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Het kinderbijslagbeleidzou meer g
ieerd moeten worden op huishoudk
mderzoek, stellen C. de Hoog en J
nnhpm

daling in het volume niet moet worden gebruikt om schatkisttekortm aan te vullen,
maar ten goede dienen te komen aan de beDaarnaast uleiten wii voor een
7ii h d i ~ h + ~
rip
, ,~ i ~ r l ~ . . h ; ; ~ i .trokkenen.
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en verzorgers van de studerende jongeren
worden betaald. Wij denken hierbij aan de
vaststclling van een leeftijakgebondenbovene laatste tiid vinden er. vooral ou het niveau grens van de kinderbijslag. Ter illustratie van
de huidige situatie zijn in tabel 1 de hoogte
van de politick, weer vele diskussiks plaats
van de bijslagbedragen en de verschillende
over de kinderbijslag. Deze diskussies spitsen
leeftijdsgrenzen vermeld. Vooral uit de toezich toe op de kwestie of de kinderbijslag aflichting op de tabel blijkt het arbitraire kahankelijk van de inkomenshoogte moet worrakter van de leeftijdsgrenzen, in het bijzonden gemaakt en of de laagstbetaalden geen
der voor de jongere kinderen. Terzijde dient
verhoging dienen te krijgen van de kinderbijte worden vermeld dat de overheidsstatistieslaguitkering. Daarnaast keert in deze tijd
ken soms nog immer ten onrechte over 'gezinvan ekonomische recessie steeds de vraag
nen' spreken, waar 'huishoudens' worden beterug of de hoogte van de kinderbijslag binnen het huidige systeem van sociaal beleid we1 doeld.
z3
gchandhaafdh~entte bhjven Dc bezu~nlgn- De redenerlng van de kortlngen v~~
gen hebben overlgens de klnderb~j~lagbcdra- ste klnderen, 1s van een bu~tengewcanekm-I
gen a1 aangetast De klnderb~jslagcnLljn nlet
voud De beleldsvoerders h e b b e n h & d M , ' '*
~nkomensafhankel~k
gemaakt, maar wcl leef- meer het axloma a a n ~ e n o m e ~ ^ d ' a ' t R i l ~ <iZA':
~+
tijdsafhankelijk. Een goed huishoudkundigbe- deren goedkoper zljn in het levensm&rabud
lezakonderzoek naar de kosten van kinderen
dan oudere kinderen en dat korting dan een
en de hoogte van de kinderbijslagen heeft
logische beleidsmaatregel is. Een uitspraak
echter nog niet plaatsgevonden De gevolgen
die gedeeltelijkm de-empirie bevestigingzal
hiervan zijn in het beleid merkbaar. Binnen
kunnen vinden. Toch dient hiereen kanttekw
het kinderbiislaasysteem bevinden zich enkele ning te worden ~ernaakt.nog a f ~ e e i e a v a d i &
leiding

IOplei-

van
samen-
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Uit~aandevande gedachte van een geleidelijk'gr~kietldeverzelfstandi~ing
van het kind,
is het a v o 1 om de kinderbijslag leeftijdsaf-
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dens wordt gegeven en deels via kursussen
loopt bijvoorbeeld: babyverzorgingen koken).
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