In een welvarend land als Nederland is het een maatschappelijk probleem als jongeren (16-27
jaar) die het zonder steun van hun ouders moeten zien te redden, tussen wal en schip vallen.
Het voorkomen van jongeren dak- en thuisloosheid heeft daarom onze prioriteit.

Wij vragen onderstaande
vier punten op te nemen
in uw verkiezingsprogramma:
1. Voldoende inkomen voor jongeren van 18-19-20 jaar die niet
op de onderhoudsplicht van hun ouders kunnen rekenen

Voorkom jongerendakloosheid: laat jongeren niet zwerven

De wetgever gaat ervan uit dat ouders van 18-21-jarigen een onderhoudsplicht hebben.
Wanneer een jongere geen ouders meer heeft waarop hij/zij kan terugvallen - zoals bij veel
dak- en thuisloze jongeren - of ouders heeft die niet in staat zijn om aan deze onderhoudsplicht
te voldoen, komt de jongere in grote financiële problemen. Van het minimumjeugdloon (€ 680
per maand) of een bijstandsuitkering (€ 256 per maand, gebaseerd op die onderhoudsplicht)
kan niemand rondkomen, ook een 18-20-jarige niet. Jongeren die niet kunnen terugvallen op
financiële ondersteuning van ouders, kunnen dus niet in hun levensonderhoud voorzien, terwijl
de kosten voor 18-20-jarigen even hoog zijn als voor een 21-jarige, die € 1.050 ontvangt.
De standaard voor alle jongeren zou in ieder geval moeten zijn: gelijke kansen voor elke jongere door voldoende inkomen, zodat zij aan hun toekomst kunnen werken en uit de schulden en
armoede blijven.
Organiseer ‘collectief maatwerk’ voor jongeren die financieel niet op hun ouders kunnen rekenen.
Jongeren die geen ouders hebben om bij te wonen, hebben een eigen inkomen nodig om
de huur te betalen en om van te leven. Van het minimumjeugdloon (€ 680 per maand) of
een bijstandsuitkering (€ 256 per maand) kan een 18-20-jarige niet rondkomen.
Laat, voor jongeren die financieel niet op hun ouders kunnen rekenen, de 4-weken zoektijd
vervallen als zij een uitkering aanvragen. De 4-weken zoektijd zorgt voor onnodige stress en
betalingsachterstanden in huur en zorgverzekering. Dit werkt in de hand dat jongeren uit beeld
raken.
/// SZN vraagt: verhoog de bijstandsnorm voor jongeren tussen 18-21 jaar van € 256 naar
€ 1.050. Zolang dit nog niet geregeld is, ontvangen gemeenten die zelf bijplussen met de
bijzondere bijstand volledige compensatie van het Rijk. Maak het voor gemeenten mogelijk om
‘collectieve uitzonderingen’ te maken voor jongeren waarvan we weten dat ze veel risico lopen
op dak- en thuisloosheid (bijvoorbeeld jongeren uit Jeugdzorg/detentie).

2. Wonen werkt ook voor jongeren het beste om dakloosheid te
voorkomen
Iedereen heeft een plek nodig om te wonen. Toch zijn er elk jaar duizenden jongeren die geen
woonplek hebben. Ze laten de jeugdzorg achter zich zonder dat er een vervolgplek is geregeld.
Of ze hebben te maken met gewelddadige (stief)ouders en gaan daarom zwerven. Een gemeente die zorgt voor voldoende betaalbare jongerenhuisvesting voor alle soorten jongeren,
investeert in de structurele oplossing van dakloosheid. Vanuit een stabiele en veilige woonplek
kan een jongere werken aan zijn opleiding, gezondheid en toekomstplannen.

/// SZN vraagt: trek de bepaling in dat een jongere onder de 23 jaar alleen huurtoeslag ontvangt als de huur niet hoger is dan € 432,51, zodat er geen onderscheid meer is op basis van
leeftijd.
Voor veel woonplekken kunnen jongeren (in het bijzonder jongeren tussen de 18 en 23 jaar)
vanwege landelijke huurtoeslagregels geen huurtoeslag aanvragen, omdat de woonplek
geen eigen voordeur heeft en/of de huur te hoog is. Wil je nu als jongere onder 23 jaar in
aanmerking komen voor huurtoeslag, dan mag de huur niet hoger zijn dan € 432,51 (dit is
leeftijdsdiscriminatie).

3. Laat jongeren uit jeugdzorg/detentie niet los op hun 18e
/// SZN vraagt: verplicht jeugdzorg/detentie-instellingen en gemeenten om jongeren pas los te
laten als zij een vaste veilige vervolgplek hebben, een inkomen en een perspectiefplan waarin
helder staat wie wat doet. Daarbij staat een goede overgang van 18-/18+ voorop. Dit kan onder
andere door een betere aansluiting van jeugdwet, Jeugd-Wmo en Participatiewet.

4. Zorg dat jongeren te allen tijde thuis kunnen blijven wonen
of een plek hebben in hun eigen (familie)netwerk
SZN (Stichting Zwerfjongeren
Nederland) is dé landelijke
belangenbehartiger van dak- en
thuisloze jongeren. Samen met
jongeren activeren wij overheden,
politiek, organisaties en burgers
om de situatie van dak- en
thuisloze jongeren blijvend te
verbeteren en jongerendakloosheid
te voorkomen.

Jongeren in Nederland wonen thuis tot gemiddeld hun 25e verjaardag. Bij de kostendelersnorm (KDN) telt het aantal huisgenoten vanaf hun 21e jaar mee voor de hoogte van iemands
bijstandsuitkering. Gekort worden op de bijstandsuitkering leidt ertoe dat familie of vrienden
uit het netwerk van een jongvolwassene hem/haar om die reden uitschrijven of geen onderdak
bieden.
De KDN heeft nadelige effecten, zoals stijging van de dakloosheid. Alleen de boodschap
‘Gemeenten hoeven de KDN niet toe te passen’ is te mager: we kunnen dit niet aan de willekeur
van gemeenten overlaten. Het moet voor kwetsbare jongeren niet uitmaken of ze in Den Helder
of Zwolle wonen. Dit vereist landelijke aansturing, zodat landelijk basiszekerheid voor alle
jongeren geborgd is.
/// SZN vraagt: afschaffing van de kostendelersnorm voor jongeren tot en met 27 jaar om te
voorkomen dat jongeren onnodig op straat belanden.
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‘Ik wil graag werken
maar dan heb ik wel een
plek nodig om tot rust te
komen’

