslag. 

Door de leden van de fractie van de P.v.d.A., alsook door de fracties van 
D'66, de P.P.R., de C.P.N, en het R.P.F., is gevraagd of de Regering enig 
inzicht heeft in de inkomensgroepen waaruit deze jongeren afkomstig zijn. 
De leden van de P.v.d.A.-fractie hebben daarbij verwezen naar een onderzoek 
van het ITS uit november 1978 over de zwakke positie op de arbeidsmarkt 
van vroege schoolverlaters. 

Ik ben op de hoogte van dit onderzoek. De conclusies die hierin zijn 
getrokken, worden overigens ook door andere onderzoeken bevestigd. 
Duidelijke cijfermatige gegevens zijn echter niet beschikbaar. Wel komt uit 
deze onderzoeken inderdaad naar voren dat de vroegtijdige schoolverlaters 
naar verhouding wat meer in de lagere inkomensgroepen voorkomen. 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. stellen vervolgens dat om in 
aanmerking te komen voor kinderbijslag de ouders ten minste f56 per 
week in het onderhoud van het kind moeten bijdragen. Zij vragen of door 
ouders met een bijstandsinkomen voldaan kan worden aan deze eis. Deze 
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leden zijn erop geattendeerd dat het voorgekomen is dat een bijstands-
moeder voor een studerend kind geen recht kan doen gelden op enkelvou 
dige kinderbijslag omdat zij niet aannemelijk kon maken dat haar budget 
nog de ruimte bood een dergelijk bedrag te besteden aan het onderhoud 
van dit kind. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat de eis «in belangrijke mate» zo is 
vastgesteld, dat in het algemeen - ook op minimuminkomensniveau - aan 
die eis kan worden voldaan. Ook bij een maximale studietoelage voor een 
buitenshuis wonend kind bestaat nog de mogelijkheid tot enkelvoudige 
kinderbijslag. Hieraan kan in de regel worden voldaan door uitgaven in 
verband met weekend- en vakantieverblijf in het gezin, kleding etc. Wel is 
het mogelijk, dat het kind zodanige eigen inkomsten heeft (bij voorbeeld 
studietoelage en inkomsten uit een bijbaan) dat daaruit de volledige 
onderhoudskosten kunnen worden bestreden. In dat geval bestaat uiteraard 
geen recht op kinderbijslag. 

De leden van de P.v.d.A."fracties uiten vervolgens hun zorg over de 
inkomenspositie van gezinnen met werkloze jongeren van 16 en 17 jaar. Zij 
wijzen daarbij op het commentaar van de Raad voor het Jeugdbeleid, 
waarin wordt gesteld, dat in die gezinnen vaak reikhalzend wordt uitgekeken 
naar het moment dat de opgroeiende kinderen zelf kunnen bijdragen in de 
kosten van hun levensonderhoud. 

Ik wil deze stelling zeker niet ontkennen. Zoals ik echter al heb opgemerkt 
eerder in deze nota is de thans gedane keuze te rechtvaardigen. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen erop, dat ook al bij het invoeren 
van de wachtperiode voor schoolverlaters er door de organisaties van 
grensarbeiders op is gewezen, dat voor kinderen, van wie de vader bij 
voorbeeld in Duitsland werkt, zelfs geen kinderbijslag wordt ontvangen, 
terwijl de aanspraken op Duitse kinderbijslag een veel beperkter karakter 
hebben. Zij vragen of inzicht kan worden gegeven in de problemen die 
thans al bestaan voor deze gezinnen en hoe de Regering denkt te voorzien 
in een oplossing voor de problemen, juist voor deze gezinnen, die zouden 
ontstaan bij aanvaarding van dit wetsontwerp. Ook de leden van de fractie 
van het C.D.A. vragen naar de consequenties voor de Nederlandse grensar-
beiders. 

Hierbij merk ik op, dat ingevolge de EG-Verordening 1408/71 op migre-
rende werknemers het gehele stelsel van sociale zekerheid van het land 
waar de werkzaamheden worden verricht, van toepassing is. Deze grensar-
beiders vallen dus onder het Belgische c.q. Duitse kinderbijslagstelsel. Voor 
een grensarbeider werkzaam in Duitsland wiens kinderen in Nederland 
wonen en de school verlaten of hun studie beëindigen en ouder zijn dan 16 
jaar bestaat geen recht op kinderbijslag. Deze kinderen hebben ook geen 
zelfstandig recht op een uitkering krachtens de Duitse werkloosheidswet of 
de Duitse werklozenbijstand. 

Voor het in Nederland wonende kind wiens ouder werkzaam is in België 
bestaat na het verlaten van de school of het beëindigen van de studie nog 
gedurende drie maanden recht op Belgische kinderbijslag, mits dit kind als 
werkzoekende is ingeschreven bij een Nederlands gewestelijk arbeidsbu-
reau. 

Voor in Duitsland of België werkzame grensarbeiders zullen in beginsel 
de werkloze schoolverlaters inderdaad ten laste van de ouders komen. 
Toekenning van Nederlandse kinderbijslag is namelijk op grond van de 
internationale bepalingen niet mogelijk. Wel is uiteraard in deze gevallen 
voor individuele gezinnen die financieel in de knel dreigen te komen, 
afhankelijk van hun inkomenspositie, bijstandsverlening mogelijk. 

Deze leden brengen voorts de positie ter sprake van jongeren met een 
uitkering krachtens de AWW. Zij vragen of het in de bedoeling ligt voor 16-
en 17-jarige voHe wezen die werkloos zijn een recht op wezenpensioen 
krachtens de AWW in te voeren. Of - zo vragen zij verder - worden deze 
jongeren niet van het recht op RWW-uitkering uitgesloten? 
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Het ligt niet in mijn bedoeling voor de hierbedoelde kinderen een 
wezenpensioen in te voeren krachtens de AWW. Evenmin meen ik dat voor 
deze kinderen het recht op RWW-uitkering kan blijven bestaan. Tot het 
treffen van dergelijke maatregelen bestaat naar mijn mening geen aanlei-
ding. Indien het nl. gaat om een kind dat volledig zelfstandig is, zal een 
beroep op de Algemene Bijstandswet kunnen worden gedaan. Is dit niet 
het geval dan kan het zo zijn dat het kind als pleegkind tot een huishouden 
behoort. In die situatie bestaat dan recht op kinderbijslag. 

De tot de fractie van de P.v.d.A. behorende leden wijzen erop, dat 
jongeren die op 1 januari in aanmerking zouden komen voor een uitkering, 
thans hun wachtperiode vervullen. 

Welke - zo vragen zij - zijn, buiten de financiële, de overwegingen 
geweest om kort voor het verstrijken van de wachtperiode het recht op 
uitkering te schrappen? Ware het uit een oogpunt van rechtvaardigheid 
niet juist geweest, zo vragen de leden, om deze verandering eerst per 1 juli 
te laten ingaan? 

Hierbij merk ik op, dat in de memorie van toelichting uitvoerig is uiteen-
gezet waarom deze maatregel op 1 januari a.s. moet ingaan. Wanneer de 
maatregel eerst met ingang van 1 juli 1983 zou worden geëffectueerd, 
zouden de ombuigingen in 1983 te verwaarlozen zijn geweest, hetgeen in 
strijd zou zijn met de in het regeerakkoord gemaakte afspraken. 

Deze leden wijzen er terecht op, dat de ombuiging van f70 min. bereikt 
wordt door de meeruitgaven in de kinderbijslagsfeer te doen betalen door 
alle ouders met kinderen in de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar. Ik deel niet de 
mening van deze leden dat dit een onjuiste handelwijze is. Door een 
spreiding aan te brengen over alle kinderen van 12 tot 18 jaar wordt bereikt 
dat de negatieve effecten gering zijn. 

Naar aanleiding van de vraag van deze leden hoe de verlaging van het 
percentage van 107,5 naar 106 voor de groep 12-17-jarigen zich verhoudt 
tot het uitgangspuntvan budgettaire neutraliteit voorde leeftijdsafhankelijke 
kinderbijslag merk ik het volgende op. Strikt genomen betekent de verlaging 
naar 106% dat een ombuiging voor 1983 wordt gerealiseerd ten bedrage 
van f 30 min. Die gelden worden vervolgens aangewend om de kinderbijslag 
voor de 16- en 17-jarige werklozen te kunnen betalen. Een en ander hangt 
uiteraard nauw samen met het taakstellende bedrag aan ombuigingen voor 
1983. Duidelijk zal zijn dat - zonder andere voorziening - die taakstelling 
niet zou worden gerealiseerd indien niet tot verlaging van 107,5 naar 106 
was besloten. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wijzen op de consequenties van de 
voorgestelde maatregel voor de ziekenfondsen. Het is juist dat de zieken-
fondsen premie-inkomsten derven ten gevolge van deze maatregel (ca. f6 
min.). Aan de andere kant is het zo, dat een aantal jeugdigen die nu 
ingevolge de RWW zelfstandig verzekerd zijn, ten gevolge van het feit dat 
hun ouders niet verplicht verzekerd zijn, niet terugkeren als gratis medever-
zekerde in de verplichte ziekenfondsverzekering. Dit brengt een daling van 
de lasten voor de verplichte verzekering met zich mee (nl. ca. f4 min.). Per 
saldo zal dit derhalve leiden tot een lastenstijging van ca. f2 min. Gezien de 
geringe hoogte van dit bedrag zal het duidelijk zijn dat hieruit geen verhoging 
van de verplichte ziekenfondspremie zal voortvloeien. Er zal derhalve geen 
afwenteling plaatsvinden op andere groepen. 

De leden van de fractie van het C.D.A. zouden graag hebben gezien dat 
een koppeling was gelegd met het Jeugdwerkplan. 

Naar aanleiding van de door deze leden gestelde vragen merk ik het 
volgende op. Hoewel in het regeerakkoord geen expliciete relatie gelegd 
wordt tussen de voorstellen tot afschaffing van het recht op RWW-uitkering 
voor 16- en 17-jarigen en maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 
jeugdwerkloosheid, kan worden gesteld dat met het continueren van het 
Jeugdwerkplan een nadruk gelegd wordt op voorzieningen ten bate van 
16- en 17-jarigen. Met name kan gewezen worden op het K-MBO en op het 
leerlingwezen. Met het voornemen tot verdere uitbouw van het K-MBO 
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wordt deze nadruk nog vergroot. Voor het leerlingwezen hebben de 
uitgetrokken middelen een structureel karakter. Aangezien deze worden 
aangewend ter ondersteuning van de praktijkcomponent tijdens de 
primaire opleiding komen ook deze bij uitstek ten goede aan 16/17-jarigen. 
Ter zijde zij overigens opgemerkt dat ten gevolge van een verlengde 
onderwijsdeelname de groep 16- en 17-jarige schoolverlaters in absolute 
zin steeds beperkter van omvang wordt. 

De leden van de C.D.A.-fractie willen vernemen hoe de regering de 
consequenties inschat voor de registratie van jeugdige werkzoekenden nu 
ze niet meer verplicht lijken zich te moeten melden bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau. Zij achten het van belang dat deze melding in elk geval 
blijft gebeuren. 

Met die opvatting ben ik het eens. Ik wijs er in dit verband nogmaals op, 
dat ook voor het recht op kinderbijslag de voorwaarde wordt gesteld, dat 
het kind als werkzoekende is ingeschreven bij het Gewestelijk Arbeidsbureau. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen nog eens naar de inkomenseffecten 
van deze maatrgel. In dit verband merk ik op dat, zoals reeds in de memorie 
van toelichting is vermeld, deze inkomenseffecten niet zonder meer te geven 
zijn. Er bestaat immers een wezenlijk verschil tussen een RWW-uitkering 
aan het kind en kinderbijslag aan de ouder. Deze effecten zijn niet zonder 
meer te salderen. De memorie van toelichting bevat overigens alle noodza-
kelijke gegevens. 

De leden van de fractie van D'66 hebben bij de behandeling van het 
wetsontwerp ter verlenging van de wachtperiode (wetsontwerp nr. 17 029) 
bezwaar gemaakt tegen de door hen niet begrepen analogie tussen de 
wachtperiode voor de RWW en de wachtperiode van de WW en de WWV. 
Thans - zo vervolgen deze leden - wordt een vergelijking gemaakt van 
werkloze jongerenvan 16en 17jaarmet scholieren.Zij achten die vergelijking 
niet deugdelijk. Zij zijn benieuwd in hoeverre een nieuw stelsel van studie-
financiering zich gaat uitstrekken tot jongeren die weliswaar niet studeren 
maar wel net zo oud zijn als studerenden, en «toevallig» werkloos zijn. 

Hierbij merk ik op, dat naar mijn mening een vergelijking qua inkomens-
positie tussen jongeren van 16 en 17 jaar die studeren dan wel werkloos 
zijn, wel valabel is. Deze vergelijking hoeft zeker niet te betekenen dat 
werkloze jongeren in de toekomst in een nieuw stelsel van studiefinanciering 
moeten worden opgenomen. Er is dan ook geen sprake van plannen in die . 
richting. 

De leden van de fractie van D'66 vragen vervolgens of de Regering niet 
verwacht dat problematische gezinssituaties zullen worden aangegrepen of 
gecreëerd om maar zelfstandig te kunnen zijn. 

Deze verwachting deel ik niet. Het recht op individuele bijstandsverlening 
voor 16- en 17-jarige alleenstaanden in probleemsituaties is aan strikte 
voorwaarden gebonden, zodat misbruik of oneigenlijk gebruik niet in de 
rede ligt. De juiste naleving van deze voorwaarden zal worden betrokken 
bij het normale toezicht door de bijstandsconsulenten op de uitvoering van 
de Algemene Bijstandswet. 

Door deze leden wordt verder gevraagd naar de positie van uitwonende 
jongeren, die eveneens afhankelijk worden van hun ouders. 

De situatie die deze leden op het oog hebben kan zich niet voordoen 
omdat de maatregel niet van toepassing is op de alleenstaande bijstands^ 
ontvangers van 16 en 17 jaar. 

Naar aanleiding van een vraag van deze leden met betrekking tot de 
Experimentele Arbeidsprojecten voor Jongeren wijs ik erop, dat voor deze 
projecten voor 1983 een bedrag is gereserveerd van f35 min. Hiermee 
kunnen de thans vrijgegeven projecten worden gecontinueerd. Alvorens 
extra middelen ter beschikking te stellen, worden de resultaten van het 
evaluatie-onderzoek van de Rijksuniversiteit Leiden afgewacht. De thans 
vrijgegeven projecten worden voldoende in aantal en soort geacht om het 
experiment voldoende draagkracht te geven. Experimentele Arbeidsprojec-
ten voor Jongeren zijn niet uitsluitend bedoeld voor 16-en 17-jarigen maar 
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omvatten de leeftijdscategorie tot 27 jaar. Er zijn ook geen specifieke 
projecten voor 16- en 17-jarigen. Het beleid is neergelegd in een brief aan 
de Kamer van 4 november 1982. Hierover vindt op 22 december a.s. 
overleg plaats tussen de Minister en de vaste Commissie voor Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van de leden van de D'66-fractie 
kan ik mededelen, dat geen gegevens bekend zijn in welke mate de 
inwerkingtreding van wetsontwerp 17 029 heeft geleid tot een extra beroep 
op (gezins)bijstand. 

De leden van de fractie van D'66 menen dat, nu reeds inbreuk gemaakt is 
op de AKW door daar een werkloosheidscomponent in te brengen, een 
tweede inbreuk ook mogelijk zou zijn. Zij denken daarbij aan het rechtstreeks 
toekennen van kinderbijslag aan jongeren. 

Men kan van mening verschillen over de vraag of de nu aan de orde 
zijnde voorstellen inhouden dat een werkloosheidscomponent wordt 
ingebracht in de AKW. Ik wijs erop dat op dit moment - gedurende de 
wachttijd voor de RWW - ook een recht op kinderbijslag bestaat voor 
werkloze schoolverlaters. 

Tot invoering van dit recht op kinderbijslag is overgegaan na aanvaarding 
met algemene stemmen van de motie-Hermsen (Tweede Kamer, zitting 
1981-1982, 16400, nr. 125). Naar mijn mening moet niet zozeer de nadruk 
worden gelegd op de vraag of thans sprake is van het uitbouwen van de 
werkloosheidscomponent in de AKW als wel op het m.i. meer relevante en 
principiële uitgangspunt dat de leeftijd van 18 jaar een keerpunt is in de 
uitkeringsrechten voor ouders en kinderen. Daarbij past in beginsel dat 
voor beneden-18-jarigen de kinderbijslag aan de ouders wordt toegekend 
en niet aan de kinderen zelf. 

Naast deze overweging van principiële aard zou dan inderdaad nog de 
situatie ontstaan - deze leden wijzen hier zelf op - dat een jongere uit een 
groot gezin een hogere uitkering zou ontvangen dan een jongere uit een 
klein gezin. 

Wat betreft de vraag van de leden van D'66 over een overgangsregeling 
voor hen die zich reeds hebben laten inschrijven bij het arbeidsbureau vóór 
1 januari 1983, merk ik op dat de financiële consequenties daarvan zouden 
zijn dat van de beoogde ombuiging van f70 min. in 1983 slechts een fractie 
zou kunnen worden gerealiseerd. 

Tevens merk ik op, dat er in de geraamde opbrengst van deze maatregel 
geen wijziging is gekomen. Zowel in het oorspronkelijk aan de Raad van 
State gezonden wetsontwerp als in het onderhavige is de opbrengst 
geraamd op f70 min. 

De leden van de fractie van D'66 vragen ten slotte naar de uitvoering van 
de motie-Groenman met betrekking tot een samenhangend inkomensbeleid 
voor jongeren. Daarbij vragen deze leden naar de mogelijke effecten van 
de integratie van de werkloosheidsregelingen, waarover een adviesaanvrage 
bij de SER ligt. 

Aan de uitvoering van de motie-Groenman betreffende een samenhan-
gend inkomensbeleid voor jongeren wordt met voortvarendheid gewerkt. 
Gezien echter de complexiteit van de samenhang tussen de regelingen die 
bij verschillende departementen op dit terrein van kracht zijn, durf ik nog 
geen datum te noemen waarop de Raad voor het Jeugdbeleid om advies 
zal kunnen worden gevraagd. Met betrekking tot de mogelijke effecten van 
de integratie van de werkloosheidsregelingen merk ik op, dat de discussie 
binnen de SER over de invulling van en de voorwaarden voor de geïnte-
greerde werkloosheidsregelingen nog volop gaande is. In dit kader speelt 
echter tevens de herziening van het stelsel van sociale zekerheid een rol. 
Mijn gedachten daarover gaan - zoals ik bekend mag veronderstellen -
dan uit naar een koppeling van het niveau en de duur van de uitkering aan 
het arbeidsverleden. 

Op grond van die gedachte zal een 16- of 17-jarige geen recht kunnen 
doen gelden op een langlopende aan het inkomen gerelateerde uitkering, 
omdat, zo er al sprake is van een arbeidsverleden, dit vrij kort zal zijn. 
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Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van deze leden deel ik 
mede, dat geen relatie bestaat noch wordt beoogd tussen het gemeen-
schapstakenplan en de met dit wetsonwerp beoogde maatregel. 

Door de leden van de fractie van D'66 wordt gevraagd naar een budget-
onderzoek onder jongeren. Zo'n onderzoek is nog niet voorhanden. Het 
zou voor deze thuisinwonende jongeren bovendien niet zo relevant zijn 
omdat ze op grond van dit wetsontwerp in een vergelijkbare situatie komen 
te verkeren als de nog schoolgaande leeftijdsgenoten die in het geheel 
geen eigen inkomsten hebben. 

Ter verkrijging van het te bezuinigen bedrag doen de leden van de fractie 
van D'66, zij het op voorzichtige wijze, de suggestie te overwegen in de 
loon- en inkomstenbelasting de belastingvrije voet voor ongehuwden 
beneden 35 jaar te verlagen om zodoende de inkomensoffers te spreiden 
over de totale groep jongeren. 

Tegenover deze suggestie kan de Regering geen positief standpunt 
innemen. De voor de verschillende tariefgroepen geldende belastingvrije 
sommen dienen in onderlinge samenhang te worden beschouwd. Wijziging 
van de verhoudingen door alleen voor een bepaalde groep belastingplichti-
gen de belastingvrije som te herzien zal haar rechtvaardiging moeten 
vinden in een nadere beoordeling van de draagkracht van die groep ten 
opzichte van de draagkracht van andere groepen. Een dergelijke beoordeling 
zal bij deze gelegenheid niet kunnen plaatsvinden. De onderlinge verhouding 
van de belastingvrije sommen met de indeling in de verschillende tarief-
groepen - waarbij het thans geldende leeftijdscriterium van 35 jaar voor 
overgang van tariefgroep 2 naar tariefgroep 3 mede een rol speelt - vormt 
immers onderdeel van de discussie over de nota «Op weg» in welke 
discussie de Regering een nadere standpuntbepaling voorbereidt. Ook zou 
een verlaging van de bij tariefgroep 2 behorende belastingvrije som niet 
sporen met de voorgenomen indeling in tariefgroep 2 van gehuwde 
tweeverdieners met een bepaalde inkomensaanbreng. 

De leden van de P.S.P.-fractie stellen dat de financiële positie van de 
jongeren van 16 en 17 jaar met dit voorstel zeer ernstig wordt aangetast. Zij 
vragen of niet voorbij wordt gegaan aan het feit dat het hier werkloze 
werknemers betreft die niet gelijkgesteld kunnen worden met scholieren. 

Hierbij merk ik op - in aansluiting op hetgeen eerder hierover in deze 
nota is vermeld - dat slechts een vergelijking is gemaakt met de inkomens-
positie van studerenden van 16 en 17 jaar. Het feit dat het werkloze werkne-
mers betreft, wordt daarmee niet genegeerd. 

Met betrekking tot de redenering van deze fractie dat er dan ook geen 
belemmeringen meer aanwezig zijn om alle jongeren met studerenden te 
vergelijken, merk ik op, dat er in het geheel geen voornemens in die 
richting zijn. Voorts ben ik van mening dat inschrijving als werkzoekende 
een plicht dient te zijn. Hieraan kan echter niet zonder meer een recht op 
werkloosheidsuitkering worden ontleend. 

Deze leden vragen zich afof het bij dit wetsontwerp gaat om thuiswonende 
of uitwonende 16- en 17-jarigen. 

De maatregel heeft alleen betrekking op 16- en 17-jarigen die voor de 
bijstand als thuisinwonenden zouden worden beschouwd. Hier kunnen 
overigens ook - in theorie - kinderen onder worden verstaan, die niet tot 
het gezin van de belanghebbende behoren. Een 16- of 17-jarige kan echter 
alleen als alleenstaande bijstand ontvangen indien de noodzaak van het 
verblijf buiten het gezin is aangetoond. Daarbij gaat het dan niet om 
bijstand voor een werkloze jongere volgens een centrale normering maar 
om bijstand rechtstreeks op grond van de wet zelf die door B. en W. al naar 
gelang de individuele omstandigheden dient te worden vastgesteld. Deze 
vorm van bijstandsverlening is bij dit wetsontwerp echter niet in het 
geding. Dat in de circulaire van 3 december jl. alleen gewag wordt gemaakt 
van 16- en 17-jarige werkloze jongeren zonder de expliciete vermelding dat 
het dan alleen om thuisinwonenden kan gaan moge op grond van het 
voorgaande voor zich spreken. 
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De leden van de P.S.P.-fractie vragen vervolgens naar de positie van de 
zogenaamde huishoudkinderen in relatie met het onderhavige wetsontwerp. 
Hierbij merk ik op, dat het kabinet voornemens is het recht op kinderbijslag 
voor de zogenaamde huishoudkinderen af te schaffen. Alsdan kan het 
voorkomen dat voor een 16- of 17-jarig kind, wanneer dit kind als huis-
houdkind blijft fungeren, geen recht bestaat op kinderbijslag. 

Voorts wijzen deze leden op een terugval die kan optreden met betrekking 
tot de leeftijdstoeslag in het kader van de studiefinanciering. Deze terugval 
kan inderdaad optreden. 

De hier aan het woord zijnde leden vragen vervolgens of de voorgestelde 
maatregel niet op gespannen voet staat met een aantal verdragen, die 
discriminatie op grond van leeftijd verbieden. Zij noemen daarbij het 
Verdrag van New York uit 1966. Naar mijn mening is dit niet het geval. 

Het internationale Verdrag betreffende de economische, sociale en cultu-
rele rechten, tot stand gekomen te New York op 16 december 1966 en in 
werking getreden op 3 januari 1976, bevat geen bepalingen waarmede de 
voorgenomen maatregel in strijd is. 

De leden van de fractie van de P.S.P. wensen een overzicht van de 
financiële consequenties voor de specifieke groep van één-ouder-gezinnen. 

Deze consequenties zijn bij een één-ouder-gezin met een werkloos kind 
van 16 of 17 jaar principieel geen andere dan bij andere gezinnen. Ik wijs er 
voorts op dat bij het één-ouder-gezin het continueren van de onderhouds-
situatie betekent dat het één-ouder-gezin als bijstandscategorie blijft 
bestaan. Er treedt dus geen verlaging van de bijstandsnorm op van 90% 
naar 70% die wel kan optreden indien de jongere een eigen uitkering krijgt 
en er geen andere ten laste van de ouder komende kinderen zijn. 

Met betrekking tot een desbetreffende vraag van de P.S.P.-fractie 
omtrent de aansluiting in de ziektekostenverzekeringen, deel ik mee, dat na 
beëindiging van de verplichte verzekering, onmiddellijk medeverzekering 
bij de ouders kan plaatsvinden. 

Voor wat de problematiek van de grensarbeider betreft, verwijs ik naar 
hetgeen ik eerder in deze nota heb opgemerkt in antwoord op desbetreffende 
vragen van de leden van de fracties van de P.v.d.A. en het C D A . 

De leden van de C.P.N.-fractie vragen zich af hoe het mogelijk is dat aan 
werkloze werknemers het recht op uitkering ontzegd wordt enkel op grond 
van leeftijd. Zij vragen of hierbij geen sprake is van ongelijke behandeling 
en of de Regering zich bewust is van het feit dat hiermee een nieuwe 
categorie werkloze werknemers wordt geschapen. 

Hierbij merk ik op, dat het stellen van leeftijdsgrenzen voor het recht op 
een uitkering geen novum is. De opvatting, dat daarmee de status van 
werkloze werknemers wordt aangetast deel ik niet. Deze jongeren staan 
ingeschreven bij het Gewestelijk Arbeidsbureau en worden als zodanig ook 
bemiddeld. 

De leden van de fracties van C.P.N, en R.P.F, vragen of ten aanzien van 
de groep jongeren die op dit moment in de wachttijd zit, sprake is van het 
verbreken van een belofte nu hun uitkeringsrecht op 1 januari 1983 komt te 
vervallen. 

In de wachttijd van de Beschikking Schoolverlaters is geen sprake van 
een reeds ingegaan uitkeringsrecht dat pas na zes maanden kan worden 
geëffectueerd maar van het opschuiven van de datum van waaraf aanspraak 
op een RWW-uitkering kan worden gemaakt. Het is daarom niet mogelijk 
reeds voor 1 januari a.s. feitelijk een belofte doen over het toekennen 
van een RWW-uitkering. 

Van woordbreuk kan derhalve geen sprake zijn. 
Volgens de leden van de C.P.N.-fractie is deze maatregel in strijd met een 

verder gaande individualisering en worden jongeren afhankelijk van 
ouders, zonder dat daar aanleiding toe bestaat. 

Hierbij merk ik op, dat niet te ontkennen valt dat voor deze jongeren hun 
financiële afhankelijkheid ten opzichte van hun ouders blijft bestaan. Wat 
betreft de opmerking over de komende stelselherziening merk ik op, dat 
daarbij eventuele leeftijdsgrenzen fundamenteel aan de orde zullen komen. 
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De leden van de fractie van de C.P.N, vragen naar de relatie tussen deze 
maatregel en het werkgelegenheidsbeleid voor jongeren. Ik verwijs in dit 
verband naar hetgeen ik eerder in deze nota heb opgemerkt. 

Voorts vind ik het uiterst onwaarschijnlijk dat deze maatregel tot gevolg 
heeft dat de mobiliteit en motivatie van jongeren zal verminderen. Dit zou 
een direct verband veronderstellen met (de hoogte van) de uitkering. 

De leden van de fractie van de C.P.N, vragen ten slotte naar het effect 
van de wijziging van de nog niet in werking getreden leeftijdsafhankelijke 
kinderbijslag. Ook de leden van de P.P.R.-fractie vragen hiernaar. 

Het effect hiervan is dat voor kideren van 12 tot 18 jaar in 1983 de 
kinderbijslag niet 107,5% maar 106% bedraagt van de basiskinderbijslag. 
In guldens uitgedrukt betekent dat in 1983 een vermindering van ca. f 17 in 
geval van een eerste kind en van ca. f30 in geval van een zesde kind. 
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat als gevolg van het achterwege 
laten van de voorgenomen bevriezing van de kinderbijslag in 1983 voor het 
eerste en tweede kind er een inkomensverbetering optreedt voor een gezin 
met 2 of meer kinderen van ruim f80 per jaar. 

Door de leden van de fracties van de S.G.P. en de R.P.F, wordt gevraagd 
naar de verhouding tussen het aantal van degenen die een beroep zullen 
doen op de overgangsregeling, het aantal dat op 1 januari a.s. uit de 
wachttijd zou komen en het aantal tussentijdse schoolverlaters in de loop 
van 1983. Het aantal personen dat een beroep zal doen op de overgangsre-
geling bedraagt ca. 4000. De groep 16- en 17-jarigen die op 1 januari uit de 
wachttijd zou komen bedraagt ca. 20 000; het aantal tussentijdse schoolver-
laters van deze leeftijd bedraagt in 1983 ca. 3000. De ombuiging van f70 
min. is gerelateerd aan de groep van 20000. De kosten van de overgangs-
regeling (ca. f 10 min.) worden opgevangen door de ombuigingen welke 
voortvloeien uit het niet in de uitkering nemen van deze 3000 tussentijdse 
schoolverlaters. 

De leden van de fractie van de S.G.P. vragen of ook nader kan worden 
aangegeven voor hoeveel gevallen een recht op enkelvoudige kinderbijslag 
en voor hoeveel een recht op tweevoudige kinderbijslag zal worden 
gecreëerd. 

Naar aanleiding hiervan merk ik op, dat voor 16- en 17-jarigen alleen in 
geval van buitenshuis wonen recht op dubbele kinderbijslag kan bestaan. 
Over hoeveel gevallen het ten aanzien van deze categorie werkloze jongeren • 
zal gaan is niet exact bekend. Van het aantal studerende 16- en 17-jarigen 
telt slechts ca. 2% dubbel. 

Deze leden vragen in hoeverre bij deze maatregel de inschatting is 
meegewogen dat schoolverlaters van 16 en 17 jaar er in het geheel geen 
belang meer bij hebben om zich in te schrijven bij het Gewestelijk Arbeids-
bureau. 

Uit hetgeen ik eerder in deze nota heb opgemerkt, mag zijn gebleken, dat 
ik van mening ben dat de opvatting niet juist is dat werkloze kinderen van 
16 en 17 jaar geen belang meer hebben bij inschrijving bij het Gewestelijk 
Arbeidsbureau. Dit belang is wel degelijk aanwezig en zal naar mijn 
mening ook zeker door de 16-en 17-jarigen worden onderkend. Daarenboven 
mag niet uit het oog worden verloren dat voor de ouders alleen recht op 
kinderbijslag bestaat indien inschrijving bij het arbeidsbureau heeft 
plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van deze leden merk ik op, 
dat bij de raming van de kosten van werkgelegenheidsmaatregelen geen 
rekening wordt gehouden met de besparingen die door die maatregelen 
optreden in de sociale verzekeringen. 

De ledenvan de fractie van de P.P.R. wijzen met nadruk op het oneigenlijke 
element dat met deze maatregel in de kinderbijslag wordt gebracht. Zij 
achten het zeer begrijpelijk dat de jongeren zich met deze maatregel aan 
alle kanten gepakt voelen. Naar aanleiding van hun opmerkingen met 
betrekking tot de afhankelijkheid van ouders wil ik toch nog eens wijzen op 
de positie van de studerenden van dezelfde leeftijd. Ik zie niet in dat, 
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uitsluitend omdat de school is verlaten, de financiële onafhankelijkheid een 
feit zou moeten zijn. 

Deze leden vragen naar de overgangsbepalingen voor de 16- en 17-jarigen 
die nu een RWW-uitkering hebben. Ik verwijs deze leden naar artikel VI van 
het wetsontwerp waarin voor deze groep is vastgelegd dat hun uitkering 
wordt voortgezet indien de omstandigheden onveranderd blijven. 

Deze leden vragen wat er gebeurt als deze 16- en 17-jarige werklozen zich 
niet meer inschrijven op het gewestelijk arbeidsbureau. Hierbij merk ik op, 
dat er alsdan geen recht op kinderbijslag zal bestaan. Ook voor de andere 
door de leden genoemde regelingen is inschrijving bij een arbeidsbureau 
verplicht. 

Naar aanleiding van een desbetreffende vraag van de fractie van de 
R.P.F, merk ik op, dat de onderhavige maatregel inderdaad wordt ingegeven 
door de slechte sociaal-economische situatie. Met betrekking tot eventuele 
alternatieven merk ik op, dat deze maatregel voortvloeit uit het regeerak-
koord, dat uiteraard de basis vormt van het beleid van dit kabinet. 

In antwoord op een desbetreffende vraag van deze leden kan ik mededelen 
dat, sinds de inwerkingtreding van de RWW in 1965, 16- en 17-jarigen een 
eigen uitkeringsrecht hebben. 

Deze leden vragen zich vervolgens af of het terecht is dat deze groep 
werklozen vergeleken wordt met scholieren. 

Dat deze jongeren, gelet op de leerplicht in volle rechten werkzoekende 
zijn, doet naar mijn mening geen afbreuk aan het feit dat een vergelijking 
met nog schoolgaande leeftijdsgenoten zinvol is. Deze vergelijking is 
overigens ook reeds gemaakt bij de invoering van de wachttijd voor 
minderjarige schoolverlaters. 

De leden van de R.P.F, fractie vragen naar een helder overzicht van de 
kosten en de baten van de voorstellen. Dit overzicht volgt hieronder. 

Ombuiging (min. gids. 1983) 

— Afschaffing RWW-iechten 16-
en 17-jarigen 

— Meeruitgaven kinderbijslag — 30 

— Verlaging percentage 107,5 
naar 106 voor 12—17-jarigen 30 

Totaal 

In antwoord op de vraag van deze leden hoe gehandeld wordt indien 
eigen inkomen wordt genoten, merk ik op dat het recht op kinderbijslag, 
aan de voorwaarden waarvoor op de eerste dag van een kwartaal moet zijn 
voldaan, eerst in gevaar komt indien de eigen inkomsten van het kind zo 
hoog zijn dat de ouders niet meer «in belangrijke mate» in het onderhoud 
van het kind bijdragen. Voor 1983 is de norm «in belangrijke mate» gesteld 
op f 56 per week. 

De leden van de R.P.F.-fractie vragen de mening van de Regering de 
RWW-uitkering voor jongeren van 16 en 17 jaar te verlagen tot het bedrag 
dat aan kinderbijslag aan de ouders wordt uitbetaald. Naar mijn mening 
doet dit geen afbreuk aan het uitgangspunt van de bijstandsuitkering voor 
werkloze jongeren, namelijk een zelfstandige voorziening inde noodzakelijke 
bestaanskosten. Een bijstandsuitkering die gelijk is aan de kinderbijslag en 
dus aan een bijdrage in de kosten die ouders noodzakelijk voor hun 
kinderen moeten maken, kan daarom niet als een toereikende voorziening 
worden beschouwd. 

Deze leden vragen voorts of door het onderscheid tussen oude en 
nieuwe gevallen geen rechtsongelijkheid in de hand wordt gewerkt. Een 
dergelijk onderscheid is niet ongebruikelijk bij maatregelen waarbij rechten 
worden beperkt. 
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De G.P.V.-fractie acht de kans aanwezig dat deze jongeren als gevolg van 
de onderhavige maatregel weer dagonderwijs gaan volgen. Zodoende zou 
hun scholingsgraad worden verhoogd en als gevolg daarvan hun positie 
op de arbeidsmarkt worden versterkt. 

Hierbij merk ik op, dat niet te voorspellen valt of een dergelijke ontwikkeling 
zich zal voordoen. 

De G.P.V.-fractie vraagt voorts of het wel juist is om ten aanzien van de 
uit het in te voeren recht op kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen voortvloei-
ende gelden te spreken van «meeruitgaven». 

Ik wijs er hierbij op dat het ten opzichte van ongewijzigd beleid toch gaat 
om extra uitgaven in de kinderbijslag. Zouden die niet binnen de kinder-
bijslag worden opgevangen, dan resulteert uiteindelijk niet een ombuiging 
van f70 min. maar van f40 min. 

Deze fractie vraagt ten slotte hoe de verlaging van het percentage van 
107,5 naar 106 te rijmen is met de eerder bepleite versnelde ingroei van de 
hogere kinderbijslag voor de kinderen van 12 tot 18 jaar. Zou het achterwege 
laten van deze verlaging er niet toe kunnen leiden dat de pijn van de 
onderhavige ombuiging enigszins wordt verzacht, zo vraagt dit lid. 

Inderdaad heb ik meermalen het belang benadrukt van een versnelde 
ingroei voor de groep 12-17-jarigen. Die versnelde ingroei vindt ook thans 
nog plaats, zij het niet meer op de wijze zoals oorspronkelijk was voorzien. 
Het spreekt voor zich dat de pijn enigszins zou worden verzacht indien het 
percentage van 107,5 zou worden gehandhaafd. De tot taak gestelde 
ombuiging zou dan echter niet worden gerealiseerd. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen wat de uitkeringssituatie is van 
een jongere onder de 18 jaar, die gewerkt hebbend, geen recht meer kan 
doen gelden op een uitkering ingevolge de Werkloosheidswet dan wel de 
Wet Werkloosheidsvoorziening. 

Hierbij merk ik op, dat in die situatie recht op kinderbijslag zal ontstaan. 
Door de leden van de P.v.d.A.-fractie is gevraagd of de periode als 16- of 

17-jarige werkloze jongeren met recht op kinderbijslag geldt als wachtperiode 
voor een RWW-uitkering. 

De bepalingen aangaande de wachttijd zoals neergelegd in de Beschikking 
Schoolverlaters blijven bij deze voorstellen ongewijzigd. Wel wordt nu een 
extra criterium aangelegd, nl. de leeftijd van 18 jaar, voor het recht op 
bijstand. De datum van beëindiging van de schoolopleiding blijft derhalve 
voor de uitvoering van belang om te kunnen vaststellen wanneer het recht 
op bijstand kan ingaan. 

Door de leden van de fracties van P.v.d.A. en P.P.R. is gevraagd wat de 
achtergrond is om niet vanaf het bereiken van de 18de verjaardag het recht 
op een RWW-uitkering toe te kennen. 

De reden dat niet is gekozen voor de 18e verjaardag als ingangsdatum van 
de RWW-uitkering maar voor de eerste dag van het kwartaal volgend op het 
laatste kwartaal waarover kinderbijslag wordt genoten is gelegen in het 
belang van een goede aansluiting tussen de kinderbijslag en de bijstandsuit-
kering. Juist het feit dat de kinderbijslag behoort tot de middelen van de 
ouders, en niet op de uitkering in mindering kan worden gebracht, noopt 
hiertoe. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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