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Koopkrachtdaling van gezinn :n met kinderen en
met een minimuminkomen
C. E. E. CANKRIEN

Samenvatting

De koopkraehtdaling

De NederlandseGezinsraad (Adviesraadvoor personen en samenleefverbanden)heeft ernstigekritiek
geuit op de plannen van de regering die d e n leiden
tot koopkrachtdaling voor de minima en korting op
de kinderbijslag.In dit artikelwordt de achtergrond
van de bezwaren uiteengezet.

Ondanks afspraken die gemaakt werden b
totstandkoming van het kabinet-Van Agt
over een dalingvan de koopkracht van
nima van hooguit I%, blijkt uit de brief van
de heer Van Agt dat de koopkrachtdaling
voor de minima in 1982groter zal zijn.
Onduidelijk is welke groepen nuprecies onder
'de minima' worden verstaan. Ook wordt we1
de term 'echte minima' gehanteerd. In een arti(1982) wordt gesteld dat een
kel van WIEBRENS
huishouden tot de echte minima behoort wanneer het huishoudinkomen korrespondeer
met het voor dat huishouden geldende mi
mum. Het inkomen krachtens de Algeme
Bijstandswet wordt als sociaal minimum b
schouwd. WIEBRENS
baseert zich hierbij op definities zoals het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP) die hanteert.
Het huishouden wordt door het SCP gedefinieerd als eenheid waarvan de leden in hun
welvaart van elkaar afhankelijk zijn. Overigens beschouwt het SCP vanwege een theoretisch afbakeningsbeginsel alle personen
jaar en ouder als een zelfstandig huishou
(behalve als zii als vartner kunnen word

Summary
The Dutch Family Council (Advisory Council for
individuals and primary groups)has severelycriticized the Gouvernment's plans which will result in
lower buying-power for the lowest income group
and a curtailing of thechild allowance.In this article
the background of theobjectionsisexplained.
Onlangs zond deminister-president een notitie over de financiele problematiek 1982en
1983naar de Tweede Kamerl). Deze notitie,
gedateerd 13april1982, was voor de Nederlandse Gezinsraad aanleiding een brief aan de
minister-president te schrijven2)waarin gereageerd werd op twee punten, namelijk:
- de koopkrachtdalingvan de minima;
- hetplan de kinderbijslag te korten in het kader van plannen tot herstrukturering van de
sociale zekerheid.
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Bron: Gemeentelijke Sociale Dienst Rotterdam. 1982

De samenstellingvan een huishouden is bepalend voor de vraag welk minimum geldend is.
Zo ontvangt een gezin aan bijstand loo%, een
kkn-ouder-gezin90% en een alleenstaande
70%.
In 1981werd aande mensenmet een echt minimum een kknmalige uitkering verstrekt. Voor
1982za1,volgens de brief vandeminister-prey
sident, indien nodig een financiele voorziening
worden getroffen om de echte minima te behoeden voor een te drastische dalingvan hun
koopkracht. Onduidelijkblijft echter onder
welke omstandigheden deze voorzieningnodig wordt geacht.
De Sociale Dienst van de gemeente Rotterdam
heeft becijferd (GSD, 1982) welke ontwikkeling in koopkracht de minima hebben onder~fhinkelijk
van de samenstellingvan
het huishouden hebbende huishoudensmet
een minimuminkomenin 1981, vergeleken
met 1980,een koopkrachtverliesvan 1,2%
(volledige gezinnen met twee kinderen en %nouder-gezinnen met 3 kinderen) tot 3,7%
(alleenstaanden)geleden. Het h o g percentage
koopkrachtverliesvoor alleenstaandenwordt
in ho,ofdzaakveroorzaakt doordat deze groep
in 19811geen thnaligeuitkering heeft ontvanUitgaande van een prijsstijging van 6 tot 6,5%,
. zoals door het Centraal Planbureauvoor 1982

becijferd, is voor ditjaar een koopkrachtverVakblad voor Huishoudkunde 3(3) augustus 1982

lies van 3,2% (alleenstaanden)tot 5,9% (ttnouder-gezinnenmet twee kinderen) te verwachten. Met name naar aanleidinnvan deze
gegevens uit Rotterdam heeft de Nederlandse
Gezinsraad aan de minister-presidentuiting
gegeven aaqzijn ernstlgebezorgdheid over he
financiele situatie van (kkn-ouder-Igezinnen
met kinderen.
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Enkele achtergrondgegevensover kinderbijslag
Kinderbijslagis bedoeld als tegemoetkoming
in de kosten die kinderen met zichmeebrengen. In een rapport van de Nederlandse Gezinsraad (NGR, 1977) wordt het belang van
kinderbijslagonderschrevenals onderdeelvan
een totaalpakket van gezinsvoorzieningendie
erop gericht zijn de ontplooiingskansenvan
kinderen te optimaliseren.De kinderbijslag
l o r d t gezien als eenvorm vaninkomenskompensatie dieverstsekt wordt aan degenen die
kinderen teverzorgen hebben. In beginselzou
deze kom~ensatiewelvaartsneutraalmoeten
zijn, dat wilzeggen dat het welvaartsnivov66r
en na gezinsuitbreidinggelijk blijft. Ter bepaling van de hoogtevanhet bedrag aan kinderbijslag zouuitgegaan kunnenwordenvan de
handhaving van de welvaartsneutraliteitvan
de laagste inkomensgroepen.
De hoogte van het bedrag dat op dit moment
aan kinderbijslagwordt uitgekeerdis nooi
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slaggebas&rd dp deminimale kosten van levensonderhoud van een kmd.
Tot nu toe is de SER met verdergekomen dan
een interirn-advies waarin een stelse1van l&
tijdafrparrkeE$re kinderb~jslagisurtgewerkt
(SBR. 1981). In d a stelse1van ieeftiidsafhankehjke kinderbjslagwordt eendifferentiatle
in drie leeftijdskategorieen aangebracht.
Onderscheiden worden de groepen &Sjaar;
6-11jaar; 12-17jaar. Deverhoudingindeuit
te keren bedragen tussen deze leeftijdskategorieenzou 70: 100: 130 moeten worden.
Deze voorstellen worden ondersteund door
CBS-onderzoek naar de kosten van kinderen
(CBS, 1981). Dit onderzoekis gebaseerd op
gegevensuit het werknemersbudgetonderzoek
1974175.Ultgaande van de werkelijke mtga-
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kosten voor dwe kin&rm kornpnseert, di
pematage aeemt af tot 19%in gezinnen
ern hmg rnnkomenm lwee kmderm warn1
de oudsk aussen 12en 17jaaris.
Er is dus geen sprake vaneen kempensatie
de kosten van kinderen. Gezinnen in delaag
ste inkomensgrcepmetjonge kinderm bre
gen meer dan een derde van de kosten
deze kmderen zelf op.
Kortingeninde kinderbijsla
In zrnjn notrnt~egeeft de heer Van Agt aan d
herstrukturering In de kinderb~jslagm 198

Tabel 2 Minlmummkomens 1982 (baas 1-1-1982)
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derbushgpreeies bezuinigd zal worden om
deac bedragen te breiken wordt niet vermeld.
In een rapporz van de interdepartementale
Wcrkgrwp ihventarisatie besparingen (1982)
worckneen aantal mogelijkheden opgesomd
om op de uitgaven aan kinderbijslag te bespaGenoernd worden bijvoorbeeld de ale m verlaging van de uit te keren bedragen,
de invoering van inkomensafhankelijke kinderbijslag, verlaging van de leeftijdsgrens tot
welke men in aanmerking voor kinderbijslag
kan komen tot 24jaar. Het bedrag dat de overheid jaarlijks aan kinderbijslaggerechtigden
uitkeert ligt overigens rond de 7 miljard gulden.
De Nederlandse Gezinsraad is vooral verontrust over de kumulatievegevolgen van bezuinigingsmaatregelen voor gezinnen met kinderen. Hierover zit de Raad dan ook herhaaldelijk op het vinkentouw; zo werd bijvoorbeeld
ten tijde van de kabinetsformatie in de zomer
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van
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mnlzjk versmtwoordelykheiddragenvoor de
econombch zwakkeren, dan in deze voorstellen~
is verwoord. En wywillengaarne vertrouwen
dat regerzngenparlernent d a ~ t o demogelyke
hedan zullen aanreiken. '
Noten

1. Deze brlef staat gepuhliceerd in de Nederlandre
Stoatscourant van woensdag 14aoril1982(nr. '
71).
2. Briefgedateerd 3.5.82 gericht aan deminister- ?
president de heer Mr. A. A. M. van Agt, Neder- .
1andseGezinsraadno.366.
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CBS Centraal Bureauvoorde Stabstiek.J98&,
kosten van kinderen, herueningrekenkunc _
methode en tomassme.van het werknemersbum.
getonderzoek <974/'75. Statistischk~nderzoe~s'
kingen M 10. '5-Gravenbge, SJaaYtgeverij.
GSD. Gemeentelijke SocialeDlenst Rotterdam.
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