Reaktie op: Wnindbijslag huishsudkun&g bkeken"
C. E. E. CANKRIEN

De Hoog en van Ophem pleiten in 'Kinderbijslag huishoudkundig bekeken' (Vakblad voor Huishoudkunde5(2) 1984)voor
een kreatiever gebruik van de kinderbijslag. De vraag is of hun voorstellen voldoende kreatief en vernieuwd zijn, of dat
zii slechts bliiven steken in enkele voor&chtige vooktellen tot verandering. De
HOOFen van Oohem hebben in hun artikel
een Ger aktueei onderwerp aangesneden.
Dit blad kan zijn waarde verhogen door
vaker in te haken op de aktualiteit. Diskussies over bezuinigingen,veranderingen
in de sociale zekerheid of over tweeverdieners hebben dlles te maken met het objekt
van de huishoudkunde en verdienen dan
ook zeker in het Vakblad aandacht te krijgen. Ook andere auteurs hebben voorstellen over veranderingen in de kinderbijslag
geformuleerd. Hierop zal ik, nadat enkele
punten uit het artikel van de Hoog en van
Ophem de revue zijn gepasserd, ter afsluiting ingaan.
Geboortecijfer en kinderbijslag
Allereerst de centrale gedachte uit het artikel van de Hoog en van Ophem, namelijlcom de te verwachten volumedaling
ten goede te laten komen aan de betrokkenen. De auteurs konstateren een afname in het totaal aantal kinderen en pleiten ervoor niet het totaal aan kinderbijslag uit te keren bedrag te verminderen,
maar de bijdrageper kind te verhogen.
&n duidelijke keuze met wellicht demografische gevolgen. Tot nu toe wordt er
:;in ondand geen politiek gevoerd ter be:v&fdefing van d~ bevolkingstoename, in

De daling van het geboortecijfer begint
in ons land van zorgwekkende omvang te
worden. Althans, zorgwekkend wanneer
als uitgangspunt een stabiele bevolkingsopbouw wordt gehanteerd. Een stabiele
bevolkingsopbouw is onder andere van
belang vanwege de wijze waarop ons sociale zekerheidsstelselis ingericht. De
AOW-premies worden bijvoorbeeld opgebracht door het werkende deel van de
bevolking. De werkende groep neemt
echter in ons land steeds meer af en de
groep ouderen neemt toe. Overigens: het
is niet te wensen dat de Hoog en van Ophem er een vergelijkbare redenatie ten
aanzien van de AOW op na houden en
dat zij van mening zijn dat de volumestijging (het toenemend aantal65+-ers) ten
Iaste van de betrokkenen moet komen!
De suggestie van de auteurs om de volumedaling ten goede van de betrokkenen
te laten komen zou een omkeer in het beleid betekenen. Tot nu toe werd er alleen
nog maar bezuinigd op de kinderbijslag.
In 1982verscheen er een nota met de
veelzeggende titel 'Ombuigingen in de
kinderbiislag'. Hierin worden diverse
mogelijkheden tot bezuiniging besproken. varierend van afschaffing van de
kinderbijslag voor het eerste kind tot verlaging van alle bedragen met 10%.
Konkrete maatregelen die de afgelopen
tijd genomen werden zijn een tijdelijke
verlaging van de kinderbijslag op 1juli
1983en bevriezing van de bedragen per
1januari 1984 en 1juli 1984. Eind 1982
werden we nog opgeschrikt door plannen
van de regering het zgn. 'woonlandbeginsel' in te voeren. Dat wil zeggen dat
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buitenshuis en de verzorging van jonge
kinderen een moeilijke is.
Door het voorstel van Pott-Buter wordt
het door de Hoog en van Ophem bepleite
'verzorgend vaderschap' iets meer realiteit. Immers de vader, die geheel of gedeeltelijk thuis wil blijven om zijn kind te
verzorgen, wordt met een minder grote
inkomensachteruitgang gekonfronteerd
dan zonder een dergelijk basisinkomen
het geval zou zijn.
Studiefinanciering
De Hoog en van Ophem pleiten ook voor
een zuivering van de kinderbijslag door
het opzetten van een nieuw stelsel van
studiefinanciering. Dan kan de verkapte
financiering in de vorm van twee- en
driedubbele kinderbijslag voor studerenden verdwijnen. Inrniddels zijn zij wat die
studiefinanciering betreft aardig in de
kaart gespeeld. In juni j.1. is het kabinet
met het voorstel gekomen om alle studerenden een basisstudiebeurs, waarop
aanvullingen mogelijk zijn, toe te kennen. Deze basisstudiebeurs zal de kinderbijslag voor studerenden geheel gaan vervangen. Een vooruitgang hierbij is, dat
deze beurs direkt aan de student wordt
toegekend en niet zoals bij de kinderbijslag, aan de ouders.
Kinderonvang
Tot slot iets over het pleidooi van beide
auteurs voor een uitbreiding van alle vormen van kinderopvang. Een dergelijke
uitbreiding, waar ieder kind ook zonder
indikatie @rechtkan, is-zeer gewenst. Situ&s waarin, bij wijze van spreken, het
kinhppg ~ 6 6de
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wa~h&lijst wordewgezet, zijn ab-

Keuzevrijheid
Met bovenstaande reaktie hoop ik aangegeven te hebben dat ik het artikel van
de Hoog en van Ophem waardevol vind,
maar dat hun suggestieswat de kreativiteit betreft beperkt zijn gebleven. De
aanbeveling de kinderbijslag niet te verlagen, mede om demografische redenen,
zal weinig resultaat opleveren. Veel belangrijker is het om maatregelen te treffen, zodat ouders zelf hun tijdsbesteding
en inkomensverwerving kreatief kunnen
invullen en het niet een door sociale zekerheid. fiskus of andere overheidsmaatregelen gedwongen keuze is dat t t n ouder buitenshuis werkt en de ander de verzorging van een kind op zich neemt.
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