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Voorwoord

Sinds 1997 brengen het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (cbs) gezamenlijk de Armoedemonitor uit, een publicatie die 
empirisch inzicht geeft in de omvang, duur, oorzaken en gevolgen van armoede.
Om dit verschijnsel af te bakenen worden twee inkomenscriteria gebruikt: de lage-
inkomensgrens en de beleidsmatige grens. Ook wordt gekeken naar andere indicato-
ren voor armoede zoals de vermogenspositie, de hoogte van de vaste lasten, schulden 
en het naar eigen zeggen kunnen rondkomen. 
Hoewel dit een vrij complete manier is om armoede in kaart te brengen, kan men het 
als een bezwaar zien dat de twee grenzen niet zijn gekoppeld aan de bestedingen die 
minimaal noodzakelijk of onontkoombaar zijn, terwijl dit laatste voor veel mensen 
de kern van het begrip armoede is. 

Deze methodische studie wil hieraan tegemoetkomen. Voortbouwend op eerdere 
studies van de Amerikaanse National Academy of Sciences en de cbs/scp-reeks ‘Het 
meten van armoede’ worden hier de merites bekeken van een nieuwe armoedegrens. 
Deze is gebaseerd op de feitelijke bestedingen aan basale goederen (zoals voed-
sel,  kleding, wonen), plus een klein bedrag voor overige noodzakelijke uitgaven. 
 Hierdoor wordt direct ingezoomd op de kern van het hedendaagse armoedebegrip 
in Nederland, wat ten opzichte van de bestaande inkomensgrenzen een voordeel is. 
De empirische  analyse van de nieuwe grens beslaat de periode 1985-2000.
Voor een aantal varianten wordt onderzocht hoe hoog het armoedepercentage is, 
hoe dit zich ontwikkelt en wat de samenstelling van de armoedegroep is. Ook wordt 
nagegaan in welke mate de grens tot andere uitkomsten leidt dan de bestaande crite-
ria. Het rapport besluit met enkele aanbevelingen voor toepassing van de grens in het 
toekomstige armoedeonderzoek van het scp en cbs. 

Een concept-versie van dit rapport is eerder besproken tijdens een seminar met ver-
tegenwoordigers van verschillende instituten. Het scp wil drs. M. Warnaar (Nibud), 
drs J. Bloem en drs. P. Hendrix (ministerie van szw) en drs. W. Bos, drs. H-J. Dirven 
en drs J. Schiepers (cbs) bedanken voor hun inbreng. Het scp is verantwoordelijk 
voor de resultaten en aanbevelingen in dit rapport. 

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1 Inleiding

Om de armoede in Nederland te beschrijven gebruikt de Armoedemonitor van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) en het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(cbs) standaard twee grenzen. Allereerst is er de lage-inkomensgrens. Deze grens 
is een bedrag dat jaarlijks alleen aangepast wordt aan de infl atie. Dit betekent dat de 
grens een constante koopkracht in de tijd weergeeft. De tweede grens is de beleids-
matige armoedegrens. Deze is gebaseerd op het sociaal minimum. Dit minimum is 
in principe gekoppeld aan de ontwikkeling van lonen, waarbij de loonontwikkeling 
in het algemeen gezien wordt als een indicator voor de welvaart.1 Naast deze twee 
grenzen wordt op Europees niveau meestal 60% van het mediane inkomen als grens 
gebruikt. Bij alle drie grenzen is de hoogte van de grens relatief willekeurig. De lage-
inkomensgrens is gebaseerd op het bijstandsniveau van 1979, omdat in dat jaar de 
koopkracht van een dergelijke uitkering op zijn hoogst was. De beleidsmatige grens 
is afhankelijk van de beslissingen in het politieke proces en ook het percentage van 
60 van de mediaan is relatief willekeurig gekozen.

In de Verenigde Staten is in 1995 een nieuw concept voor een armoedegrens ontwik-
keld. Deze grens wordt bepaald door de bestedingen aan voedsel, kleding en huis-
vesting. Als in de maatschappij meer besteed wordt aan deze goederen, dan stijgt de 
armoedegrens mee. Daardoor is deze grens meer gerelateerd aan de ontwikkeling 
van de behoeften van mensen en niet aan algemene economische trends zoals de 
infl atie of loonsverhogingen. Dit gegeven biedt een interessant perspectief om de 
ontwikkeling van de behoeften van mensen te meten. Als we naar de jaren zestig 
kijken, bijvoorbeeld, zien we dat de bestedingen aanmerkelijk verschillen met de 
huidige uitgaven. Een gezin met twee kinderen gaf in Nederland in 1960 gemiddeld 
40% van het inkomen uit aan voeding (Massizo 1966). In 2000 is dit nog slechts 25%. 
Hetzelfde geldt voor kleding: gedaald van 13% naar 7%. Het gevolg is dat men meer 
is gaan besteden aan de woning (van 24% naar 39%) en aan overige zaken zoals ont-
spanning en persoonlijke ontwikkeling (van 22% naar 37%). Deze laatste post geeft 
aan dat er met de stijgende welvaart in Nederland een verschuiving te zien is naar 
de minder noodzakelijke bestedingen. In die zin bieden de ontwikkelingen in de 
bestedingen aan voedsel, kleding en woning wellicht een beter handvat om de veran-
derende behoeften in de maatschappij te meten. Een armoedegrens die hierop geba-
seerd is, biedt dan een duidelijkere indicatie van de ontwikkeling van de armoede 
dan op basis van infl atie of van het sociaal minimum.

In dit werkdocument zal gekeken worden in hoeverre dit concept als basis kan 
dienen voor een herdefi niëring van de armoedegrens. Over dit concept van de nas 
(National Academy of Sciences) is in de Armoedemonitor 2000 en 2001 en in de reeks 
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‘Het meten van Armoede’ (cbs/scp 2001) al eerder gerapporteerd. In die analyses is 
met name aandacht besteed aan de gevolgen van de nieuwe grens voor de armoede-
percentages. In dit werkdocument zal meer gekeken worden op welke punten deze 
grens theoretisch en empirisch verschilt van de andere grenzen en in hoeverre de 
nieuwe grens een verbetering is ten opzichte van de bestaande grenzen.
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Noot

1 In dit hoofdstuk wordt welvaart gezien als ‘economische’ welvaart c.q. het inkomen in 
Nederland. Zaken als milieu, vrije tijd, enzovoort worden dus niet meegenomen.
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2 Armoedegrenzen: een verkenning

Om te bepalen of iemand arm is, wordt in het algemeen uitgegaan van het inkomen 
van het huishouden waartoe hij behoort.1 Als dit inkomen lager is dan de gehan-
teerde armoedegrens, dan wordt gesteld dat hij of zij arm is. Een belangrijk punt is 
op welke manier de armoedegrens bepaald moet worden. Hierover is in de literatuur 
veel gediscussieerd. Daarbij zijn veel methoden beschreven om een armoedegrens te 
bepalen. Grofweg kan men de verschillende armoedegrenzen in drie groepen inde-
len: absolute armoedegrenzen, relatieve grenzen en subjectieve grenzen. In de rest 
van dit hoofdstuk zal hierop gedetailleerd worden ingegaan.

Bij de verschillende grenzen zijn met name twee aspecten van belang. Allereerst is 
belangrijk of een armoedegrens gerelateerd is aan een bepaald behoefteniveau van 
een huishouden. Een belangrijke discussie in de literatuur is of een armoedegrens 
bepaald moet worden aan de hand van de minimale behoeften van een huishouden 
of dat een armoedegrens meer iets moet zeggen over de relatieve positie in de maat-
schappij.

Een tweede belangrijk aspect van een armoedegrens is de ontwikkeling in de tijd. 
Sommige grenzen corrigeren alleen voor de prijsstijgingen. Andere grenzen houden 
ook rekening met een stijging van de welvaart in de maatschappij. In de sociologi-
sche literatuur over armoede wordt in het algemeen meer nadruk gelegd op de relatie 
met de behoeftes van een huishouden. De economische literatuur hecht meer belang 
aan met name de ontwikkeling in de tijd.

Een belangrijke kanttekening is de vraag of armoede alleen aan de hand van het 
inkomen vastgesteld kan worden. Zo worden in de Armoedemonitor altijd meerdere 
indicatoren gebruikt, waarvan het inkomen een van de belangrijkste is. De Europese 
Commissie spreekt ook altijd over ‘at-risk-of-poverty’. In dit rapport wordt op deze 
discussie niet ingegaan omdat de doelstelling is om de nieuwe armoedegrens te ana-
lyseren. In dit rapport wordt er van uitgegaan dat alleen het inkomen bepalend is of 
iemand arm is of niet.

2.1 Absolute grenzen

De achterliggende gedachte bij een absolute armoedegrens is dat een huishouden 
een minimaal pakket nodig heeft om in zijn levensbehoeften te voorzien. In theo-
rie wordt dit pakket opgebouwd door nauwkeurig voor elke uitgavenpost (voeding, 
 kleding, woning, vervoer, e.d.) te bepalen hoeveel geld men minimaal nodig heeft. 
Het totaal van deze kosten geldt dan als armoedegrens. Wanneer in de loop van 
de tijd de prijs van het pakket duurder wordt, dan wordt de armoedegrens daaraan 
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aangepast. Aangezien de grootte van het goederenpakket gelijk blijft, verandert de 
armoedegrens alleen als de prijzen veranderen.

In de praktijk blijkt de toepassing van deze grens vaak op problemen te stuiten. Zo is 
het vaststellen van het minimale basispakket een lastige zaak. Allereerst is het niet 
altijd duidelijk wat onder het minimale basispakket gerekend moet worden. Ieder-
een zal het erover eens zijn dat voedsel ertoe behoort, maar over zaken als telefoon, 
televisie of een auto zijn de meningen aanmerkelijk meer verdeeld. In het verlengde 
hiervan blijkt dat ook het vaststellen van de minimale kosten per item aan discussie 
onderhevig is. De vraag wat de minimale uitgaven aan kleding, voeding en dergelijke 
zijn, is niet eenvoudig te beantwoorden. In de praktijk blijkt het lastig om normen 
vast te stellen waarover men het eens is. Een oplossing voor dit probleem wordt vaak 
gezocht in het defi niëren van meerdere budgetten. Zo gebruiken Saunders et al. 
(1998) bijvoorbeeld een ‘low-cost’ budget en een ‘modest but adequate’ budget. Bij 
het eerste budget gaat men uit van een absoluut minimum. Bij het tweede budget zijn 
wat meer kostenposten toegevoegd en gaat men minder uit van de bodemprijzen.

Deze discussie wordt nog eens versterkt doordat er veel verschillende typen huis-
houdens zijn. Een huishouden met veel kinderen heeft een hoger inkomen nodig dan 
een alleenstaande. Het is mogelijk om voor elk huishoudentype een apart goederen-
pakket samen te stellen en op basis hiervan een armoedegrens samen te stellen. In 
de Verenigde Staten is dit gebeurd bij de bepaling van hun armoedegrens. De eco-
nome Orshansky heeft in 1963 voor meer dan honderd verschillende typen huishou-
dens (afhankelijk van grootte van het huishouden, leeftijd en geslacht van het hoofd 
van het gezin, regio, wonend op boerderij of niet) gekeken naar de verschillen in de 
bestedingen aan voedsel en op basis daarvan voor elk type een aparte armoedegrens 
vastgesteld. Deze benadering is echter heel bewerkelijk en daarom wordt meestal 
uitgegaan van equivalentiefactoren. Deze factoren geven aan hoeveel inkomen een 
bepaald type huishouden (bv. een gezin met twee kinderen) meer nodig heeft dan 
het referentiehuishouden (bv. een alleenstaande). Met behulp van deze equivalentie-
factoren wordt de armoedegrens omgezet naar verschillende armoedegrenzen voor 
verschillende huishoudens.

Een extra probleem is dat een eenmaal gekozen goederenpakket vaak niet meer 
gewijzigd wordt omdat men het niet eens kan worden over eventuele aanpassingen. 
Zo wordt in de Verenigde Staten nog steeds het voedselpakket uit de jaren zestig als 
norm voor de armoedegrens gebruikt. Dit geeft ook direct het grootste bezwaar weer 
van een absolute norm. In de loop van de tijd verandert wat men in de samenleving 
als een absoluut minimaal goederenpakket beschouwt. Waar vroeger een telefoon 
als een grote luxe werd beschouwd, ervaart men dit nu steeds meer als een nood-
zakelijkheid. Dit geeft weer dat het moeilijk is om een minimaal goederenpakket 
te defi niëren dat voor een langere termijn geldig is. Bij een absolute armoedegrens 
zal de grens op (korte of lange) termijn opnieuw vastgesteld moeten worden, wat 
behoorlijke consequenties kan hebben.
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Vanwege deze discussie komt het vaak voor dat alleen een bepaald bedrag als 
armoedegrens vastgesteld wordt, zonder daarbij expliciet een onderliggend goede-
renpakket te defi niëren. Het gekozen bedrag zou dan precies moeten voorzien in de 
noodzakelijke levensbehoeften. Deze norm wordt dan jaarlijks met de infl atie gecor-
rigeerd. Er is bij een dergelijke grens geen duidelijke relatie met een bepaald goede-
renpakket en in die zin kan dan niet meer gesproken worden van een absolute grens.

Als naar het indexeringsmechanisme gekeken wordt, dan kan een dergelijke 
grens wel als absoluut worden aangemerkt omdat er impliciet wordt aangenomen 
dat er een bepaald ‘minimaal’ consumptiepakket is dat niet verandert en dus een 
absoluut armoedeniveau aangeeft.

2.2 Relatieve grenzen

In tegenstelling tot een absolute armoedegrens, wordt bij een relatieve armoede-
grens de algemene welvaart in de maatschappij als uitgangspunt genomen. De 
gedachte achter dit criterium is dat de afstand van een huishouden tot de rest van de 
maatschappij niet te groot mag zijn. Dit gaat uit van het concept van ‘relatieve depri-
vatie’. Iemand is relatief gezien arm als hij een laag inkomen heeft in vergelijking 
met de rest van de maatschappij. Een relatieve armoedegrens zegt dus weinig over in 
hoeverre de armoede samenhangt met daadwerkelijke minimale behoeften van een 
huishouden, maar meer over de relatieve (inkomens)positie van een huishouden in 
de maatschappij.

Er zijn een paar mogelijkheden om een dergelijke grens vast te stellen. Het is moge-
lijk om een vast percentage van de bevolking als arm te benoemen. Zo kan de 10% 
huishoudens met de laagste inkomens gedefi nieerd worden als arm. Duidelijk zal 
zijn dat het aandeel armen dan per defi nitie constant is, waardoor men geen inzicht 
krijgt in de ontwikkeling van de armoede.

Het is gebruikelijker om de grens te leggen bij 50% à 60% van het mediane 
inkomen in een land. Deze grens wordt met name in studies van de Europese Unie 
gebruikt. De armoedegrens is daarmee afhankelijk van de welvaart in een land en 
biedt daarmee een handvat voor een vergelijking tussen landen. Een ander belangrijk 
voordeel is dat deze grens relatief eenvoudig te berekenen is omdat de grens simpel 
afgeleid kan worden uit de inkomensgegevens.

Toch zijn er ook nadelen aan een dergelijke grens. In de eerste plaats is het niet 
duidelijk wat de gekozen referentiegroep zou moeten zijn. Ook al is het niet nood-
zakelijk, men gaat uit van het mediane inkomen, waarbij men impliciet kiest voor 
de middenklasse als referentiepunt. Als die groep zeer ruim kan rondkomen, of 
juist in de praktijk weinig te besteden heeft, zou men voor een adequate meting 
van armoede misschien beter een ander ijkpunt kunnen kiezen (bv. het onderste of 
bovenste kwartiel van de inkomensverdeling).
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Bij de op de mediaan gebaseerde methode kan de relatieve armoede per defi nitie 
nooit meer dan 50% bedragen – hetgeen zich voordoet als er geen waarnemingen 
zijn die liggen tussen de grens en het mediane inkomen. Vooral in minder ontwik-
kelde landen kan zo’n percentage een vertekend beeld geven van de mate waarin de 
bevolking in haar minimale behoefte kan voorzien. Armoede die zich op zeer grote 
schaal voordoet kan men met deze grens niet ontdekken.

Ook geeft een relatieve grens geen duidelijk criterium voor de afstand tot de referen-
tiegroep. De grens van 60% van het inkomen van de referentiegroep is relatief arbi-
trair. Dat blijkt ook uit het gegeven dat in de Europese beleidsnormen ook hogere en 
lagere limieten (40%, 50%, 70%) als ‘secundaire indicatoren’ worden gebruikt. Het 
is niet evident dat het hanteren van een set van dergelijke relatieve grenzen tot meer 
inzicht in de armoede leidt.

Het grote bezwaar tegen een dergelijke grens is dat zij eigenlijk de inkomensonge-
lijkheid meet in plaats van armoede. Als de inkomensspreiding groter wordt, neemt 
ceteris paribus de armoede toe. Met name in het Europese debat leidt dit soms tot 
contra-intuïtieve conclusies. Zo rapporteerde Guio (2005) dat Tsjechië met 8% het 
laagste percentage armen heeft in de Europese Unie. Dit komt niet omdat het land zo 
welvarend is, maar omdat het mediane inkomen daar juist relatief laag is, waardoor 
de armoedegrens voor dat land ook zeer laag is. Het is onwaarschijnlijk om te veron-
derstellen dat armoede in Tsjechië minder een probleem is dan in de West-Europese 
landen.

Ook bij vergelijkingen in de tijd kan deze grens tot contra-intuïtieve uitkomsten 
leiden. Als de welvaart sterk toeneemt, zoals in Ierland in de jaren negentig, kan 
de relatieve armoede toenemen omdat het mediane inkomen sterker steeg dan het 
inkomen van de mensen aan de onderkant van de inkomensverdeling. Het mediane 
inkomen kan door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen stijgen en dalen. 
Allereerst zijn er de (jaarlijkse) loonsverhogingen van werknemers. Hierdoor stijgt 
het gemiddelde inkomen en dus de welvaart. Een andere reden waardoor de welvaart 
stijgt is de incidentele loonontwikkeling. In veel Westerse maatschappijen is een 
trend te zien naar hogere en beter betaalde banen (scp 2004). Hierdoor stijgt het 
mediane/gemiddelde inkomen sneller dan wat op basis van de gemiddelde loonsver-
hogingen verwacht mag worden. Dat meer mensen werken heeft ook zijn effect. Zo is 
in de jaren negentig de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk gestegen waardoor het 
gemiddelde huishoudeninkomen ook gestegen is. Daartegenover staat de stijging 
van het aantal ouderen door de vergrijzing. Aangezien zij in het algemeen een lager 
inkomen hebben dan de werkende bevolking, verlaagt dit het mediane inkomen in de 
maatschappij, wat weer van invloed is op een relatieve armoedegrens.

Een relatieve grens is dus afhankelijk van allerlei ontwikkelingen bij de referentie-
groep. Per saldo is dit dan ook een van de belangrijkste kritiekpunten op een relatieve 
armoedegrens: hij zegt meer over de inkomensverdeling in een samenleving dan over 
het aantal mensen dat te weinig geld heeft om rond te komen. Er wordt bij een rela-
tieve armoedegrens geen relatie gelegd met de nood zakelijke behoeften van mensen.
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2.3 Subjectieve armoedegrenzen

Een alternatief is om de armoedegrens te bepalen aan de hand van wat men in de 
samenleving als een minimaal inkomen beschouwt. Een dergelijke grens wordt 
een ‘subjectieve’ armoedegrens genoemd, omdat uitgegaan wordt van de  meningen 
onder de bevolking.2 Deze meningen kunnen verzameld worden door in een enquête 
te vragen wat men als een absoluut minimuminkomen beschouwt voor zijn huis-
houdensituatie. Een alternatieve mogelijkheid is om te vragen wat men als een ‘zeer 
goed’, ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ inkomen beschouwt. 
Op basis van deze antwoorden is het dan mogelijk om een grens te berekenen die 
weergeeft wat men in de samenleving als minimaal bestempelt voor verschillende 
typen huishoudens. 

Een belangrijk voordeel van deze aanpak is dat een subjectieve grens meer aan-
sluit bij de behoeften van mensen. Bij de beantwoording van de vragen zullen de 
respondenten ook hun specifi eke omstandigheden mee nemen (ziekte, hoge woon-
lasten, enz.). Hierdoor geeft deze methode een goed inzicht in welke behoeften 
mensen hebben en in hoeverre zij een bepaald inkomen als noodzakelijk zien. Dit 
betekent dat het draagvlak voor een dergelijke grens ook groter zou moeten zijn. 
Het minimuminkomen is immers een resultante van wat de bevolking als inkomen 
noodzakelijk acht. Bij de voorgaande methoden geldt dat de grenzen bepaald worden 
door mensen die niet zelf in armoede leven (wetenschappers, experts, politici, enz.). 
Bij de subjectieve methode wordt de mening van degenen met een klein inkomen 
meegewogen.

Een bijkomend voordeel van deze subjectieve grenzen is dat gekeken kan worden 
naar de verschillen tussen huishoudens. Huishoudens met meer kinderen geven in 
het algemeen aan dat zij een hoger inkomen als minimaal beschouwen. Door de ver-
schillen te analyseren kan gekeken worden hoeveel meer inkomen deze huishoudens 
nodig hebben dan het referentiehuishouden.

In de praktijk blijken deze grenzen echter op praktische problemen te stuiten. Aller-
eerst blijkt dat de armoedepercentages op basis van deze methoden soms relatief 
hoge uitkomsten geven (Vrooman en Snel 1999). Daarnaast zijn deze grenzen in het 
algemeen relatief instabiel. Afhankelijk van het onderzoeksjaar kunnen de armoede-
percentages sterk verschillen, waarbij de verschillen niet verklaard kunnen worden 
op basis van de economische omstandigheden. Ook is gebleken dat men in het 
publieke debat meer waarde hecht aan een armoedegrens die gebaseerd is op objec-
tieve ontwikkelingen.

Over de ontwikkeling van de subjectieve grenzen in de tijd is weinig bekend. Door-
dat de grenzen relatief instabiel zijn moet namelijk over een relatief lange periode 
gemeten worden voordat hierover een uitspraak gedaan kan worden. Er is ook geen 
theoretisch model dat aangeeft in hoeverre deze grens zich als ‘absoluut’ of als ‘rela-
tief’ zou moeten gedragen. Wel kan uit empirisch onderzoek geconcludeerd worden 
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dat subjectieve grenzen zich ‘quasi-relatief’ gedragen. De stijging houdt het midden 
tussen de infl atie en de stijging van de welvaart. Dit is onderzocht aan de hand van 
het Amerikaanse Gallup-Poll onderzoek (Citro en Michael 1995: 51). Uit dit onder-
zoek blijkt dat de subjectieve armoedegrens sterker stijgt dan de infl atie, maar weer 
langzamer dan de gemiddelde inkomensontwikkeling. In die zin vallen de subjec-
tieve grenzen tussen absolute en de relatieve grenzen in.

2.4 Huidige armoedegrenzen

In de Armoedemonitor worden de twee belangrijkste armoedegrenzen in Nederland 
gebruikt: de lage-inkomensgrens en de beleidsmatige armoedegrens. Naast deze 
twee grenzen wordt op Europees niveau vaak 60% van het mediane inkomen als 
grens gebruikt. De eerste grens is gebaseerd op het bijstandsniveau van het jaar 1979. 
In dat jaar lag de koopkracht van de bijstand op het hoogste punt. Er ligt geen dui-
delijk basispakket ten grondslag aan deze grens. In zekere zin is het jaar waarop de 
grens gebaseerd is dan ook arbitrair.

Een belangrijk voordeel van de lage-inkomensgrens is dat zij consistent toe gepast 
wordt. Doordat er jaarlijks geïndexeerd wordt met de infl atie, is de grens goed bruik-
baar voor vergelijkingen in de tijd. De gehanteerde systematiek waarborgt dat de 
grens niet afhankelijk is van beleidsmatige beslissingen.

Aangezien er geen duidelijk criterium is waarop de hoogte van deze grens is geba-
seerd, kan op basis hiervan geen uitspraak worden gedaan in hoeverre de grens als 
‘absoluut’ of ‘relatief ’ gekenschetst moet worden. De koopkracht die bij deze armoe-
degrens hoort, is constant in de tijd. Door alleen voor de infl atie te corrigeren wordt 
impliciet aangenomen dat er een bepaald ‘minimaal’ consumptiepakket is dat niet 
verandert en dus een absoluut armoedeniveau aangeeft. Daarom zou de grens op basis 
van het indexatieregime gekenschetst kunnen worden als een absolute armoedegrens.

De tweede grens is de beleidsmatige grens.3 Deze staat op 105% van het sociaal 
minimum (het bijstandsniveau) en wordt veelvuldig in beleidsdiscussies gebruikt. 
Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke 
besluitvorming is vastgelegd. De tekst in de bijstandswet suggereert dat het sociaal 
minimum een vast bedrag is. De bijstandsuitkering moet namelijk voorzien in de 
‘noodzakelijke kosten van het bestaan’. Bij het vaststellen is echter niet uitgegaan 
van een objectief basispakket op basis van bijvoorbeeld een budgetonderzoek. De 
argumentatie hiervoor was dat sommige kostenposten wel geobjectiveerd zouden 
kunnen worden, maar dat tot het pakket ook zeer moeilijk kwantifi ceerbare, deels 
immateriële behoeften behoren. Daarom is besloten om dit niet te doen.

Het feit dat er geen duidelijk basispakket ten grondslag aan het sociaal minimum 
en de beleidsmatige armoedegrens ligt, geeft aan dat op basis van dit criterium ook 
hier niet duidelijk gesproken kan worden van een absolute of een relatieve grens. Wel 
is de indexering van deze armoedegrens gerelateerd aan de stijging van de welvaart. 
Deze grens volgt in principe de stijging van het minimumloon. Het minimumloon 
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is weer gekoppeld aan de ontwikkeling van de cao-lonen (reëel ongeveer 6% in 
de periode 1985-2000), maar de regering kan besluiten om het minimumloon niet 
te indexeren.4 In de afgelopen decennia is dan ook regelmatig besloten om niet te 
koppelen. Doordat er geen duidelijke relatie is met een vast basispakket hoeven er 
ook geen expliciete beslissingen genomen te worden over de samenstelling van het 
basispakket, wat de politieke discussie vergemakkelijkt. Wel blijkt dat hierdoor de 
beleidsmatige grens niet goed bruikbaar is voor vergelijkingen in de tijd, omdat 
politieke/beleidsmatige beslissingen het armoedepercentage kunnen beïnvloeden. 
Dit geldt dan met name voor de 40% huishoudens die een inkomen hebben onder 
de beleidsmatige grens zonder dat zij een bijstands- of aow-uitkering krijgen.5 De 
overige 60% van de huishoudens heeft wel een dergelijke uitkering. Bij het aanpas-
sen van het sociaal minimum gaat hun inkomen dus gelijk op met de beleidsmatige 
grens. Voor de omvang van deze groep maakt een aanpassing dus weinig uit.

Wanneer wel consequent gekoppeld zou worden, zou deze armoedegrens op basis 
van het indexatiemechanisme gedeeltelijk als relatief gezien kunnen worden. Door-
dat met de loonstijging wordt geïndexeerd stijgt de grens met de welvaart en staat 
dus in relatie tot de gemiddelde welvaart. Maar de stijging van welvaart doordat meer 
mensen gaan werken of doordat men betere en hoger betaalde banen krijgt, wordt in 
deze grens niet meegenomen. In die zin is zij dus slechts gedeeltelijk relatief.

De Europese grens van 60% van de mediaan heeft als belangrijk voordeel dat de 
grens relatief eenvoudig te berekenen is en dat de cijfers vergelijkbaar zijn met 
andere landen in Europa. Er zijn namelijk alleen inkomensgegevens nodig en in alle 
Europese landen zijn die jaarlijks beschikbaar. Doordat bij deze grens nadrukkelijk 
gekoppeld wordt aan het mediane inkomen is zij relatief. Een nadeel is dan wel dat er 
geen duidelijk behoefteniveau bij de grens is gedefi nieerd.

Om enig inzicht te krijgen in de feitelijke ontwikkeling van de grenzen laat fi guur 2.1 
de reële ontwikkeling van de lage-inkomensgrens, het sociaal minimum, het mini-
mumloon en de lonen (exclusief en inclusief incidenteel) zien. Daarnaast is ook de 
ontwikkeling van het reële mediane besteedbaar inkomen in de fi guur opgenomen. 
Dit inkomen wordt gebruikt voor de Europese grens.

In fi guur 2.1 zijn verschillende lijnen te zien. Een belangrijke lijn is de rechte lijn die 
exact horizontaal loopt en continu 1,00 is. Deze geeft de lage-inkomensgrens weer. 
De lijn is recht omdat deze grens een constante koopkracht weergeeft.

Vlak boven en vlak onder de lage-inkomensgrens lopen vier lijnen die allemaal 
gerelateerd zijn aan de contractloonontwikkeling. De contractloonontwikkeling zelf 
kent een lichte stijging tot aan 1993 waarna deze reëel weer iets gaat dalen. In 2000 
ligt deze reëel 5% hoger dan in 1985. Opvallend is dat het brutominimumloon met 
7% gedaald is in deze periode. Een belangrijke oorzaak hiervan zijn de ontkoppe-
lingen in de periode 1986-1989 en 1993-1995. Het (bruto-)minimumloon is dus ach-
tergebleven bij de contractloonontwikkeling en zelfs in reële termen gedaald.
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Figuur 2.1
Reële ontwikkeling van lonen, besteedbaar inkomen en armoedegrenzen (in indexcijfers, 1985 = 1)
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a Het besteedbaar inkomen voor de jaren 1986,1987 en 1988 is geïnterpoleerd op basis van 1985 en 1989.

Bron: SZW (CBS-bewerking); CPB (2006); CBS (IPO’85, ’89-’00) SCP-bewerking

Ondanks dat het minimumloon gedaald is, zijn de gerelateerde uitkeringen niet in 
waarde gedaald. Met name door de lastenverlichtingen in de genoemde periode is 
het verschil tussen de bruto-uitkering en het nettobedrag kleiner geworden. Hier-
door is de netto-uitkering reëel met 7% gestegen. Toch is het daaraan gerelateerde 
besteedbaar inkomen niet zo snel gestegen, slechts met 1%. Het verschil tussen de 
netto-uitkering en het besteedbaar inkomen op minimumniveau zit in posten als 
kinderbijslag en negatieve posten zoals nominale bijdragen voor ziektekostenver-
zekeringen en awbz. Met name deze laatste posten hebben ervoor gezorgd dat het 
besteedbaar inkomen minder snel gestegen is dan het netto-inkomen op het sociaal 
minimum. De beleidsmatige grens is in de periode 1985-2000 hierdoor qua koop-
kracht vrijwel gelijkgebleven. Het is de vraag in hoeverre de trend uit deze periode 
zich in de komende decennia zal blijven voortzetten. Historisch gezien lag aan het 
eind van de jaren zeventig het sociaal minimum op een relatief hoog niveau. Daar-
naast was er in die periode een groot fi nancieringstekort en een hoge staatsschuld. 
In de periode 1985-2000 is er bewust aan gewerkt om de overheidsfi nanciën onder 
controle te brengen, waarbij het ontkoppelingsinstrument ook regelmatig gebruikt 
is. Gezien de huidige stand van het fi nancieringstekort en de staatsschuld ligt deze 
maatregel in de komende jaren veel minder voor de hand.

Figuur 2.1 laat zien dat de lage-inkomensgrens en de beleidsmatige grens de 
gemiddelde loonontwikkeling dus niet gevolgd hebben. Dit geldt wel voor de 60%-
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 mediaangrens. De ontwikkeling van dit mediane inkomen is onder meer afhankelijk 
van de contractloonontwikkeling en de incidentele loonontwikkeling. De con-
tractloonontwikkeling volgt de cao-loonstijgingen. Als het inkomen conform de 
cao’s stijgt, dan stijgt ook het gemiddelde looninkomen in Nederland. Daarnaast 
is er de incidentele loonontwikkeling. In Nederland is er een verschuiving te zien 
naar beter betaalde banen, waardoor de lonen sterker stijgen dan de gemiddelde 
cao-loon stijging. Uit de fi guur blijkt dat deze trend zelfs belangrijker is (13%) dan 
de contractloonstijging (5%). In totaal zijn de (bruto)lonen hierdoor reëel met 18% 
gestegen.

Het besteedbaar huishoudeninkomen is in die periode (reëel) zelfs nog sneller 
gestegen: met 32%. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst 
zijn in die periode de belasting- en premietarieven verlaagd waardoor men netto 
meer overhoudt. Daarnaast zijn meer vrouwen gaan werken. Als meer mensen 
gaan werken (of meer uren per week werken) dan stijgt het gemiddelde huishouden-
inkomen ook. Verder is ook de stijging van de welvaart door de hogere vermogens 
van belang, waardoor men meer rente en dividend ontvangt. Ook het hogere eigen-
woningbezit zorgt voor een stijging van het inkomen, doordat de economische 
huurwaarde meetelt in het besteedbaar inkomen. Daarnaast speelt de huishouden-
verdunning een rol. Doordat mensen steeds vaker alleen leven, wordt het inkomen 
verdeeld over meer huishoudens. Hierdoor daalt de gemiddelde welvaart per huis-
houden. Per saldo is het gemiddelde (gestandaardiseerde) huishoudeninkomen 
uiteindelijk sneller gestegen dan de huidige armoedegrenzen.

2.5 Conclusie

Dit hoofdstuk laat zien dat er verschillende mogelijke benaderingen zijn om een 
armoedegrens te defi niëren. Bij een absolute benadering wordt uitgegaan van een 
minimaal goederenpakket dat een huishouden nodig heeft. Een probleem hierbij is 
dat de defi niëring van het goederenpakket vaak moeilijk is en dat de aanpassing in 
de tijd de nodige problemen geeft. Het voordeel van een relatieve grens is dat deze 
eenvoudig te berekenen is. Toch blijft het probleem dat de relatie met de minimaal 
noodzakelijke behoeften niet duidelijk is. Daarnaast meet een relatieve grens in 
wezen de inkomensongelijkheid en niet het aantal mensen dat een te laag inkomen 
heeft om het noodzakelijke aan te schaffen.

Bij de huidige drie grenzen, de lage-inkomensgrens, de beleidsmatige grens en 
de 60%-mediaangrens, mist men de relatie met de minimale behoeften van een 
huishouden.
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Noten

1 Dit is niet altijd het geval. Er zijn enkele methoden waarbij het inkomen niet als 
uitgangspunt wordt genomen. Een bekende benadering is om aan mensen te vragen 
in hoeverre zij zich bepaalde dingen niet kunnen veroorloven (Towsend 1979). Hierbij 
moet gedacht worden aan het niet hebben van een warme maaltijd per dag of het 
ontbreken van goede verwarming. Als men meerdere dingen mist omdat men te weinig 
inkomen heeft, dan spreekt men in deze benadering van armoede. Dit is in overeen-
stemming met de benadering van Slesnick (2001). Hij meet hoeveel mensen consume-
ren in plaats van hoeveel inkomen ze hebben. Huishoudens die weinig consumeren 
worden hierbij als arm gezien. Een derde benadering is om rechtstreeks te vragen of 
iemand zich arm voelt. Wanneer dit zo is, dan spreekt men van armoede. 

2 Er bestaat nog een andere subjectieve methode om armoede te meten. Hierbij wordt aan 
de respondenten rechtstreeks gevraagd of men zich arm voelt of niet rond kan komen. 
De groep die hierop bevestigend antwoordt wordt dan als arm gezien. Op deze methode 
wordt in dit hoofdstuk niet verder ingegaan. 

3 Het percentage van 105% is gekozen om er zeker van te zijn dat alle huishoudens met 
een inkomen op het minimum geselecteerd worden.

4 Dit is geregeld in de Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijkheden.
5 Dit cijfer is berekend op basis van het Inkomenspanelonderzoek 2002.
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3 Een alternatief: de nas-methode

3.1 Een nieuwe grens

De beleidsmatige grens volgt de welvaartsontwikkeling in beperkte mate en de lage-
inkomensgrens in het geheel niet. De 60%-mediaangrens is wel gerelateerd aan 
het inkomen, maar de sterke stijging van dit inkomen doet de vraag rijzen of deze 
stijging wel overeenkomt met de behoeften van mensen aan de onderkant van de 
samenleving. Een ander probleem is dat de drie verschillende grenzen geen duide-
lijke relatie hebben met de noodzakelijke kosten van het bestaan. 

In dit kader biedt het concept van de Panel of Poverty and Family Assistance van 
de National Academy of Sciences (nas) interessante aanknopingspunten (Citro en 
Michael 1995). Deze commissie heeft voor de Amerikaanse overheid een methodiek 
ontwikkeld voor een nieuwe armoedegrens. In het rapport worden 27 aanbevelingen 
gedaan voor het meten van armoede. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de 
inkomensdefi nitie, het vergelijkbaar maken van inkomens van verschillende huis-
houdentypen en de vraag of er regionale verschillen zijn met betrekking tot armoede. 
Een van de belangrijkste aanbevelingen is de overgang van het bruto-inkomen naar 
het besteedbaar inkomen. Doordat in de Verenigde Staten het bruto-inkomen als 
grondslag geldt voor de armoedegrens worden effecten van belastingmaatregelen, 
voedselbonnen, ziektekostenverzekeringen, enzovoort niet verwerkt in de armoe-
degrens. Daarom beveelt de nas- commissie het besteedbaar inkomen als criterium 
aan. In Nederland is het al sinds lange tijd gebruikelijk om deze inkomensdefi nitie 
te hanteren, alhoewel bij de toepassing ervan soms verschillende defi nities gebruikt 
worden.1

De belangrijkste aanbeveling is de introductie van een nieuwe armoedegrens. Zoals 
eerder genoemd wordt in de Verenigde Staten gebruikgemaakt van een armoede-
grens uit 1963. Deze is ontwikkeld door de econome Orshansky en wordt door velen 
als verouderd gezien. Mede doordat er geïndexeerd wordt met de infl atie, is de grens 
in de loop van de tijd steeds verder af komen te staan van de gemiddelde welvaart in 
de Verenigde Staten. Als gevolg hiervan wordt het huidige niveau van de armoede-
grens als relatief laag beschouwd. Daarnaast was er duidelijke kritiek op de verschil-
len tussen de huishoudentypen. Zo worden in enkele gevallen de kosten van een kind 
hoger ingeschat dan de kosten van een volwassene.

Het advies heeft tot op de dag van vandaag niet geleid tot een herdefi niëring van de 
armoedegrens. Een verschil met Nederland is dat enkele sociale-zekerheidsregelin-
gen in de Verenigde Staten gebaseerd zijn op de offi ciële armoedegrens. De invoering 
van een nieuwe grens zou aanmerkelijke implicaties kunnen hebben. Het rapport 
gaat dus niet alleen over een herdefi niëring van een armoedegrens voor statistische 
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doeleinden, maar ook over een herdefi niëring van het Amerikaanse ‘sociaal mini-
mum’. De gevolgen van deze verandering zijn dus aanmerkelijk groter, met name 
omdat sommige huishoudens erop vooruit en andere erop achteruit zouden kunnen 
gaan.

Uitgangspunt van de Amerikaanse methode is dat de noodzakelijke uitgaven van een 
huishouden bestaan uit voedsel, kleding, woning, plus een klein beetje extra (‘food, 
clothing, and shelter, plus a little more’). Daarom begint deze methode met het vast-
stellen van het basispakket. In dit pakket zijn de meest noodzakelijke kosten zoals 
voeding,2 kleding en woning opgenomen, de zogenaamde basisbestedingen. Daarna 
wordt er een minimaal basisbudget vastgesteld. Dit doet de nas door een vast per-
centage te nemen (rond de 70%-80%) van de mediane bestedingen aan het basispak-
ket van een bepaald referentiehuishouden (in de Verenigde Staten een paar met twee 
kinderen). Dit is de basisfactor. Ten slotte wordt het basisbudget nog met een klein 
percentage (ongeveer 15% à 25%) verhoogd om te voorzien in de overige kosten (‘plus 
a little more’). Dit geeft de armoedegrens voor het referentiehuishouden. Omzetting 
van de grens naar andere huishoudentypen gebeurt met vaste equivalentiefactoren. 
Deze equivalentiefactoren verschillen sterk van de ‘oude’ Amerikaanse equivalentie-
factoren.

3.2 De indexatie van de grens

Deze grens is dus gekoppeld aan de ontwikkeling van de bestedingen aan voedsel, 
kleding en woning. Een belangrijke eigenschap van deze grens is dat wanneer in de 
samenleving meer besteed wordt aan deze noodzakelijke uitgaven, de grens automa-
tisch meestijgt. Wanneer in de samenleving juist meer besteed wordt aan luxe zaken 
zoals vakanties en dergelijke, dan zal de grens niet meestijgen. Dit betekent dat bij 
een stijging van de welvaart de armoedegrens maar gedeeltelijk meestijgt.3 Op basis 
van het indexeringmechanisme karakteriseert de nas de grens als ‘quasi-relatief’ 
omdat zij niet volledig meestijgt met de welvaartsontwikkeling. Citro en Michael 
(1995: 51) hebben berekend dat bij een groei van de welvaart met 1%, de armoede-
grens met 0,65% stijgt.4 De grens geeft daarmee een alternatief voor de keuze tussen 
een louter absolute of een louter relatieve grens. Een belangrijk argument van de 
nas is dat deze stijging ongeveer overeenkomt met de ‘quasi-relatieve’ stijging van 
de subjectieve armoedegrenzen. Het indexatieregime sluit daarmee aan bij wat de 
publieke opinie als adequaat ervaart.

De nas adviseert de indexatie te baseren op de basisbestedingen van één type huis-
houden. Dit ‘referentiehuishouden’ is in de Verenigde Staten een paar met twee 
kinderen. Een belangrijke reden om te kiezen voor een referentiehuishouden is dat 
veranderingen in de bevolkingssamenstelling dan niet de indexatie beïnvloeden.
Een voorbeeld zou kunnen zijn de huishoudenverdunning. Alleenstaanden hebben 
in het algemeen een lager inkomen en besteden daardoor minder aan de basisbeste-

Een alternatief: de NAS-methode
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dingen (in absolute bedragen). Wanneer deze groep relatief groeit, zal het gemid-
delde bedrag dus dalen. Door een referentiehuishouden te kiezen kan dit effect 
voorkomen worden.

De nas beargumenteert dat een dergelijke grens beter voldoet dan een absolute 
grens of een volledig relatieve grens. Een belangrijk voordeel ten opzichte van de 
absolute grenzen is dat deze nieuwe methode ervoor zorgt dat de armoedegrens 
aanmerkelijk minder vaak aangepast hoeft te worden dan een absolute grens.2 Deze 
grens neemt daarbij automatisch alle aspecten van een stijging van de welvaart mee. 
Niet alleen de gemiddelde loonstijging (zoals bij het sociaal minimum) wordt verdis-
conteerd, maar ook de stijging van de welvaart door een hogere arbeidsparticipatie, 
de incidentele loonontwikkeling of hogere vermogensinkomsten. Een nadeel is wel 
dat de grens in theorie ook zal kunnen dalen. Wanneer in een laagconjunctuur de 
bestedingen aan het basispakket kleiner worden, zal de grens in theorie moeten 
dalen. Dit is vooral relevant als de sociale uitkeringen gekoppeld zijn aan de armoe-
degrens, wat in de Verenigde Staten het geval is.

Daarom adviseert de nas de armoedegrens te baseren op de bestedingen van drie 
jaren: het onderzoeksjaar en de twee voorafgaande jaren. Een belangrijk voordeel 
hiervan is dat eventuele jaarlijkse fl uctuaties hierdoor niet direct in de armoedegrens 
doorvertaald worden maar pas op de iets langere termijn (Citro and Michael 1995: 51). 
Andersom zorgt een driejaargemiddelde er ook voor dat de kans dat de armoede-
grens in een jaar naar beneden moet worden aangepast relatief klein is. Tot slot 
merkt de nas op dat in het geval van een daling de armoedegrens tijdelijk constant 
gehouden zou kunnen worden. Aangezien in Nederland de armoedegrens niet 
gebruikt wordt om uitkeringen of toelagen op te baseren, zal een nominale daling 
van de grens hier minder een probleem zijn.

Doordat uitgegaan wordt van drie jaren zal een eventuele opleving van de econo-
mie pas vertraagd in de armoedegrens doorwerken. Hetzelfde geldt voor beleids-
maatregelen. Als de regering bijvoorbeeld de belastingtarieven wijzigt zodat alle 
huishoudens meer te besteden hebben, zullen huishoudens (enigszins vertraagd) 
hun bestedingen aanpassen. Doordat daarnaast uitgegaan wordt van de bestedingen 
over drie jaren, betekent dit dat een koopkrachtverbetering in het desbetreffende jaar 
relatief weinig invloed zal hebben op de armoedegrens. Wel zal de koopkrachtver-
betering volledig in de inkomens van het jaar verwerkt zijn. Per saldo zal hierdoor 
in dat jaar het armoedepercentage dalen. In de loop van de jaren daarna zal de grens 
wel (quasi-relatief) meestijgen, zodat het armoedepercentage hierdoor weer iets zal 
stijgen.

De nas-methode is daarnaast duidelijker gekoppeld aan de gemiddelde wel-
vaartsontwikkeling dan het huidige sociaal minimum. Niet alleen de reguliere 
loonstijgingen, maar ook andere welvaartsverhogende aspecten zoals een hogere 
arbeidsparticipatie, incidentele loonontwikkeling, vermogensontwikkeling, enzo-
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voort verhogen het besteedbaar inkomen en daarmee de basisbestedingen. Wel geldt 
dat alleen de bestedingen aan het basispakket van belang worden geacht, waardoor 
de grens in theorie minder snel stijgt dan wanneer zij volledig gekoppeld wordt aan 
de gemiddelde welvaartsontwikkeling.

3.3 Hoogte van de grens

Een andere belangrijke vraag is de (initiële) hoogte van de grens. In het rapport geeft 
de nas aan dit aspect in wezen niet het kernpunt van zijn analyse te vinden. Dit ligt 
meer in het indexatieregime dat gehanteerd zou moeten worden: ‘Whatever level is 
selected for the initial threshold, the key point of our procedure is how that level is 
updated over time.’ (Citro and Michael 1995: 57). De methode van de nas biedt dan 
ook geen duidelijk criterium voor het bepalen van een initiële hoogte van de grens.

In zijn studie geeft de nas wel bepaalde grenzen waartussen de armoedegrens 
zou moeten liggen. Om deze te bepalen heeft hij gekeken naar diverse andere armoe-
degrenzen. Zo heeft de nas de methode van Orshansky toegepast op nieuwe gege-
vens uit 1993. Ook is er gekeken naar de hoogte van de armoedegrenzen op basis van 
enkele andere budgetmethoden. Daarnaast zijn ook enkele relatieve en subjectieve 
armoedegrenzen berekend. Vrijwel al deze grenzen liggen duidelijk hoger dan de 
offi ciële grens (tussen de 21% en 57% hoger). Met het analyseren van diverse grenzen 
maakt de nas dus geen duidelijke keuze in hoeverre het initiële niveau een absoluut 
karakter (geijkt op basis van behoeften van een huishouden) of een relatief karakter 
zou moeten hebben (gerelateerd aan de algemene welvaart in de maatschappij).

Opvallend is dat de nas toch relatief bescheiden onder- en bovengrenzen voor de 
nieuwe armoedegrens noemt. In een lage variant zou de armoedegrens slechts 14% 
hoger zijn dan de huidige offi ciële grens en in de hoge variant is de armoedegrens 
33% hoger. In de lage variant wordt de grens dan bepaald op 78% van de mediane 
bestedingen aan het basispakket met daarbij een opslag van 15% voor de extra 
kosten. Deze 78% komt overeen met het 30ste percentiel aan bestedingen van het 
basispakket. De opslagfactor bevat dan alleen de helft van de kosten voor vervoer en 
lichamelijke verzorging.3 In een hoge variant wordt de armoedegrens bepaald op 
83% van de mediane bestedingen en met een opslagfactor van 25%. De 83% komt 
dan overeen met het 35ste percentiel aan bestedingen aan het basispakket en de 
opslagfactor geeft dan de helft van de kosten van vervoer, lichamelijke verzorging en 
persoonlijke ontwikkeling weer.

3.4 Inkomensdefi nitie

Naast de nieuwe indexeringssystematiek geeft de Amerikaanse studie ook een advies 
over het inkomensbegrip dat gehanteerd zou moeten worden om te bepalen of een 
huishouden arm is. Een belangrijke aanbeveling is dat het inkomensbegrip gedefi ni-
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eerd zou moeten worden als het money and near-money disposable income. Een belangrijk 
verschil met de oude inkomensdefi nitie is dat niet meer het bruto-inkomen (inclusief 
inkomsten uit vermogen en eigen woning) van belang is, maar het besteedbaar inko-
men. Dit betekent dat de effecten van een belastingverhoging of een verandering in 
de sociale-zekerheidspremies meegenomen worden bij de bepaling van het inkomen. 
De overgang naar het besteedbaar inkomen is in de wetenschappelijke literatuur 
gebruikelijk en ook in Nederland wordt het besteedbaar inkomen in het algemeen al 
gebruikt om de armoedecijfers te bepalen, alhoewel hierbij enkele defi nitieverschil-
len bestaan.

In zijn advies voegt de nas eraan toe dat ook near-money inkomenselementen aan 
het besteedbaar inkomen toegevoegd zouden moeten worden, zoals voedselbonnen, 
gesubsidieerde huisvesting, schoollunches, of bijdrages voor het betalen van de ener-
gienota.7 Hiermee verbreden zij het inkomensbegrip tot niet alleen het vrij besteed-
baar inkomen, maar ook in-natura bijdragen of subsidies die specifi ek gedaan 
worden voor een bepaalde uitgave. Een belangrijke gedachte achter deze argumenta-
tie is dat eigenlijk gemeten zou moeten worden hoeveel een huishouden consumeert 
in plaats van hoe groot het inkomen is.8 Dat zou dan een betere indicator voor de 
welvaart zijn. Impliciet geeft de nas daarmee aan dat het wenselijk is om zoveel 
mogelijk gebruik te maken van het ‘tertiaire inkomen’ in plaats van het ‘secundaire’ 
inkomen. Het belangrijkste verschil tussen deze twee is de subsidie voor ‘gebonden’ 
uitgaven. Dit zijn subsidies die specifi ek gedaan worden voor specifi eke uitgaven, 
zoals in Nederland de bijzondere bijstand, huursubsidie en de tegemoet koming 
studiekosten. Deze subsidies verhogen de welvaart van een huishouden, maar niet 
het vrij besteedbaar inkomen. De nas adviseert in haar rapport deze elementen mee 
te nemen bij de bepaling van de armoedegrens.

Daarnaast dienen de kosten van de ziektekostenverzekering en de out-of-pocket-
bestedingen aan ziektekosten in de visie van de nas van het besteedbaar inkomen 
afgetrokken te worden.9 De argumentatie om beide kostenposten mee te nemen 
volgt uit het gegeven dat de out-of-pocket-uitgaven vaak gerelateerd zijn aan de dek-
king van de ziektekostenverzekering (Citro and Michael 1995: 225) en dus ook aan 
de hoogte van de premie en het gekozen eigen risico. Wel erkennen ze daarbij het 
probleem dat een deel van de out-of-pocket-uitgaven niet volledig medisch noodzake-
lijk zijn, zodat deze eigenlijk niet van het besteedbaar inkomen afgetrokken zouden 
mogen worden.

Ook de arbeidsgerelateerde kosten, zoals de kosten van kinderopvang, vervoer, 
enzovoort zouden van het besteedbaar inkomen afgetrokken moeten worden. Bij de 
kinderopvangkosten zou het dan moeten gaan om de werkelijke kosten. De overige 
kostenposten zouden via een forfait geregeld moeten worden. Zo wordt recht gedaan 
aan de verschillen in kosten tussen werkenden en niet-werkenden. Tot slot zou ook 
de betaalde alimentatie afgetrokken moeten worden van het besteedbaar inkomen.
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3.5 Verschillen tussen huishoudens

Bij het vaststellen van de percentages gaat de nas uit van een referentiehuishouden. 
Zoals gezegd is dit in de Verenigde Staten een gezin met twee kinderen. Qua aantal 
huishoudens is dit niet het meest voorkomende huishoudentype (alleenstaanden en 
paren zonder kinderen komen vaker voor), maar als gekeken wordt naar het aantal 
personen dat in een dergelijk huishouden leeft, dan is dit wel de belangrijkste huis-
houdenvorm. De nas wijst erop dat het beter is om een huishoudentype te kiezen dat 
tussen andere huishoudenvormen in ligt. Een alleenstaande of een gezin met veel 
kinderen voldoet daar niet aan (Citro and Michael 1995: 44).

Extrapolatie naar andere huishoudentypen gebeurt in principe met behulp van 
equivalentiefactoren. De nas stelt hierbij een formule voor waarbij de kosten van 
volwassenen en kinderen verschillen. Een belangrijke eigenschap van de formule is 
dat een extra persoon in een huishouden relatief steeds minder kosten met zich mee-
brengt. Voor de Amerikaanse situatie is dit een belangrijke verandering ten opzichte 
van de oude grens. In de oude grens kon het voorkomen dat een extra kind in een 
huishouden meer zou kosten dan een extra volwassene. Met de formule van de nas is 
die situatie uitgesloten.

De exacte formule is E = (V + aK)b waarbij V en K het aantal volwassenen, respec-
tievelijk het aantal kinderen is. De parameters a en b zijn kleiner dan 1. Doordat a 
kleiner is dan 1 tellen kinderen minder zwaar mee dan volwassenen. Doordat b klei-
ner is dan 1 telt elk extra persoon minder zwaar mee in de kosten. De nas adviseert 
hierbij dat a 0,70 is en b tussen de 0,65 en 0,75 valt.

3.6 Presentatie van armoedepercentages

Een minder belangrijk aspect van de armoedegrens, maar toch zeker interessant 
om te analyseren, is de presentatie van de armoedecijfers. In de huidige statistieken 
wordt het armoedepercentage uitgedrukt als het percentage huishoudens dat in 
armoede leeft. Daarmee wordt aangesloten bij de analyse-eenheid in armoedeonder-
zoek: het huishouden.

Alhoewel dit methodologisch correct is, wijst de nas erop dat hierdoor armoe-
depercentages misleidend kunnen zijn omdat in het spraakgebruik vaak gebruik-
gemaakt wordt van percentages in termen van de bevolking (Citro en Michael 1995: 
307). De nas geeft hiervoor een voorbeeld aan de hand van Ruggles (1990: 123). In 
de Verenigde Staten is de armoede onder ouderen, gemeten op basis van het hoofd 
van het huishouden, hoger dan gemiddeld. Als echter gekeken zou worden op basis 
van personen, dan is de armoede onder ouderen lager dan gemiddeld. Arme oude-
ren leven namelijk vaker in kleine huishoudens. Bij jongeren zijn het vaak de grotere 
huishoudens die onder de armoedegrens leven. Het beeld van de armoede kan verte-
kend zijn doordat gemeten wordt in huishoudens en geclassifi ceerd wordt op basis 
van het hoofd van het huishouden.
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Een tweede punt dat de nas noemt is dat bij longitudinale analyses noodzakelijker-
wijs op persoonsniveau overgegaan moet worden, omdat een ‘huishouden’ in de loop 
van de tijd kan veranderen. Door over te gaan op percentages op basis van personen, 
kan ook beter aangesloten worden bij de offi ciële statistieken.

3.7 Voor- en nadelen van de nieuwe grens

Resumerend liggen de theoretische voordelen van deze armoedegrens met name in 
de relatie met de bestedingen aan noodzakelijke goederen, terwijl er toch geen gede-
tailleerd goederenpakket wordt gedefi nieerd. Door de relatie met de basisbehoeften 
houdt de grens qua indexatieregime het midden tussen een absolute grens en een 
relatieve grens. Dit indexatieregime past daarmee naar verwachting beter bij de ont-
wikkeling van de behoeften van minima dan de absolute of een relatieve grens. Een 
belangrijk voordeel is dat hierdoor de grens in principe ook voor langere tijd bruik-
baar is. Daarnaast is er sprake van een consistent indexatiemechanisme dat niet 
beïnvloed wordt door politieke of beleidsbeslissingen.

Een ander voordeel is dat het een aansprekend concept is. De defi niëring van het 
basispakket is relatief eenvoudig uit te leggen (voedsel, kleding en woning) en het 
feit dat er rekening gehouden wordt met een extra opslagfactor voor overige beste-
dingen geeft een duidelijk beeld van de opbouw van de grens. De acceptatie van deze 
grens zal hierdoor relatief groot zijn.

Er zijn ook nadelen. Als belangrijkste minpunt kan gelden dat ook deze methode 
geen duidelijk criterium biedt om de hoogte van de grens te bepalen. De nas 
 beargumenteert dat dit ook niet het kernpunt van zijn methode is. Toch kan hier een 
belangrijke kanttekening bij geplaatst worden. De (initiële) hoogte van een armoe-
degrens is wel degelijk relevant in de politieke discussie. Een hoge armoedegrens 
geeft een hoger aantal armen, waardoor armoede in de politieke discussie als een 
relevanter probleem aangemerkt zal worden. Daarnaast bepaalt de (initiële) hoogte 
van de grens ook de samenstelling van de groep armen. Bij een relatief hoge grens 
zal de armoedegroep relatief rijker zijn dan bij een lage grens. Ook de verhouding 
tussen arme uitkeringsgerechtigden en arme werkenden kan sterk veranderen met 
de hoogte van de armoedegrens.

De nas heeft het probleem van de initiële hoogte van de grens pragmatisch 
 opgelost door verschillende grenzen te berekenen. Daarbij is zowel gekeken naar 
budgetmethodes, relatieve grenzen zoals x% van het mediane inkomen en sub-
jectieve grenzen, waarna slechts een onder- en een bovengrens is genoemd. Het is 
hierdoor niet duidelijk in hoeverre de initiële nas-grens gekenschetst moet worden 
als absoluut of relatief.

Dit laatste is mede het gevolg van het feit dat er aan deze grens geen duidelijke 
theoretische fundering ten grondslag ligt. De hele methode oogt gedegen en de 
gemaakte keuzes worden adequaat beargumenteerd, maar er is geen theore tische 
fundering aanwezig, noch een afl eiding dat deze grens op een bepaalde wijze 
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‘optimaal’ is. Zo wordt het concept van ‘quasi-relativiteit’ beargumenteerd vanuit 
de gedachte dat de subjectieve armoedemaatstaven zich ‘quasi-relatief’ in de tijd 
gedragen. Hetzelfde geldt voor de koppeling aan de basisbestedingen. Empirisch 
blijkt dat beide ongeveer dezelfde mate van ‘quasi-relativiteit’ hebben. Maar er wordt 
geen enkele afl eiding gegeven waaruit dit theoretisch te verwachten valt en of dat 
ook in de toekomst zo zal zijn. De nas heeft dus op pragmatische wijze een nieuwe 
methode voorgesteld, met daarbij een gedegen verhandeling over de afwegingen die 
gemaakt moeten worden. Uiteindelijk blijft de methode redelijk arbitrair en voor 
discussie vatbaar.

Zo lijkt de keuze van de omvang van het basispakket op het eerste gezicht redelijk 
adequaat. Toch kunnen ook hier kanttekeningen bij geplaatst worden. De bestedin-
gen aan voedsel, kleding en woning hebben niet altijd een noodzakelijk karakter. In 
de post woning zitten de kosten voor energie en woonverzekeringen, maar ook de 
kosten van luxe zaken als magnetron en wasdroger. Er zou gediscussieerd kunnen 
worden over in hoeverre al deze dingen volledig noodzakelijk zijn. Daartegenover 
staat dat de post verzekeringen (bv. een wa-verzekering) niet onder een van de ‘basis-
bestedingen’ valt.

Een ander kritiekpunt kan zijn dat de indexatie gekoppeld is aan de mediane 
bestedingen aan het basispakket, doordat telkens een vast percentage van de mediane 
bestedingen genomen wordt om de armoedegrens te bepalen. De nas beargumen-
teert deze keuze vanuit het quasi-relatieve aspect van de grens. Daarentegen hoeft de 
ontwikkeling van deze bestedingen op zich niets te zeggen over de ontwikkeling van 
de behoeften. Wanneer bijvoorbeeld de middenklasse door middel van belastingver-
lagingen meer kan besteden, zullen ook de mediane bestedingen aan het basispakket 
stijgen, wat weer de armoedegrens beïnvloedt. Dit kan gebeuren zonder dat de daad-
werkelijke behoeften van de laagste inkomensgroep gestegen zijn.

Een derde nadeel is de keuze van een bepaald referentiehuishouden. Het is goed 
mogelijk dat de welvaartsontwikkeling van het referentiehuishouden sterk afwijkt 
van de andere huishoudentypen. Een voorbeeld is de paren ten opzichte van de 
alleenstaanden. In Nederland is bijvoorbeeld bij de paren de arbeidsparticipatie van 
vrouwen in de afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor het gemiddelde huishouden-
inkomen sterker gestegen is dan dat van alleenstaanden. Daarnaast hebben samen-
wonenden ook vaker een eigen woning. Hierdoor hebben zij kunnen profi teren van 
de stijgende huizenprijzen, terwijl de (gemiddelde) alleenstaande dit voordeel aan 
zich voorbij heeft moeten laten gaan. Hierdoor kan de keuze van een referentiehuis-
houden de ontwikkeling van de grens sterk beïnvloeden. Daarnaast kan de vraag 
gesteld worden of elk huishoudentype wel dezelfde ontwikkeling doormaakt.

3.8 Onderzoeksvragen

In het voorgaande hoofdstuk is aangegeven welke theoretische voor- en nadelen 
de nas-methodiek heeft. In de rest van dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de 
praktijk van de nieuwe methode, door de methode toe te passen op de periode 1985 
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tot 2000. Dit zijn de jaren waarover het budgetonderzoek beschikbaar is, zodat de 
methode toegepast kan worden.

Allereerst zal ingegaan moeten worden op de inkomensdefi nitie. In de huidige situ-
atie gelden voor zowel de lage-inkomensgrens als de beleidsmatige grens andere 
inkomensdefi nities. Gekeken zal moeten worden in hoeverre deze defi nities over-
eenkomen met het nas-advies en in hoeverre wijzigingen wenselijk zijn. Daarnaast 
adviseert de nas de grenzen voor de overige huishoudentypen via equivalentie-
factoren te bepalen. De vraag is welke equivalentiefactoren dit zouden moeten zijn. 
Ook zal ingegaan moeten worden op het advies om de armoedecijfers in personen te 
presenteren in plaats van huishoudens.

Een volgende belangrijke vraag is de wenselijkheid van een quasi-relatieve 
 indexatie. Hierbij kan bijvoorbeeld gekeken worden naar subjectieve armoede-
maatstaven in Nederland of naar de budgetplaatjes van het Nibud. Als deze ook 
een  duidelijk (quasi-)relatieve ontwikkeling laten zien, dan geeft dit aan dat een 
 dergelijke grens wenselijk is. Daarnaast moet bekeken worden of de nieuwe methode 
inderdaad quasi-relatief is. Als dit zo is, dan kan gesteld worden dat het indexatie-
regime aansluit bij de ontwikkeling van de behoeften van huishoudens.

Een andere vraag is de hoogte van de nieuwe armoedegrens. Zoals gezegd volgt 
uit de methode van de nas niet exact de hoogte van de armoedegrens. Toch is de 
(initiële) hoogte van de grens een belangrijke onderzoeksvraag omdat dit de omvang 
van de armoedegroep en daarmee de maatschappelijke relevantie van armoede zal 
bepalen. Daarom zal gekeken moeten worden wat een adequate (initiële) hoogte van 
de nieuwe grens is.

Tot slot zal ook worden gekeken naar de resulterende armoedepercentages.
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Noten

1 Het rapport Inkomen verdeeld (Pommer et al. 2003: 26-28) behandelt de theoretische 
achtergrond van het begrip ‘besteedbaar inkomen’ en geeft een overzicht van de defi ni-
tieverschillen tussen het cbs, cpb, en scp.

2 De auteurs merken daarbij op dat alcoholische dranken niet tot de categorie voeding 
behoren.

3 Dit komt omdat in het basispakket met name ‘inferieure’ goederen zitten. Wanneer de 
welvaart stijgt, dan worden juist deze goederen relatief minder geconsumeerd. 

4 Dit is berekend voor de periode 1960-1991.
5 Overigens adviseert de nas dat de armoedegrens elke tien jaar opnieuw zou moeten 

worden bezien op alle aspecten van de grens: inkomensdefi nitie, indexatie, hoogte, 
equivalentiefactoren, verschillen tussen groepen, te gebruiken gegevens, enzovoort.

6 In het Amerikaanse budgetonderzoek kan geen onderscheid gemaakt worden tussen de 
kosten van woon-werkverkeer en vervoer voor ontspanning, enzovoort. Daarom heeft 
de nas arbitrair gekozen om de helft van de transportkosten in het overig budget op te 
nemen (Citro and Michael 1995: 151). De nas ziet de eerste kosten als beroepskosten en 
deze zouden in hun visie ook afgetrokken moeten worden van het inkomen. De andere 
helft zou dan in de multiplier opgenomen moeten worden. Ook in het Budgetonder-
zoek van het cbs worden de kosten van woon-werkverkeer niet apart bijgehouden. 
Daarom is ook hier de helft van de vervoerskosten toegevoegd.

7 Dit heeft betrekking op het Low Income Home Energy Assistance Program. Dit is een 
regeling waarbij huishoudens met een laag inkomen een bijdrage krijgen voor hun 
energiekosten.

8 Dit ligt ook meer op een lijn met de gedachte dat consumptie een betere indicator is 
voor het ‘permanente inkomen’ dan het inkomen (zie Friedman 1957; Jorgenson en 
Slesnick 1987; Slesnick 2001). Huishoudens zullen namelijk meer op basis van dit per-
manente inkomen hun bestedingen doen. Wel past hierbij de kanttekening dat dit met 
name zal gelden voor huishoudens die kunnen sparen of lenen. Huishoudens rond de 
armoedegrens kunnen vaak beperkt lenen of sparen waardoor hun consumptie in een 
jaar vrijwel geheel bepaald wordt door het inkomen.

9 De nas neemt hiermee afstand van de methodiek om het ‘profi jt’ van de gezondheids-
zorg mee te nemen in de inkomensdefi nitie. Dit zou leiden tot de situatie dat mensen 
die veel medische voorzieningen nodig hebben (ouderen, arbeidsongeschikten) als 
‘rijk’ worden betiteld omdat zij veel ontvangen aan gezondheidszorg.
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4 De bepaling van armoede

Iemand is arm als zijn inkomen lager is dan de armoedegrens. Dit lijkt een duidelijke 
uitspraak, maar wanneer de details ingevuld moeten worden, dan blijkt dat deze 
uitspraak nog redelijk complex is. Uit hoofdstuk 2 is al gebleken dat verschillende 
inkomensdefi nities gebruikt worden bij de lage-inkomensgrens en de beleidsmatige 
grens. Voordat een armoedegrens bepaald kan worden, zal daarom eerst bepaald 
moeten worden welk inkomensbegrip het beste is om armoede te bepalen. Naast het 
inkomensbegrip is het ook belangrijk om te bepalen hoe omgegaan moet worden 
met verschillen in de grootte van een huishouden. Een paar met meerdere kinderen 
zal moeilijker rond kunnen komen met een bepaald bedrag dan een alleenstaande. 
Ook hierover zal nagedacht moeten worden voordat een armoedegrens vastgesteld 
kan worden. Dit hoofdstuk gaat daarom in op het te hanteren inkomensbegrip en de 
equivalentiefactoren, alsmede de wijze van presentatie.

4.1 Het inkomensbegrip

Zoals in hoofdstuk 3 werd aangegeven, wordt in de Verenigde Staten het bruto-
inkomen gebruikt om de armoedegrenzen te bepalen. De nas adviseert om over te 
gaan naar het besteedbaar inkomen (money and near-money disposable income). Dit zorgt 
ervoor dat de groep armen een aanzienlijke wijziging ondergaat. In de Amerikaanse 
literatuur is hierover dan ook relatief veel geschreven. Zo gaan Nord en Cook (1995) 
in op de effecten voor het platteland. Short (2005) behandelt veel meer karakteristie-
ken zoals verschillen in armoedepercentages qua leeftijd, geslacht, ras en gezond-
heid.

In Nederland wordt bij het bepalen van de armoedegrenzen al uitgegaan van 
het besteedbaar inkomen, wat ook wel het ‘secundaire’ inkomen genoemd wordt.1 
Met name dit inkomensbegrip is belangrijk in politieke discussies, aangezien het 
refereert aan het inkomen dat een huishouden vrij kan besteden (Hicks 1969) en 
daarmee de koopkracht van een huishouden weergeeft. Dit inkomen wordt echter 
niet altijd hetzelfde gedefi nieerd. Zo wordt bij de beleidsmatige grens uitgegaan van 
het ‘sociaal minimum’. Dit begrip gaat uit van een inkomen exclusief kinderbijslag, 
huursubsidie en overige gebonden uitkeringen zoals de tegemoetkoming in studie-
kosten en de premie eigen woning/koopsubsidie.2 Bij de lage-inkomensgrens worden 
de meeste van deze componenten wel meegenomen in de defi nitie van het inkomen; 
alleen de huursubsidie wordt niet meegerekend.

In het verleden zijn pogingen gedaan om de inkomensbegrippen van de ver-
schillende instellingen in Nederland (cbs, cpb, scp, ministerie van szw) meer op 
elkaar af te stemmen. Dit heeft geleid tot een nadere afstemming van de begrippen 
‘primair’ en ‘secundair’ inkomen (Bruinooge en Van de Donk 1993). Zo wordt bij de 
behandeling van de eigen woning uitgegaan van de huurwaarde. Daarnaast worden 
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de reis- en beroepskosten niet meer in mindering gebracht op het inkomen omdat 
deze gegevens niet betrouwbaar gemeten of bijgeschat kunnen worden. Toch is hier-
mee de discussie niet volledig voorbij. In Pommer et al. (2003) worden de verschillen 
tussen het cpb, scp en het cbs beschreven. De verschillende behandeling hangt vaak 
samen met de beoordeling of een inkomenspost een ‘gebonden inkomensbron’ is of 
niet. Vooral bij de inkomensafhankelijke gebonden uitkeringen is dit een belangrijk 
punt van discussie. Een tweede punt van discussie is de behandeling van bepaalde 
kostenposten zoals ziekte- en kinderopvangkosten. Vaak is een extra complicerende 
factor de beschikbaarheid van de gegevens. Een voorbeeld hiervan zijn de vergoe-
dingen door de werkgever. In veel gevallen is niet bekend hoeveel een werknemer 
vergoed krijgt voor bepaalde kostenposten, terwijl sommige van deze vergoedingen 
wel tot het inkomensbegrip gerekend zouden kunnen worden. Een uitgebreidere 
behandeling van de achterliggende inkomensbegrippen staat in naar Bruinooge en 
Van de Donk (1993) en scp (2003).

Een eerste belangrijk punt bij het bepalen van het inkomensbegrip voor een 
armoedegrens is de vraag of het ‘secundaire’ inkomen wel een correcte maatstaf is 
voor de analyse van armoede. Zoals in paragraaf 3.3 is opgemerkt, adviseert de nas 
om in het inkomensbegrip ook zaken als de waarde van voedselbonnen, gesubsi-
dieerde huisvesting, schoollunches, of bijdragen voor het betalen van de energie-
nota mee te nemen (money and near-money disposable income). Dit geeft aan dat het 
‘secundaire’ inkomen in de ogen van de nas eigenlijk opgerekt zou moeten worden 
richting het ‘tertiaire’ inkomen, waarin ook de voordelen van allerlei gebonden sub-
sidies verdisconteerd zijn. Vergoedingen voor bepaalde kosten zoals huursubsidie en 
bijzondere bijstand verhogen de welvaart en de consumptie van een huishouden en 
zouden volgens de nas mee moeten tellen.

In deze paragraaf zal ingegaan worden op enkele aspecten van het inkomensbegrip. 
Het gaat hierbij om inkomenscomponenten waarmee in het algemeen verschillend 
wordt omgegaan en die van belang zijn voor het meten van armoede. Allereerst is dit 
de behandeling van de kinderbijslag, een belangrijk verschil tussen het inkomensbe-
grip voor de lage inkomensgrens en het sociaal minimum. Daarnaast zal ook inge-
gaan worden op de gebonden toeslagen, zoals huursubsidie en studiekosten. Ten 
derde zal gekeken worden naar de behandeling van de ziektekosten en de toeslagen 
hiervoor. Tot slot zal gekeken worden naar de kinderopvangkosten.

Kinderbijslag
Bij de kinderbijslag geldt dat deze inkomenscomponent niet tot het sociaal mini-
mum wordt gerekend. Dit hangt samen met het feit dat het sociaal minimum niet 
afhankelijk is van het aantal kinderen in een huishouden. Er wordt alleen onder-
scheid gemaakt tussen alleenstaanden, alleenstaande ouders en (echt)paren. Als 
gevolg hiervan maakt het bij de beleidsmatige grens dan ook niet uit hoeveel kin-
deren tot het huishouden behoren. Wetenschappelijk gezien betekent dit dat het 
welvaartsverhogende effect van de kinderbijslag alsmede het welvaartsverlagende 
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effect van de hogere kosten van kinderen niet op de juiste manier gemeten wordt. 
Allereerst is de kinderbijslag een vrij besteedbare inkomstenbron die niet specifi ek 
voor een bepaald doel uitgegeven hoeft te worden. Om de ‘welvaart’ te meten zou 
dit bedrag bij het besteedbaar inkomen gevoegd moeten worden. Daarnaast worden 
de kosten van kinderen niet meegenomen bij de bepaling van het sociaal minimum. 
Hiermee wordt impliciet ervan uitgegaan dat de kinderbijslag voldoende is om de 
extra kosten te dragen, wat duidelijk niet het geval is. Per saldo is het daarom te advi-
seren om de kinderbijslag wel mee te nemen in het inkomensbegrip en de kosten van 
kinderen te verdisconteren via equivalentiefactoren. In de volgende paragraaf over 
equivalentiefactoren zal hier ook op ingegaan worden.

Huursubsidie en premie eigen woning/koopsubsidie
Een tweede belangrijk punt is de behandeling van subsidies zoals huursubsidie, de 
premie eigen woning/koopsubsidie en de tegemoetkoming in studiekosten. Bij de 
bepaling van het besteedbaar inkomen wordt meestal uitgegaan van het onderscheid 
tussen het ‘ongebonden’ inkomen, het inkomen dat een huishouden volledig vrij 
mag besteden en de ‘gebonden’ inkomensoverdrachten (scp 2003). Een belangrijk 
aspect van de gebonden uitgaven is dat deze een substitutie-effect hebben. Mensen 
maken meer gebruik van een bepaalde voorziening doordat de subsidie de kostprijs 
hiervan verlaagt. Met andere woorden: mensen verschuiven hun bestedingen door 
de inkomensoverdracht. In economische analyses wordt meestal uitgegaan van het 
besteedbaar inkomen exclusief de gebonden overdrachten. Voor macro-economische 
projecties is het van belang om het vrij beschikbaar inkomen te weten omdat juist 
dit inkomen de consumptieve bestedingen beïnvloedt. Toch heeft het cpb in zijn 
defi nitie van koopkracht de huursubsidie wel meegenomen omdat deze subsidie een 
belangrijk onderdeel van het inkomensbeleid uitmaakt.

Alhoewel de huursubsidie het vrij besteedbare inkomen niet vergroot, verhoogt 
het wel de welvaart. Een huishouden kan in een duurder huis wonen dan dat het 
oorspronkelijke budget zou toelaten. Dit betekent dat de huursubsidie ook in het 
inkomen meegeteld zou moeten worden, in lijn met het Amerikaanse advies. Een 
ander aspect van deze benadering is dat in longitudinale analyses het compense-
rende effect van huursubsidie meegenomen wordt. Het inkomensverlies bij werk-
loosheid wordt ten dele gecompenseerd doordat huursubsidie aangevraagd kan 
worden. Ook komen zowel de hypotheekrenteaftrek als de huursubsidie hiermee op 
dezelfde manier in het inkomen tot uitdrukking. Beide inkomensregelingen vormen 
een subsidiëring van de woning.

Een discrepantie is dat de infl atie, waarmee de lage-inkomensgrens jaarlijks 
wordt geïndexeerd, de brutohuren wel meeneemt in de berekeningen. Het duurder 
worden van de brutohuur wordt dus meegerekend, maar de compenserende werking 
van de huursubsidie wordt niet verdisconteerd in de armoedegrens. Daarnaast geldt 
dat de premie eigen woning/koopsubsidie en de toelage studiekosten wel tot het 
inkomensbegrip worden gerekend. Beide subsidies verhogen de welvaart en zouden 
daarom meegenomen moeten worden in het inkomensbegrip voor de armoedemaat-
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staf. Daarnaast is de huursubsidie, door de stijgende huren, een steeds belangrijker 
component geworden. In de huursubsidieperiode 1990/1991 was het totale bedrag 
808 miljoen euro. In 2000/2001 was dit gestegen naar 1,55 miljard euro. Een stijging 
met 91% nominaal en met 51% reëel. Het inkomenseffect van deze regeling is dus 
steeds belangrijker geworden.

Dit punt is met name belangrijk omdat in de loop van de jaren de huursubsidie in 
toenemende mate terechtkomt bij de minima. Tabel 4.1 laat zien hoeveel huishou-
dens met een inkomen rond het sociaal minimum jaarlijks gemiddeld aan huursub-
sidie ontvangt.

Tabel 4.1
Gemiddelde huursubsidiebedragen per huishouden rond het sociaal minimum per jaar (equivalent, euro’s in 
prijzen van 2000)a

1990 1995 2000 reële stijging 1990-2000 (in %)

totale bevolking 510 670 1000 96

wv. alleenstaanden 510 700 1050 106

wv. paren 460 600 800 74

wv. paren met 2 kinderen 360 500 590 64

a Gemiddelde bedragen inclusief huishoudens zonder huursubsidie.

Bron: CBS (IPO’90, ’95, ’00) SCP-bewerking

Gemiddeld ontvingen de sociale minima 510 euro in 1990. In 2000 is het bedrag 
gestegen naar 1000 euro per jaar, wat een reële stijging van 96% vertegenwoordigt. 
Deze stijging is groter dan de algemene stijging omdat huursubsidie in de loop van 
de jaren steeds gerichter bij de sociale minima terecht is gekomen. Dit effect is ook 
te zien bij verschillende huishoudentypen. De alleenstaanden ontvangen in de loop 
van de tijd relatief meer huursubsidie omdat hun inkomenspositie in de loop van de 
jaren is achtergebleven bij die van paren. Per saldo is de stijging van de huursubsidie 
bij de minima dus duidelijk sterker geweest dan de stijging van het inkomen van 
minima. Het wordt daarom steeds belangrijker om hiermee rekening te houden bij 
de analyse van armoede.

Ziektekosten en zorgtoeslag
Ook over de behandeling van de ziektekosten en ziektekostenpremies kan gediscus-
sieerd worden. Een belangrijke vraag is of de ziektekosten(premies) gezien moeten 
worden als een consumptieve besteding of als een inkomensoverdracht. Als deze 
premies als consumptie gezien worden, dan zouden ze uit het besteedbaar inkomen 
betaald moeten worden. In het algemeen wordt erkend dat de ziekenfondspremies 
duidelijk als inkomensoverdracht gezien moesten worden, met name omdat er ook 
sterke herverdelingsaspecten in meespelen. Om de situatie tussen de ziekenfonds-
verzekerden en de particulier verzekerden vergelijkbaar te maken, werd voor de 
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particulier verzekerden de kosten van een vergelijkbaar basispakket in mindering 
gebracht op het inkomen (zie ook Bruinooge en Van de Donk 1993).3 Het lijkt wense-
lijk om deze benadering ook te hanteren in het kader van de verandering in het zorg-
stelsel 2006. Dit betekent dat de kosten van de nieuwe basisverzekering in mindering 
worden gebracht op het inkomen, terwijl de zorgtoeslag juist toegevoegd wordt aan 
het inkomen. Een belangrijk voordeel is dat hierdoor de inkomens- en welvaarts-
effecten van de zorgtoeslag duidelijk in het inkomensbegrip naar voren komen.

Een belangrijk punt zijn de extra ziektekosten die mensen hebben en die niet 
vergoed worden. Deze kosten kunnen behoorlijk op het huishoudenbudget drukken 
en kunnen langdurig zijn. Met name chronisch zieken, ouderen en gehandicapten 
hebben hiermee te maken. In zijn rapport geeft de nas aan dat over de behandeling 
van deze kosten in het inkomen weinig literatuur beschikbaar is en hoe hiermee 
omgegaan zou moeten worden. Wel geeft de nas het advies om ook deze kosten van 
het inkomen af te trekken. De nas beargumenteert dat zijn armoedegrens gerela-
teerd is aan de kosten die een huishouden noodzakelijk maakt voor voedsel, kleding, 
wonen en overige reguliere kosten van levensonderhoud (Citro and Michael 1995: 
225). De medische kosten kunnen dan het budget voor de reguliere huishouden-
uitgaven sterk uithollen, zodat deze groep toch ook als arm gezien moet worden.

Dit advies komt niet overeen met het advies van de Canberra-groep. Deze (interna-
tionale) groep van statistici is bij elkaar gekomen om de inkomensstatistieken zoveel 
mogelijk op elkaar af te stemmen. In hun zienswijze behoren medische kosten tot de 
bestedingen van een huishouden omdat dit overeenkomt met de macro-economische 
benadering van medische kosten (The Canberra Group 2001: 149).

Een belangrijke vraag in deze discussie is welke medische kosten (die niet vergoed 
worden) van belang zijn. Bij kosten voor een bril of contactlenzen, zelfzorgmedicij-
nen, of een reguliere controle bij de tandarts kan beargumenteerd worden dat deze 
kosten behoren tot de standaardkosten die een huishouden normaliter heeft. Het 
Nibud heeft bijvoorbeeld in zijn budgetten altijd een bedrag ingecalculeerd voor 
extra ziektekosten. Anders gezegd: reguliere ziektekosten zouden niet van het inko-
men afgetrokken moeten worden.

Bij mensen met hoge ziektekosten, zoals bij chronisch zieken en gehandicapten, is 
deze discussie complexer. Veel van de kosten zijn namelijk moeilijk te onderscheiden 
van de reguliere kosten. Chronisch zieken hebben vaak extra kosten voor zelfzorgme-
dicijnen, fysiotherapie, aparte voeding/diëten, of noodzakelijke aanpassingen in het 
huis. Hierdoor is het vaak moeilijk om specifi ek aan te geven wat extra ziektekosten 
zijn en wat als regulier beschouwd zou kunnen worden. Daartegenover staat dat zij 
tegemoetkomingen kunnen ontvangen uit diverse regelingen, zoals het Persoon-
gebonden Budget, de Wet Voorzieningen Gehandicapten of een Tegemoetkoming 
buitengewone uitgaven. Ook de fi scale aftrekpost ‘buitengewone ziektekosten’ is een 
mogelijkheid. Per saldo becijferde het nivel dat in 2001 chronisch zieken gemid-
deld bijna 1200 euro aan ziektegerelateerde uitgaven deden die niet vergoed worden 
(Rijken et al. 2002). Een belangrijk probleem is ook dat een groot gedeelte van deze 
groep geen gebruikmaakt van de verschillende regelingen. Zo geven nivel en seo 
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aan dat  56% van de  chronisch zieken uitgaven hadden boven de drempel voor de 
buitengewone lasten aftrek (Rijken en Können 2003). Slechts 11% maakte hiervan 
daadwerkelijk gebruik.

Een mogelijkheid zou zijn om bij bepaalde groepen andere equivalentiefactoren 
toe te passen. Het inkomen van chronisch zieken of ouderen zou dan met een hogere 
equivalentiefactor verdisconteerd moeten worden. Op basis van gegevens van bijvoor-
beeld het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten zou dan een equiva-
lentiefactor geschat kunnen worden. Een probleem blijft wel dat de extra kosten als 
gevolg van de ziekte sterk kunnen variëren. Het toepassen van een equivalentiefactor 
kan hierdoor een te grove benadering zijn. Daarnaast blijft het de vraag hoe de juiste 
groep huishoudens in de inkomensstatistieken afgebakend zou moeten worden.

Een praktisch probleem is dus dat de feitelijke ziektekosten niet beschikbaar zijn 
in de reguliere bestanden voor het armoedeonderzoek. Het aftrekken van de feitelijke 
ziektekosten van het inkomen is daarmee niet mogelijk. Zelfs het identifi ceren van 
deze groep in het Inkomenspanelonderzoek zal lastig zijn. Vooralsnog zal er daarom 
voor gekozen moeten worden om de ziektekosten die niet vergoed worden te beschou-
wen als een onderdeel van de reguliere consumptie. Wel is het te adviseren om in een 
vervolgonderzoek te kijken hoe met de ziektekosten omgegaan zal moeten worden.

De kosten van kinderopvang
In de afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk toegenomen. Als 
gevolg hiervan is ook het gebruik van (arbeidsgerelateerde) kinderopvang gestegen. 
Een belangrijke vraag is of de kosten van kinderopvang gezien moeten worden als 
reguliere consumptie van een huishouden of als onvermijdbare werkgerelateerde 
kosten. In het eerste geval wordt de kinderopvang beschouwd als reguliere beste-
dingen van een huishouden, vergelijkbaar met de kosten van een oppas wanneer 
de ouders een avondje uit willen. De kosten komen dan niet in mindering op het 
inkomen. In het tweede geval zijn de kosten onvermijdelijk en noodzakelijk voor 
het verwerven van inkomen. Daarmee zouden ze op het inkomen in mindering 
moeten komen. In de literatuur komen beide benaderingen voor. De Canberra-groep 
 adviseert om de eerste methode aan te houden, alhoewel in het rapport aangegeven 
wordt dat de tweede benadering ook mogelijk is Dit laatste kan met name van belang 
zijn als het inkomen van werkenden met niet-werkenden vergeleken wordt
(The Canberra Group 2001: 22). De nas kiest expliciet voor de tweede benadering en 
adviseert om de kosten af te trekken (Citro and Michael 1995: 209).

Met ingang van 2005 is de regeling voor de vergoeding van kinderopvang sterk gewij-
zigd. In plaats van een belastingaftrek ontvangt men nu een tegemoetkoming. Deze 
vergoedingen zijn veelal hoger dan de belastingaftrek die men in de jaren daarvoor 
ontving, waardoor het inkomen sterk kan stijgen. Als de kosten van de kinderopvang 
niet afgetrokken worden, geeft dit een ongewenst effect. Ouders die hun kinderen 
naar een offi ciële kinderopvang brengen, hebben dan door de vergoeding schijnbaar 
een hoger besteedbaar inkomen dan ouders die hun kinderen naar ‘opa en oma’ 
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brengen. Toch hebben de laatste ouders minder kosten en kunnen daardoor meer 
te besteden hebben. Vooral bij degenen met een relatief laag inkomen kunnen de 
vergoedingen een groot deel van het inkomen uit gaan maken. Het is zelfs mogelijk 
dat de vergoedingen aan kinderopvang hoger zijn dan de lage inkomensgrens of het 
sociaal minimum.4 Beter is het om ook de kosten van de kinderopvang te verdiscon-
teren in het besteedbaar inkomen.

De kosten van de kinderopvang zouden in principe op twee manieren verdiscon-
teerd kunnen worden. Allereerst is het mogelijk door bij de equivalentiefactoren 
onderscheid te maken naar werkenden en niet-werkenden. Werkenden met (jonge) 
kinderen zullen namelijk hogere kosten hebben voor kinderopvang, waardoor zij 
eigenlijk een hogere equivalentiefactor nodig zouden hebben om zo tot een goede 
welvaartsvergelijking te komen. Een probleem is dat deze kosten zeer sterk kunnen 
verschillen per huishouden, omdat het aantal dagen dat gebruikgemaakt wordt van 
kinderopvang en naschoolse opvang sterk kan variëren. Bij een equivalentiefactor 
wordt gebruikgemaakt van een relatief ruwe kostenbenadering per groep huishou-
dens. Deze zou daarom te onnauwkeurig zijn.

De tweede mogelijkheid is te prefereren. De kosten van (arbeidsgerelateerde) 
kinderopvang zouden aangemerkt moeten worden als verwervingskosten, waardoor 
deze in mindering gebracht moeten worden op het inkomen. Dit is ook in overeen-
stemming met de aanbeveling van de nas. Met name sinds 2005 geldt dat de kosten 
van de kinderopvang volledig door de ouders betaald moeten worden, waarbij zij een 
vergoeding van de belastingdienst en/of de werkgever ontvangen. Hierdoor zijn deze 
gegevens volledig bekend bij de belastingdienst en het cbs.5 Met het verdisconteren 
van deze kosten zal ook een beter inzicht gekregen worden in de working poor.

4.2 Equivalentiefactoren

Nadat in de nas-methode voor een referentiehuishouden een armoedegrens bere-
kend is, moeten ook de grenzen voor de andere huishoudentypen berekend worden. 
Dit gebeurt via equivalentiefactoren. Deze equivalentiefactoren zijn er om de ver-
schillen in de kosten te meten. Een huishouden met veel personen heeft meer kosten 
dan een klein huishouden. De equivalentiefactoren geven aan hoeveel een bepaald 
type huishouden (bv. een gezin met twee kinderen) aan extra kosten heeft ten 
opzichte van een alleenstaande. Deze equivalentiefactoren worden dan ook gebruikt 
om de armoedegrens van het referentiehuishouden om te zetten naar grenzen voor 
de andere huishoudentypen.

Een eerste punt in deze discussie is in welke huishoudentypen ingedeeld moet 
worden. Een belangrijk erkend indelingscriterium is het aantal personen dat tot het 
huishouden behoort. De gedachte hierachter is dat elk persoon extra in een huishou-
den voor extra kosten zorgt. Aangezien een kind in het algemeen minder kosten met 
zich meebrengt wordt bij veel equivalentiefactoren ook onderscheid gemaakt tussen 
het aantal volwassen en het aantal kinderen.
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In sommige gevallen worden ook andere criteria gebruikt om de bevolking in te 
delen. Uit veel studies blijkt dat ouderen in het algemeen een andere behoeftepa-
troon hebben dan jongeren (Van den Bosch 2001). Zo is in de Verenigde Staten de 
Orshansky-armoedegrens voor ouderen ongeveer 9% lager. Dit is het gevolg van het 
feit dat ouderen minder besteden aan voedsel en Orshansky juist de bestedingen aan 
voedsel als maatstaf heeft genomen. In de nieuwe nas-systematiek wordt het onder-
scheid naar leeftijd niet gemaakt. Een duidelijke redenering hiervoor wordt echter 
niet gegeven. Dit komt overeen met de systematiek van de lage-inkomensgrens. Ook 
bij deze grens is de leeftijd van het hoofd van het huishouden niet relevant. Er wordt 
alleen gekeken naar de omvang van het huishouden qua aantal volwassenen en kin-
deren. Bij de beleidsmatige armoedegrens is het onderscheid naar leeftijd weer wel 
van belang. In 1995 is de ouderenaftrek geïntroduceerd waardoor ouderen die op het 
sociaal minimum zitten een hoger besteedbaar inkomen hebben dan jongeren.

Naast deze twee criteria (samenstelling huishouden en leeftijd) zijn er diverse 
andere mogelijkheden om de huishoudens in te delen. Zo kan ook de leeftijd van de 
kinderen meegenomen worden bij het bepalen van de equivalentiefactoren. Oudere 
kinderen zijn namelijk duurder dan jongere kinderen. Daarnaast is vaak ook de regio 
van belang. Dit onderscheid wordt door de nas wel relevant geacht. In sommige 
gebieden van de Verenigde Staten zijn de woonkosten lager dan in andere delen van 
het land. Een ander criterium zou kunnen zijn of een persoon werkt of niet. In het 
algemeen hebben werkenden hogere kosten (vanwege vervoer, kinderopvang, enz.) 
dan niet-werkenden. Via equivalentiefactoren zou hiervoor gecorrigeerd kunnen 
worden. Zoals in de voorgaande paragraaf beargumenteerd is, kan dit laatste 
onderscheid beter ondervangen worden door de beroepsgerelateerde kosten van het 
inkomen af te trekken. Aangezien het te ver voert om andere verschillen in kosten 
(leeftijd kinderen, regio) te analyseren, zullen deze aspecten niet meegenomen 
worden in dit onderzoek.

Om de verschillen in de huishoudensamenstelling te compenseren stelt de nas een 
formule voor waarbij de kosten van volwassenen en kinderen verschillen. De exacte 
formule is E = (V + aK)b waarbij V en K het aantal volwassenen en het aantal kin-
deren is. De nas adviseert hierbij dat a ongeveer 0,70 is en b tussen de 0,65 en 0,75 
valt. Opvallend is dat deze formule sterk lijkt op de benaderingsformule die het cbs 
gebruikt voor haar equivalentiefactoren: E = (V + 0,8K)0,5 (Siermann et al. 2004).6 In 
die zin voldoet de structuur van de equivalentiefactoren van de lage-inkomensgrens 
aan het Amerikaanse advies. Allereerst zorgt elk persoon extra in een huishouden 
voor hogere kosten, maar de extra kosten nemen af voor elk volgend persoon. Daar-
naast zijn de kosten van kinderen lager dan de kosten van volwassenen.

Deze equivalentiefactoren kunnen vergeleken worden met de ‘impliciete’ equiva-
lentiefactoren van de beleidsmatige grens. Dit kan door te kijken hoeveel hoger de 
bijstandsuitkering is voor een paar ten opzichte van een alleenstaande. Dit kan ook 
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gedaan worden voor een paar met kinderen ten opzichte van een paar zonder kinde-
ren. Bij deze vergelijking is met name de kinderbijslag van belang.

De verschillende ‘equivalentiefactoren’ kunnen ook vergeleken worden met de 
verschillen in de bestedingen aan het basispakket. Dit kan door de verhoudingen te 
nemen tussen medianen van de verschillende groepen. Als de mediane basisbeste-
dingen van een huishouden met twee kinderen twee keer zo hoog zijn als de mediane 
basisbestedingen van een alleenstaande, dan zou dit gezien kunnen worden als een 
equivalentiefactor van twee. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat deze factoren 
in de tijd kunnen veranderen omdat de welvaartsontwikkeling van de verschillende 
groepen uiteen kan lopen.

Tabel 4.2 geeft inzicht in de ‘equivalentiefactoren’ voor 1985 en 2000. De eerste 
twee kolommen geven de equivalentiefactoren van de nas en de lage-inkomens-
grens.7 De ‘equivalentiefactoren’ van de beleidsmatige grens worden gebaseerd op 
het inkomen dat een gezin met een bijstandsuitkering (= het sociaal minimum) 
ontvangt.

Tabel 4.2
Equivalentiefactoren

NAS
(a = b = 0,7)

CBS beleidsmatig minimum basisbestedingen

1995 2000 1985       2000

alleenstaande  1,00 1,00 1,00 1,02a 0,97 1,02

< 65 jaar (referentiehuishouden) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

C 65 jaar 1,00 1,00 1,00 1,05 0,91 1,05

paar zonder kinderen 1,62 1,38 1,42 1,43a 1,45 1,72

< 65 jaar 1,62 1,38 1,42 1,42 1,55 1,80

C 65 jaar 1,62 1,38 1,42 1,47 1,34 1,53

paar met 2 kinderen 2,36 1,88 1,67 1,63 1,79 2,05

a Gewogen op basis van de bevolkingsaantallen.

Bron: Citro en Michael (1995); CBS (BO ’83-’85, ’98-’00) SCP-bewerking

De equivalentiefactoren van het cbs geven aan dat een paar zonder kinderen een 38% 
hoger inkomen zou moeten hebben dan een alleenstaande, om een vergelijkbare 
welvaart te hebben. Ook kinderen zijn van belang voor de armoedegrens. Een paar 
met twee kinderen zou 88% meer inkomen nodig hebben. Dit is 50 procentpunten 
meer dan een paar zonder kinderen. Duidelijk is dat de kosten van een extra volwas-
sen of kind volgens deze equivalentiefactoren aanmerkelijk lager ingeschat worden 
dan volgens de Amerikaanse equivalentiefactoren.
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Tegenover de cbs-equivalentiefactoren staan de ‘equivalentiefactoren’ op basis van 
het beleidsmatig minimum. Wanneer deze normen als criterium gebruikt zouden 
worden, heeft een paar onder de 65 jaar 42% meer inkomen nodig dan een alleen-
staande om hetzelfde welvaartsniveau te hebben. Dit percentage is in de loop van de 
jaren opmerkelijk stabiel gebleven. De hoogte van de uitkeringen en de belasting-
tarieven zijn dusdanig gebleven dat de verhouding tussen paren en alleenstaanden 
over de gehele periode relatief constant is gebleven. Opvallend is dat bij ouderen het 
percentage in de loop van de jaren zelfs gestegen is. In 2000 zou een oudere alleen-
staande 5 procentpunten meer nodig hebben dan een jongere alleenstaande en een 
ouder paar 5 procentpunten meer nodig hebben dan een jonger paar. Deze verande-
ring is met name het gevolg van de introductie van de ouderenkorting in 1995 en de 
verruiming hiervan in 1998. Hierdoor steeg het sociaal minimum voor ouderen. Een 
gevolg hiervan is dat bij het gebruik van de beleidsmatige armoedegrens ouderen 
sneller als arm worden beschouwd dan jongeren in vergelijkbare omstandigheden, 
dan als gebruik wordt gemaakt van de cbs-equivalentieschalen.

Ook is opvallend dat de kosten van kinderen bij het beleidsmatig minimum 
aanmerkelijk lager worden ingeschat dan bij de lage-inkomensgrens. In 1985 was 
het verschil met een paar met twee kinderen 25 procentpunt (42% versus 67%). Dit is 
in 2000 zelfs gedaald tot 21 procentpunt. Een belangrijke reden hiervoor is dat er bij 
de bijstandsuitkering geen rekening gehouden wordt met het aantal kinderen in een 
huishouden. De bijstandsuitkering voor een gezin met bijvoorbeeld vier kinderen is 
hetzelfde als voor een paar zonder kinderen.8 Het enige verschil bij het sociaal mini-
mum is de kinderbijslag. De hoogte van de kinderbijslag is echter dusdanig laag dat 
de equivalentiefactor voor paren met kinderen duidelijk lager uitvalt dan de equiva-
lentiefactor van het cbs. Het gevolg is dat paren met kinderen relatief minder snel als 
arm worden beschouwd dan paren zonder kinderen.

Het toepassen van de beleidsmatige ‘equivalentiefactoren’ heeft twee nadelen. 
Allereerst hebben de ouderen boven de 65 jaar een hogere armoedegrens, wat 
vanuit de wetenschappelijke literatuur niet plausibel is. Uit veel onderzoek blijkt dat 
ouderen in het algemeen minder inkomen nodig hebben om rond te kunnen komen 
(Van den Bosch 2001). Daarnaast is de equivalentiefactor voor paren met kinderen 
weer relatief laag omdat bij de bijstandsnormen geen rekening gehouden wordt met 
kinderen. Tot slot heeft deze equivalentiefactor als nadeel dat eventuele wijzigingen 
in het belasting- of sociale zekerheidstelsel ertoe kunnen leiden dat de verhoudin-
gen tussen de huishoudentypen wijzigen zonder dat er een duidelijke relatie met de 
behoeften van huishoudens is. Deze equivalentiefactoren zijn dus niet te prefereren 
om de verschillen tussen huishoudens te verdisconteren.

De ‘equivalentiefactoren’ op basis van de basisbestedingen geven een ander beeld 
dan de andere equivalentiefactoren. Deze factoren laten zien dat in 1985 een jong 
paar zonder kinderen gemiddeld 55% meer besteedde dan een alleenstaande. Deze 
equivalentiefactor is hoger dan de factoren van de lage-inkomensgrens en het 
beleidsmatig minimum. Gemiddeld genomen hebben paren daardoor een lager 
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risico op armoede dan alleenstaanden. In 2000 is het percentage gestegen naar 88, 
waardoor de ‘kloof’ tussen alleenstaanden en paren vergroot is.

Oudere paren besteedden in 1985 slechts 34% meer aan de basisbestedingen dan 
een (jonge) alleenstaande. In de loop van de tijd is dit percentage gestegen naar 53. 
In vergelijking met de alleenstaanden hebben oudere paren het dus beter gekregen. 
Daarnaast hebben alleenstaande ouderen in 2000 een vergelijkbare positie gekregen 
ten opzichte van alleenstaande jongeren. Hun equivalentiefactoren zijn in de loop 
van de tijd sterk gestegen als gevolg van de verbeterende positie. Een oudere alleen-
staande besteedt in 2000 zelfs 5% meer dan een jonge alleenstaande.

Bij de paren zonder kinderen onder de 65 jaar is dezelfde trend te zien. In 1985 was 
de ‘equivalentiefactor’ 1,55. Dit is in 2000 gestegen naar 1,80. In dat jaar besteedde 
een paar dus 80% meer aan de basisbestedingen dan een alleenstaande. Deze ‘equi-
valentiefactoren’ lijken dus geen plausibele resultaten te geven. Met name het ver-
schil tussen alleenstaanden en paren is zeer groot, wat voor een ‘equivalentiefactor’ 
niet goed te verklaren is. Ook het feit dat de verhoudingen in de loop van de tijd sterk 
gewijzigd zijn, is een indicatie dat deze ‘equivalentiefactoren’ meer iets zeggen over 
de relatieve welvaartsposities dan over de verschillen in kosten van huishoudens.

Van de verschillende mogelijke equivalentiefactoren lijken de cbs-factoren daarom 
het meest plausibel. Deze zijn gebaseerd op een daadwerkelijke meting van de extra 
kosten van een persoon in een huishouden. Daarnaast voldoen deze ook aan de crite-
ria van de nas. Een persoon extra in een huishouden zorgt voor hogere kosten, maar 
de extra kosten nemen af voor elke volgende persoon. Daarnaast zijn de kosten van 
kinderen lager dan de kosten van volwassen.

4.3 Presentatie van de armoedepercentages

Een ander advies van de nas betreft de presentatie van de armoedepercentages. De 
nas adviseert om de gegevens te presenteren in het percentage personen dat onder 
de armoedegrens leeft. Dit cijfer wijkt af van het armoedepercentage op basis van het 
aantal huishoudens. Bij dit laatste percentage telt elk huishouden even zwaar mee in 
de telling. Hoeveel personen in een huishouden leven is dan niet relevant. Het gaat 
dus om de weging van een huishouden in het geheel. Een voordeel van een presenta-
tie in personen is dat daarmee wordt aangesloten bij het algemene spraakgebruik. Bij 
uitspraken over de Nederlandse bevolking wordt in eerste instantie gedacht aan het 
aantal personen.

Het rapporteren in personen sluit daarnaast beter aan bij de statistieken van de 
Europese Unie. Eurostat rapporteert namelijk de armoedepercentages standaard 
in personen. Zo wordt in de Statistics in Focus van augustus 2005 (Guio 2005) gerap-
porteerd dat 72 miljoen eu-burgers onder de armoedegrens vallen, wat 16% van de 
bevolking van de Europese Unie is. Hierbij wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd; ook 
kinderen tellen in deze statistiek mee. In overeenstemming hiermee zijn de Laken-
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indicatoren ter bestrijding van Armoede en Sociale Uitsluiting ook gedefi nieerd in 
personen.

Een ander voordeel van de indeling naar personen is dat een analyse van de verde-
ling van armoede over de bevolking op een consistentere wijze kan plaatsvinden. Als 
in huishoudens gemeten wordt, dan worden huishoudens vaak ingedeeld op basis 
van kenmerken van het hoofd van het huishouden. Aangezien het hoofd van het huis-
houden meestal vastgesteld wordt op basis van het persoonlijk inkomen, is dit vaak 
de oudste persoon van het huishouden. Het gevolg hiervan is dat in de armoedesta-
tistieken ouderen oververtegenwoordigd zijn. Deze vertekening is niet aanwezig bij 
een indeling in personen. Een ander gevolg is dat ook gemakkelijker de situatie van 
vrouwen en van kinderen in de statistieken geanalyseerd kan worden. Wanneer op 
basis van huishoudens gekeken wordt, dan vallen deze groepen uit de analyse omdat 
kinderen in het geheel niet en vrouwen relatief minder vaak hoofd van een huishou-
den zijn. Bij analyses van deze groepen moet daarom sowieso overgestapt worden 
naar een analyse op basis van personen.

Een laatste voordeel is dat bij longitudinale analyses meestal gekozen moet 
worden voor de persoon als analyse-eenheid omdat een huishouden in de loop van 
de jaren kan veranderen. Door de offi ciële statistieken ook te baseren op personen 
kunnen de analyses hier beter op aansluiten.

De nas benoemt wel een nadeel. Door het armoedecijfer in personen weer te 
geven zou gedacht kunnen worden dat armoede afhankelijk is van het persoonlijke 
inkomen en dat binnen een huishouden sommigen arm zouden kunnen zijn en som-
migen niet. De nas waarschuwt dan ook dat bij de presentatie van de cijfers duidelijk 
aangegeven moet worden dat armoede bepaald wordt op basis van het gestandaardi-
seerde huishoudeninkomen.

In tabel 4.3 is doorgerekend wat de gevolgen zijn voor de armoedepercentages als 
in personen gerekend wordt. In plaats van 6,5 miljoen huishoudens is gerekend met 
15,1 miljoen inwoners van Nederland.9 Omdat de gemiddelde huishoudengrootte 
in Nederland 2,3 personen is, wordt het belang van de alleenstaanden en de paren 
zonder kinderen in het armoedepercentage lager. Met name het lagere belang van 
de alleenstaanden is relevant. Zij hebben relatief vaak een laag inkomen. Met name 
doordat hun aandeel in de bevolking in huishoudens als 31,3% is gemeten, maar in 
personen slechts 13,4%, daalt het armoedepercentage in personen. Binnen de groep 
die onder de armoedegrens valt, is de alleenstaande minder zwaar vertegenwoor-
digd. In huishoudens gemeten is 53% van de armoedepopulatie alleenstaand; in 
personen is dit slechts 26%.

De andere groepen tellen zwaarder mee in de armoedepercentages. Eenouderge-
zinnen, paren met een of twee kinderen, overige huishoudens en paren met drie of 
meer kinderen hebben een gemiddelde huishoudengrootte van 2,8 respectievelijk 
3,6, 3,8 en 5,3. De paren met een of twee kinderen en hebben gemiddeld genomen 
minder vaak een laag inkomen, waardoor het armoedepercentage in personen iets 
daalt. Daartegenover staat dat de eenoudergezinnen en de huishoudens met drie of 
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meer kinderen vaker arm zijn, waardoor het percentage in personen weer wat hoger 
wordt.

Tabel 4.3
Armoedepercentages naar huishoudens en naar personen 

in huishoudens in personen

aandeel 
in totale 
bevolking 

percentage 
met laag 
inkomen

aandeel in 
armoede-
populatie 

aandeel 
in totale 
bevolking 

percentage 
met laag 
inkomen

aandeel in 
armoede-
populatie 

totaal 100 8,8 100 100 7,7 100

type huishouden

alleenstaande 31 14,9 53 13 14,9 26

paar 30 3,7 13 26 3,7 12

eenouder 6 20,8 14 7 23,3 20

paar met 1 of 2 kinderen 24 4,4 12 36 4,4 21

overig  3 7,4 3 5 7,3 5

paar met 3 of meer kinderen 6 9,5 6 13 9,8 17

leeftijd van hoofd huishouden/huishoudenlid

< 15 jaar 0 – 0 19 12,0 29

15-34 jaar 20 11,4 25 25 6,9 23

35-54 jaar 42 8,0 38 31 6,4 26

55-64 jaar 16 9,8 18 11 8,1 12

C 65 jaar 22 7,3 19 14 5,8 10

geslacht van hoofd huishouden/huishoudenlid

man 68 6,2 48 50 7,0 45

vrouw 32 14,6 52 50 8,4 55

Bron: WSA (IPO’02) SCP-bewerking

Ook bij de indeling naar leeftijd is een duidelijke verschuiving te zien. Met name de 
kinderen onder de 15 jaar hebben een grote invloed op het armoedepercentage in 
personen. Een huishouden met veel kinderen heeft een grote kans om onder de lage-
inkomensgrens te vallen. Kinderen zorgen voor extra kosten terwijl het inkomen 
in veel gevallen niet navenant meegroeit. Een tweede factor is dat bij een meting in 
personen elk kind ook meetelt in de bepaling van het armoedecijfer. Een gezin met 
meerdere kinderen telt daardoor aanmerkelijk zwaarder mee in de bepaling van het 
aantal kinderen dat leeft onder de armoedegrens.
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Ook wanneer alleen gekeken zou worden naar de bevolking boven de 15 jaar, dan valt 
op dat er een verschuiving is naar de jongere leeftijdsklassen. Zo stijgt het gewicht 
van de jongeren tussen 15 en 34 jaar in de totale bevolking van 20% naar 25% terwijl 
dat van ouderen boven de 65 met ruim eenderde daalt van 22% naar 14%. Ook bij de 
aandelen in de armoedepopulatie is dezelfde verschuiving te zien. In huishoudens 
gemeten is het aandeel jongeren ongeveer gelijk aan het aandeel gemeten in perso-
nen (25% vs. 23%). Het aandeel ouderen boven de 65 jaar daalt echter met bijna de 
helft van 19% naar 10%. Dit komt omdat nu ook jongeren die thuis wonen expliciet 
in de analyse meegenomen worden. Door in te delen op basis van het ‘hoofd van het 
huishouden’ komt deze groep niet in beeld. Dit verklaart dat het armoedepercentage 
van deze groep nu lager dan gemiddeld is. Bij een analyse op basis van het hoofd van 
het huishouden wordt alleen gekeken naar jongeren die zelfstandig een huishouden 
voeren. Deze groep is relatief vaker arm dan de jongeren die thuis wonen.

Eenzelfde redenering geldt ook voor de armoedepercentages naar geslacht. Uit de 
indeling op basis van het hoofd van het huishouden blijkt dat het aandeel vrouwen 
een duidelijke onderschatting geeft ten opzichte van de totale bevolking. In slechts 
32% van de huishoudens heeft een vrouw het hoogste inkomen. In veel gevallen gaat 
het hier om een alleenstaande vrouw of een eenoudergezin. Deze groepen hebben 
een hogere kans op armoede. Een analyse op basis van personen laat een genuan-
ceerder beeld zien voor vrouwen.

4.4 Conclusie

Uit dit hoofdstuk blijkt dat bij de bepaling van armoede van een persoon of huishou-
den het beste uitgegaan kan worden van het besteedbaar inkomen van het huishou-
den, waarin de huursubsidie meegeteld is. Daartegenover staat dat ziektekosten en 
kosten van de kinderopvang beter van het inkomen afgetrokken kunnen worden. 
Daarnaast lijkt toepassing van de cbs-factoren de meest aangewezen weg om de 
armoedegrenzen voor verschillende huishoudentypen vergelijkbaar te maken. In de 
rest van dit hoofdstuk zal daarom zoveel mogelijk van dit inkomensbegrip en deze 
equivalentiefactoren uitgegaan worden.

Daarnaast is het te adviseren om de armoedepercentages te presenteren als 
het aandeel personen dat onder de armoedegrens leeft. Dit sluit beter aan bij het 
dagelijks taalgebruik en de statistieken van de Europese Unie. Daarnaast geeft dit 
een zuiverder beeld van de armoede omdat alle personen in het onderzoek hetzelfde 
gewicht krijgen. Ook komen bepaalde groepen (kinderen en vrouwen) beter in beeld 
omdat niet vastgehouden hoeft te worden aan indelingen op basis van kenmerken 
van het hoofd van het huishouden.



46 De bepaling van armoede

Noten

1 Het primair inkomensbegrip duidt op de beloning voor de productiefactoren arbeid en 
kapitaal (loon, inkomen uit onderneming, rente, dividend, economische huurwaarde 
van de woning). Het verschil tussen het primaire en het secundaire inkomen bestaat uit 
het saldo van de positieve en negatieve overdrachten zoals uitkeringen, kinderbijslag, 
studiefi nanciering, belasting- en premieheffi ng.

2 Om het aantal armen te bepalen wordt technisch een iets andere procedure gebruikt. 
Het cbs bepaalt voor elk huishouden apart een sociaal minimum door het bijstands-
niveau te verhogen met de kinderbijslag, de huursubsidie en de overige gebonden 
subsidies. Het besteedbaar inkomen (wat ook deze inkomenselementen bevat) wordt 
dan vergeleken met dit (individuele) sociaal minimum. Wanneer 100% van het sociaal 
minimum als armoedegrens aangehouden wordt, dan maakt dit geen verschil. Als 
105% van dit sociaal minimum wordt aangehouden, dan is het armoedepercentage 
iets hoger dan wanneer 105% van het sociaal minimum exclusief de overige inkomens-
componenten als berekeningsgrondslag genomen wordt.

3 Hierbij speelde mee dat ‘om operationele redenen’ de premies van de particuliere 
ziektekostenverzekeringen niet in het infl atiecijfer van de gezinsconsumptie werd mee-
genomen. Mede hierom is besloten om deze kosten mee te nemen en in het besteedbaar 
inkomen te verdisconteren (Bruinooge en Van de Donk 1993).

4 De volgende situatie kan als voorbeeld dienen. Een alleenstaande moeder werkt vier 
dagen en heeft twee kinderen van 2 en 6 jaar. Als het jongste kind vier dagen opgevan-
gen wordt, kost dit ongeveer 250 euro per dag per maand. Dit is in totaal 12.000 euro 
per jaar. Voor het oudste kind zal vier dagen naschoolse opvang ongeveer 5000 euro 
per jaar kosten (à 104 euro per dag per maand). Als de werkgever dan niet bijdraagt 
en zij ongeveer het minimumloon ontvangt, dan is de overheidsvergoeding ongeveer 
16.300 euro. Deze vergoeding is hoger dan het sociaal minimum.

5 Een consequentie is wel dat de kosten van kinderopvang uit de bestedingen en het 
infl atiebegrip gehaald moeten worden.

6 Voor de vaak voorkomende huishoudentypen worden de equivalentiefactoren apart 
geschat. Deze komen echter vrijwel overeen met deze benaderingsformule. De afwij-
king is maximaal 3% bij paren met kinderen en 6% bij eenoudergezinnen.

7 Het cbs berekent deze factoren elke vijf jaar door te meten hoeveel de verschillende 
huishoudens extra uitgeven aan kosten voor een extra persoon. Het aanpassen van de 
equivalentiefactoren is geen essentieel onderdeel van de systematiek van de lage-
inkomensgrens, maar moet meer gezien worden als een revisie. Daarom wordt in dit 
onderzoek uitgegaan van een constante equivalentiefactor.

8 Afgezien van de bijzondere bijstandsuitkeringen.
9 Dit is niet de gehele bevolking van Nederland. Bij een deel van de bevolking is het huis-

houdeninkomen onbekend. Deze personen zijn uit de analyse weggelaten.  Hetzelfde 
geldt voor studenten en mensen in instellingen en tehuizen. Deze zijn weggelaten 
omdat het besteedbaar inkomen weinig tot niets zegt over hun welvaartspositie. 
Mensen in instellingen en tehuizen moeten vaak een bijdrage betalen aan het tehuis. 
Studenten kunnen vaak lenen om rond te komen.
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5 Armoedegrenzen in de tijd

Naast het bepalen van de inkomensdefi nitie, equivalentiefactoren en de presentatie 
van de armoedecijfers, zijn er twee andere belangrijke aspecten van een armoede-
grens: de (initiële) hoogte van de grens en het indexatieregime. De (initiële) hoogte 
bepaalt het aantal armen. Vooral voor de maatschappelijke discussie is dit relevant. 
Hoe meer armen, hoe meer men armoede als een belangrijk probleem zal ervaren. 
Het indexatieregime bepaalt de ontwikkeling van de armoede in de tijd. Afhankelijk 
van de gekozen methodiek kunnen de armoedepercentages in de tijd sterker stijgen 
of dalen.

In de komende twee hoofdstukken zal op beide aspecten ingegaan worden. 
Aangezien de nas de indexatie als kernpunt van zijn analyse beschouwt, zal eerst in 
dit hoofdstuk de indexatie geanalyseerd worden, waarna in hoofdstuk 6 gekeken zal 
worden naar een adequate initiële grens.

De nas adviseert om de indexatie van de armoedegrens ‘quasi-relatief’ te maken. 
Anders gezegd: de armoedegrens groeit gedeeltelijk met de welvaart mee. De nas 
beargumenteert deze keuze vanuit de gedachte dat een armoedegrens gedeeltelijk 
moet meestijgen met de welvaart. Hij beargumenteert dit vanuit de analyse dat 
subjectieve armoedegrenzen ook ‘quasi-relatief’ stijgen in de tijd. De behoeften 
van huishoudens stijgen in de tijd. Een absolute grens is dus niet wenselijk. Aan de 
andere kant is volledige indexatie met de algemene welvaartsontwikkeling te ruim. 
De methodiek van de nas geeft daarbij een alternatief aan. Om te analyseren in 
hoeverre deze argumentatie voor Nederland ook geldig is, zal worden gekeken naar 
de ontwikkeling van de behoeften van huishoudens door subjectieve indicatoren 
en budgetgegevens te analyseren. Daarna zal gekeken worden in hoeverre de nas-
methodiek daarbij aansluit. Een probleem is wel dat de verschillende inkomensreek-
sen in Nederland nog niet zo lang lopen als het Amerikaanse Gallup-Poll-onderzoek. 
Hierdoor is het moeilijker om de ‘quasi-relativiteit’ van armoedegrenzen goed vast 
te stellen. Van belang is namelijk dat de quasi-relativiteit in de onderzoeksgegevens 
vaak pas op de langere termijn naar voren komt. In een kortere periode kunnen con-
juncturele aspecten, maar ook statistische invloeden, een duidelijke rol van beteke-
nis spelen waardoor de gevonden ontwikkelingen niet altijd met elkaar op een lijn 
liggen.

5.1 Het minimaal noodzakelijk geachte inkomen als indicator

Een eerste indicator die iets kan zeggen over de ontwikkeling van de behoeften van 
huishoudens en daarom over de noodzaak van een (quasi-)relatieve armoedegrens is 
het bedrag dat mensen zeggen minimaal nodig te hebben om rond te komen. Sinds 
1985 wordt in het Sociaal-Economisch Panel (sep) aan de respondenten gevraagd 



48 Armoedegrenzen in de tijd

welk inkomen zij minimaal nodig hebben om rond te kunnen komen. Een indicator 
voor de quasi-relativiteit is om te kijken hoe deze bedragen zich in de loop van de 
tijd hebben ontwikkeld.1 Wel doet zich hierbij het probleem voor dat het onduidelijk 
is welk inkomen een respondent voor ogen heeft. Omdat bij een enquête de vraag-
stelling beperkt moet blijven is niet altijd duidelijk in hoeverre de respondent ook 
inkomenselementen als rente, kinderbijslag, vakantiegeld meetelt bij zijn uitspraak 
over het minimale inkomen. De gegevens moeten dus met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden.

Allereerst kan gekeken worden naar het gemiddelde inkomen wat men als mini-
maal ervaart. Tabel 5.1 geeft aan hoe dit inkomen zich in de onderzoeksperiode 
ontwikkeld heeft. In 1985 zei men dat gemiddeld 9500 euro nodig zou zijn om rond 
te kunnen komen (in prijzen van 2000). Dit bedrag is in de loop van de tijd duidelijk 
gestegen: met 21% naar 11.500. Op basis van de aangegeven minimale inkomens 
blijkt dus dat ook in Nederland er een quasi-relatieve grens te prefereren valt omdat 
de gemiddelde loonstijging volgens het ipo 26% bedroeg in die periode.2

Tabel 5.1
Benodigd (gestandaardiseerd) minimaal noodzakelijk geachte inkomen naar huishoudentype (x 1000 euro, in 
prijzen van 2000)

1985 1991 1995 2000 stijging 1985-2000 (%)

gemiddeld minimaal inkomen 9,5 10,1 10,4 11,5 21

Bron: CBS (SEP’85-’00) SCP-bewerking

Een nadeel van het gemiddelde minimale inkomen is dat het bedrag afhankelijk is 
van zowel de antwoorden van rijke huishoudens als van arme huishouden. Het is 
bekend dat rijkere huishoudens in het algemeen op de minimale inkomensvraag 
een relatief hoog inkomen als noodzakelijk opgeven. Deze groep is gewend aan 
een bepaald uitgavenpatroon en zal zich daardoor minder gemakkelijk een goede 
voorstelling kunnen maken van leven op een daadwerkelijk minimumniveau. Daar-
tegenover staan de huishoudens die duidelijk minder verdienen dan het minimum. 
Zij zullen aangeven dat zij tekortkomen en daarom zal deze groep in het algemeen 
een bedrag noemen dat hoger is dan hun eigen inkomen.

Het is daarom beter om te analyseren bij welk inkomen het daadwerkelijke inko-
men overeenkomt met het inkomen dat men als minimaal ervaart. De huishoudens 
die in deze positie verkeren kunnen net met hun inkomen rondkomen. Met behulp 
van regressie-analysie is voor elk jaar te berekenen bij welk inkomen dit het geval is.
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Tabel 5.2
Benodigd (gestandaardiseerd) minimaal inkomen naar huishoudentype (x 1000 euro, in prijzen van 2000)

1985 1991 1995 2000
stijging
1985-2000 (%)

inkomen waarbij besteedbaar inkomen = minimaal inkomen 6,7 7,0 8,0 9,0 34

Bron: CBS (SEP’85-’00) SCP-bewerking

Het blijkt dat men in 1985 bij een (gestandaardiseerd) besteedbaar inkomen van 
ongeveer 6700 euro het genoemde minimuminkomen overeenkomt met het daad-
werkelijk ontvangen inkomen. In 2000 is dit bedrag sterk gestegen met reëel 34% 
naar 9000 euro. Het inkomen waarbij men zegt niet meer rond te kunnen komen is 
dus aanmerkelijk sterker gestegen dan de infl atie en de gemiddelde welvaartsgroei. 
Alhoewel de korte duur van de periode in combinatie met de statistische onzeker-
heden mede van invloed kunnen zijn op dit percentage, geeft een dergelijke stijging 
van het minimale inkomen wel een indicatie dat de behoeften van huishoudens rond 
het minimum in de loop van de tijd in reële termen stijgen. Een armoedegrens zou 
qua indexatie dus meer ‘relatief’ moeten zijn dan ‘absoluut’.

5.2 Verschil inkomen en uitgaven

Een dergelijke analyse kan ook gedaan worden met reële bestedingscijfers. In het 
budgetonderzoek wordt jaarlijks gemeten waaraan mensen hun geld uitgeven. Uit dit 
onderzoek blijkt dat mensen met een laag inkomen in het algemeen meer uitgeven 
dan dat zij ontvangen (Nibud 2000). Daartegenover staat dat mensen met een hoger 
inkomen meestal minder uitgeven dan dat zij ontvangen. Ook hier kan dus bepaald 
worden bij welk inkomen men ongeveer rondkomt en hoe dit inkomensniveau zich 
in de loop van de tijd ontwikkelt. Het is echter wel belangrijk dat het totaal aan 
uit gaven dat gedaan wordt in overeenstemming is met de gehanteerde inkomens-
defi nitie, zodat niet een bepaalde inkomenscomponent of een bepaalde besteding als 
‘overschot’ of ‘tekort’ wordt aangemerkt. Omdat bij de bestedingen uitgegaan wordt 
van de brutohuurwaarde van een woning, betekent dit dat alleen het besteedbaar 
inkomen (inclusief economische huurwaarde en huursubsidie) gebruikt kan worden 
om de vergelijking te maken. Dit bedrag is alleen beschikbaar in de budgetonder-
zoeken vanaf 1993. Hierdoor is het pas vanaf 1995 mogelijk om deze vergelijking te 
maken. Uit deze analyse blijkt dat in 1995 bij een gestandaardiseerd besteedbaar 
inkomen van 10.000 euro (prijspeil 2000) het inkomen gelijk is aan de bestedingen.4 
In 2000 was dit bedrag met 12% gestegen tot 11.200 euro. Ook deze stijging is iets 
hoger dan de gemiddelde stijging van het besteedbaar inkomen. Dit is volgens het 
Budgetonderzoek met 6% gestegen van 16.400 euro in 1995 naar 17.300 euro in 2000. 
Ook op basis van deze analyse lijkt een ‘relatieve’ grens meer de voorkeur te hebben.
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5.3 Nibud-budgetten

Op dezelfde manier kan ook gekeken worden naar de budgetten van het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud bepaalt jaarlijks per type 
besteding wat als minimaal beschouwd kan worden. Voor elk onderdeel (kleding, 
ontspanning, voedsel, vervoer, enz.) wordt een minimaal bedrag bepaald. Het totaal 
zou gezien kunnen worden als een minimaal budget.5 In dit budget wordt uitgegaan 
van de brutohuur, zodat dit bedrag in principe vergelijkbaar is met het besteedbaar 
inkomen inclusief huursubsidie.

Deze bedragen van het Nibud kunnen duidelijk gezien worden als het minimum-
budget waarvan een huishouden net zou moeten kunnen rondkomen. Er zit in dit 
budget weinig franje. Daarom werkt het Nibud bij diverse analyses met restpakket-
ten. Deze pakketten moeten voorzien in de kosten van minder noodzakelijke kosten 
zoals abonnementen, recreatie/vakantie, sportclubs. Het Nibud heeft zelf geen 
vaststaande defi nitie van een mogelijk restpakket, maar stelt deze vast afhankelijk 
van het type onderzoek en in samenspraak met vertegenwoordigers van de doelgroep 
of de opdrachtgever van het rapport (Nibud 2003). Wel komen de onderdelen van 
het restpakket vaak overeen. Het is niet mogelijk gebleken om de bedragen van deze 
restpakketten tot 1985 terug te rekenen. Daarom worden ze in dit hoofdstuk niet 
gebruikt. In hoofdstuk 6 zal daarom verder op de restpakketten worden ingegaan.

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de basisbedragen zoals die door het Nibud gepre-
senteerd worden bij de voorbeeldbegrotingen. Deze geven voor elke post inzicht in 
het bedrag dat minimaal noodzakelijk is. Omdat in het Budgethandboek van het 
1985 nog geen basisbedragen voor alle posten zijn opgenomen, is ervoor gekozen 
om de periode 1990-2000 te analyseren. Bij de interpretatie van de resultaten is 
het belangrijk om te weten dat het Nibud deze bedragen afl eidt door bij elk van de 
bestedingsposten zoveel mogelijk uit te gaan van een bepaald consumptiepakket. 
Bij voedsel wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van de diëten van het Voorlichtings-
bureau voor de Voeding en bij kleding van het NtexB-onderzoek waarbij gekeken 
wordt naar de gemiddelde kledingaankopen. Voor verzekeringen wordt uitgegaan 
van een ziektekostenverzekering, een brand- en inboedelverzekering en een begrafe-
nisverzekering. Daarnaast bestaat het minimale bedrag van vervoer uit de kosten van 
een strippenkaart per maand en de onderhouds- en afschrijvingskosten van een fi ets.

Voor de ontwikkeling in de tijd is het belangrijk om weten dat het pakket elke vijf jaar 
opnieuw wordt bezien. Een probleem is dat bij een dergelijke ‘revisie’ ook de opna-
mecriteria en de systematiek kunnen wijzigen, waardoor de ontwikkeling van de 
budgetten in de tijd niet via een vaste systematiek is verlopen. Meestal waren er geen 
grote veranderingen, zodat het pakket in de tijd qua indexatiemechanisme een abso-
luut karakter heeft. Een voorbeeld is dat in 2000 ervoor gekozen is om de telefoon 
als noodzakelijk te zien. Een uitzondering in de berekeningswijze is de huur. Het 
Nibud berekent bij de post woning geen basisbedrag, maar neemt het gemiddelde 
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aan huur(waarde) in een gegeven woonsituatie. Bij de berekening is hierbij uitgegaan 
van de goedkoopste woonsituatie. In 1990 was dit voor een alleenstaande en een paar 
zonder kinderen een gehuurde driekamerfl at en paren met kinderen een vierkamer-
tussenwoning. In deze bestedingspost is een trend te zien naar groter wonen. In 
het jaar 2000 wordt uitgegaan van de vierkamer-tussenwoning voor een paar zonder 
kinderen en een vijfkamer-tussenwoning voor een paar met twee  kinderen.

Tabel 5.3
Minimale bedragen per maand per bestedingscategorie conform Nibud (in euro’s van 2000)a, b 

alleenstaande paar zonder kinderen paar met twee kinderen

bestedingscategorie 1990 2000 1990 2000 1990 2000

voedsel 128 142 (11%) 227 239 (5%) 332 312 (–6%)
voeding en versnaperingen 128 142 227 239 332 312

kleding 23 32 (37%) 46 64 (37%) 110 123 (12%)
kleding en schoeisel 23 32 46 64 110 123

huur 177 216 (22%) 219 290 (32%) 239 301 (26%)
huur 177 216 219 290 239 301

overige kosten huis 216 200 (–7%) 243 250 (3%) 279 301 (8%)
gas/brandstoffen 31 30 31 31 31 34
elektriciteit 18 22 25 33 34 47
water 6 7 9 12 13 20
heff ingen 20 24 20 31 20 31
telefoon 17 21 17 21 17 21
verzekeringen (excl. ziektekosten) 25 23 40 40 50 50
inventaris, onderhoud huis, tuin 87 69 88 77 102 93
totaal overig 62 77 (24%) 103 112 (8%) 139 144 (4%)

school- en studiekosten 0 0 0 0 12 22
vervoer (strippenkaart + f iets) 6 9 12 20 26 32
extra ziektekosten 8 11 8 11 14 11
overige huishoudelijke uitgaven 49 57 84 80 87 79
totaal 606 667 (10%) 838 954 (14%) 1.099 1.182 (8%)
totaal op jaarbasis 7.280 8.000 (10%) 10.060 11.450 (14%) 13.190 14.180 (8%)
a De omrekening naar euro’s van het jaar 2000 is gedaan aan de hand van het algemene inf latiecijfer.
b Tussen haakjes staat de (reële) stijging ten opzichte van 1990.

Bron: Nibud (1990, 2000) SCP-bewerking

Uit tabel 5.3 blijkt dat het minimale budget voor de verschillende huishoudentypen 
in de periode 1990-2000 gestegen is. Voor de paren zonder kinderen is de stijging 
(reëel) het grootst: 14%. Bij alle drie huishoudens is de (bruto)huur relatief sterker 
gestegen dan het totale budget: tussen de 22% (alleenstaande) en 32% (paar zonder 
kinderen). Omdat de huur een groot deel van het budget beslaat, is deze stijging de 
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belangrijkste oorzaak van de toename van het algemene budget. Als de huren (reëel) 
niet gestegen zouden zijn, dan zou een alleenstaande 3% meer nodig hebben gehad, 
terwijl een paar zonder kinderen en een paar met kinderen respectievelijk 5% en 2% 
meer nodig gehad zouden hebben.

Conclusie
Aan de hand van verschillende indicatoren is gekeken of de behoeften van minima 
in de tijd zich ‘quasi-relatief’ ontwikkelen. Hieruit blijkt dat het wenselijk is om een 
armoedegrens te hebben die rekening houdt met de welvaartsontwikkeling in de 
maatschappij. De subjectieve armoedegrenzen laten een duidelijke stijging zien in de 
tijd, net als het inkomen waarbij men exact rondkomt. De Nibud-budgetten laten ook 
een stijging zien, maar dit is met name het gevolg van de stijgende huren. Per saldo 
lijkt het wenselijk om een quasi-relatief indexatiemechanisme te hanteren. Door de 
relatief korte periode waarover gemeten is, is het niet mogelijk om een uitspraak te 
doen over de mate van ‘quasi-relativiteit’.

5.4 De bestedingen aan het basispakket in de tijd

Om te analyseren of ook een grens conform de nas-aanbevelingen quasi-relatief is 
in Nederland, is op basis van het Budget Onderzoek (bo) gekeken naar de ontwikke-
ling van de bestedingen over de periode 1985-2000. Conform het advies van de nas 
zijn telkens drie jaargangen van het bo gecombineerd. De bestedingen van 1985 
weerspiegelen dus eigenlijk de situatie in 1983, 1984 en 1985. Het jaar 2000 is geba-
seerd op 1998, 1999 en 2000. Hierbij heeft elke jaargang hetzelfde gewicht gekregen. 
Een jaargang met veel waarnemingen heeft dus geen groter gewicht in het combina-
tiebestand. Daarnaast is elke jaargang gecorrigeerd voor de infl atie.

Bij het bepalen van het basispakket is zoveel mogelijk de defi niëring van het 
basispakket conform de nas aangehouden. Volgens de nas bestaat het basispakket 
uit voeding (exclusief alcohol), kleding en woning. De kosten van de woning voor 
een huurder bestaan uit de huur en de bijkomende kosten zoals gas, water, en licht 
alsmede de verzekeringen voor de woning. Een belangrijk punt is de berekening van 
de bestedingen aan de woning bij een huiseigenaar. Het nas geeft aan dat idealiter 
de brutohuurwaarde (het bedrag dat de eigenaar zou ontvangen wanneer hij zijn huis 
zou verhuren) gezien moet worden als de bestedingen. Hierdoor zijn de ‘bestedin-
gen’ van een eigenaar vergelijkbaar met die van een huurder. In de Verenigde Staten 
was ten tijde van het onderzoek de huurwaarde niet beschikbaar, waardoor men de 
betaalde hypotheekrente en de bestedingen aan onderhoud en dergelijke als kosten 
van de woning heeft genomen (Citro en Michael 1995: 71). In Nederland is de huur-
waarde wel beschikbaar in het budgetonderzoek. Daarom is deze meegenomen in dit 
onderzoek. Voor een goed begrip is het van belang om te weten dat de huurwaarde 
jaarlijks wordt geïndexeerd aan de huurprijsontwikkeling en niet de huizenprijsont-
wikkeling. Alhoewel de huurprijzen sterker gestegen zijn dan de algemene infl atie in 
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de periode 1985-2000, is de stijging toch kleiner dan de (zeer sterke) stijging van de 
huizenprijzen.

Een belangrijk punt is de keuze van het referentiehuishouden. De nas geeft aan 
dat het belangrijk is om een huishoudentype te kiezen dat representatief is voor de 
gehele bevolking. Er zijn daarom verschillende mogelijkheden. Allereerst is dit de 
alleenstaande (33% van de huishoudens). Daarnaast kan gekozen worden voor de 
paren zonder kinderen (30%) of paren met twee kinderen (13%) of paren met een 
kind (11%). Het eenoudergezin komt aanmerkelijk minder vaak voor (6%). Deze 
opbouw verschilt niet heel wezenlijk van de Amerikaanse situatie. Ook daar is, in 
huishoudens gemeten, het paar met twee kinderen niet de meest voorkomende. Toch 
kiest de nas voor het paar met twee kinderen als referentiehuishouden omdat dit, 
qua personen, wel de meest voorkomende huishoudensituatie in de Verenigde Staten 
is en omdat dit huishoudentype zich niet aan de extremen bevindt (alleenstaand of 
een gezin met veel kinderen). In Nederland zou op basis van het aantal personen 
voor de paren zonder kinderen gekozen moeten worden. In aantal personen is dit in 
Nederland het meest voorkomende huishoudentype.

In fi guur 5.1 is voor de verschillende typen huishoudens de ontwikkeling van 
de basisbestedingen getekend. Daarbij is de ontwikkeling van de gehele bevolking 
toegevoegd.

Figuur 5.1
Reële ontwikkeling mediane bestedingen basispakket

1985
1986

1987
1988

1989
1990

1991
1992

1993
1994

1995
1996

1997
1998

1999
2000

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25 alleenstaande
paar zonder
kinderen
paar met 
2 kinderen
paar met 1, 3 of 
meer kinderen
eenoudergezin

totale bevolking
aa

a

a Bij de categorieën ‘paren met een, drie of meer kinderen’, ‘eenouder’ en ‘totale bevolking’ zijn de bestedingen van
 de verschillende huishoudentypen eerst gestandaardiseerd op basis van de CBS-factoren.

Bron: CBS (BO’83-’00) SCP-bewerking
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De bestedingen laten een verschillend beeld zien. Alle groepen besteedden in 2000 
meer aan het basispakket dan in 1985. Met name bij de paren zonder kinderen was de 
reële stijging in de basisbestedingen het grootst: 22%. De paren met twee kinderen 
en de paren met een, drie of meer kinderen laten een iets meer gematigde groei zien: 
19% en 18%. Als een van deze groepen dus als referentiehuishouden wordt gekozen, 
dan stijgt de armoedegrens met dit percentage in de periode 1985-2000. Bij de paren 
is de stijging onder andere het gevolg van de gestegen arbeidsparticipatie van vrou-
wen. Als gevolg hiervan is het gezinsbudget groter geworden en zijn de bestedingen 
aan het basispakket ook gegroeid.

Tegenover de paren staat de positie van de alleenstaande. Deze groep heeft in 
de loop van de jaren niet of nauwelijks geprofi teerd van de stijgende welvaart. De 
stijging aan de basisbestedingen is reëel slechts 8% in de onderzochte vijftien jaar. 
Deze groep heeft aanmerkelijk minder kunnen profi teren van de stijgende arbeids-
participatie. Hetzelfde geldt voor het eenoudergezin. De bestedingen van deze groep 
is ook met 8% gestegen. Opvallend bij deze groep zijn de sterke fl uctuaties in de tijd. 
Waarschijnlijk is dit mede het gevolg van het relatief kleine aantal waarnemingen in 
het budgetonderzoek naar deze groep.6

De verschillende trends geven direct aan hoe belangrijk de keuze van het refe-
rentiehuishouden is. Wanneer een alleenstaande als referentiehuishouden gekozen 
zou worden, dan zou sinds 1985 de armoedegrens in koopkracht slechts beperkt 
gestegen zijn. Als een paar met of zonder kinderen als referentiehuishouden gekozen 
zou zijn, dan was de koopkracht in de loop van de jaren met 18% tot 22% gestegen. 
De beslissing welk referentiehuishouden gekozen wordt, kan de ontwikkeling van 
de armoedegrens sterk bepalen. Ook voor de toekomstige ontwikkeling blijft dit 
verschil van belang. Aangezien de arbeidsparticipatie van vrouwen in de komende 
decennia naar verwachting zal blijven stijgen (zowel in aantal als in gewerkte uren), 
zal dit verschil ook in de komende jaren relevant blijven.

Bij de interpretatie van deze verschillen is het ook belangrijk om onderscheid te 
maken naar de leeftijd van het hoofd van het huishouden. Omdat in de komende 
jaren de Nederlandse bevolking sterk vergrijst, wordt in dit onderzoek ook onder-
scheid gemaakt tussen huishoudens boven de 65 jaar en onder de 65 jaar. Tabel 5.4 
geeft hierin enig inzicht.

Tabel 5.4 geeft een nog scherper contrast aan. Bij de jongere alleenstaanden is de 
groei van het basispakket slechts 3% over de onderzochte vijftien jaar. Bij de oudere 
alleenstaanden is deze aanmerkelijk hoger: 19%. De ouderen hebben in de loop van 
de tijd kunnen profi teren van de introductie van de ouderenkorting en de betere 
 pensioenregelingen, waardoor zij in de loop van de tijd meer te besteden hebben 
gekregen.
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Tabel 5.4
Reële stijging van de mediane basisbestedingen per huishoudentype (in procenten)

huishoudentype < 65 jaar C 65 jaar totaal

eenpersoonshuishouden 3 19 8

paren zonder kinderen 19 18 22

paren met 2 kinderen 18 – 18

paren met 1, 3 of meer kinderena 19 – 19

eenoudergezinnena 8 – 8

overigea 12 8 14

totaal 14 17 15

a Bij deze categorieën zijn de verschillen in huishoudengrootte met behulp van de equivalent gemaakt met de CBS-
equivalentiefactoren.

Bron: CBS (BO’83-’00) SCP-bewerking

Bij de paren is het leeftijdsverschil aanmerkelijk minder relevant. Zowel de jongere 
paren als de oudere paren laten een duidelijke stijging zien in de bestedingen aan 
het basispakket. Bij de ouderen geldt dat de pensioenregelingen in de loop van de 
tijd beter zijn geworden. Daarnaast profi teren zij ook van de ouderenkorting. Bij de 
paren geldt dat de hogere arbeidsparticipatie van de vrouw het gezinsbudget ver-
hoogd heeft. Opvallend is dat bij paren zonder kinderen de mediane bestedingen van 
de totale groep (22%) sneller stijgen dan de beide medianen van de jongeren (19%) en 
de ouderen (18%). Hier spelen samenstellingseffecten een rol. De (groeiende) groep 
ouderen besteedt namelijk relatief meer aan het basispakket dan jongeren.

De analyses geven aan dat de ontwikkeling van de basisbestedingen sterk kan 
verschillen per huishoudentype. Niet alleen de samenstelling van het huishouden, 
maar ook de leeftijd is belangrijk. De keuze van het referentiehuishouden is dus 
relevant. Een probleem is dat de keuze van een referentiehuishouden ook relatief 
willekeurig is. Het is onduidelijk in hoeverre de grootste groep wel de ontwikkeling 
van de gehele bevolking weergeeft. Een alternatief is om de gehele bevolking als 
‘referentiehuishouden’ te nemen. De verschillende ontwikkelingen van de verschil-
lende bevolkingsgroepen worden dan ‘uitgemiddeld’. Zoals in fi guur 5.1 te zien is, 
zorgt dit ervoor dat de ontwikkeling van de armoedegrens in de tijd ook stabieler 
is. Bij verschillende huishoudentypen is er in enig jaar een relatief sterke stijging 
of daling van de basisbestedingen aanwezig. Bij de stijging op basis van de gehele 
bevolking in dit aanmerkelijk minder het geval. Dit komt ook door het grotere aantal 
waarnemingen waarop de trend gebaseerd is. Een ander argument is dat de trend 
de armoedegrenzen ook voor de gehele bevolking bepaalt. Daardoor ligt het ook 
meer in overeenstemming om de ontwikkeling van de armoedegrens op basis van de 
gehele bevolking vast te stellen.

Wel is een nadeel van het gebruik van de totale bevolking dat samenstellingsef-
fecten van belang zouden kunnen zijn. Er is daarom gekeken wat de gevolgen zouden 
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zijn voor fi guur 5.1 wanneer er geen vergrijzing zou plaatsvinden en wanneer de 
samenstelling van de groepen volledig constant is (geen huishoudenverdunning), 
waarbij is aangenomen dat de bevolkingssamenstelling van 2000 al in 1985 aan wezig 
was. Per saldo stijgt de grens bij een stabiele bevolking met 14,6% in plaats van de 
huidige 14,5%. Het samenstellingseffect is dus relatief gering. Dit pleit ervoor de 
ontwikkeling bij de gehele bevolking als basis te nemen voor de indexatie.

De analyse van deze ontwikkelingen geeft echter nog geen antwoord op de hoofd-
vraag van dit hoofdstuk. Is de voorgestelde grens daadwerkelijk quasi-relatief of 
niet? Om deze vraag te beantwoorden is gekeken naar de ontwikkeling van de totale 
bestedingen en de inkomens van de huishoudens. Hierbij is ervoor gekozen om te 
kijken naar groepen die als referentiehuishouden (alleenstaanden, paren zonder 
 kinderen, paren met twee kinderen) zouden kunnen fungeren. Zij vertegenwoor-
digen ongeveer twee derde van alle huishoudens in Nederland. Aangezien de totale 
bevolking ook een alternatief is om de ontwikkeling van de armoedegrens op te 
baseren, is deze ook aan de tabel toegevoegd.

Tabel 5.5
Stijging van de mediane bestedingen en het inkomen, 1985-2000

basispakket
totale 
 bestedingen netto-inkomen

verhouding stijging basispakket t.o.v.
totale besteding netto-inkomen

alleenstaande 8 7 6 1,3 1,5

< 65 jaar 3 –4 –6 –0,8 –0,5

C 65 jaar 19 15 6 1,3 3,2

paar zonder kinderen 22 19 19 1,2 1,2

< 65 jaar 19 23 27 0,8 0,7

C 65 jaar 18 19 18 0,9 1,0

paar met 2 kinderen 19 25 38 0,7 0,5

totaal bevolking 15 13 19 1,2 0,8

a Het besteedbaar inkomen is niet beschikbaar in het BO van 1985. Daarom is het netto-inkomen gehanteerd.

Bron: CBS (BO’83-’00) SCP-bewerking

Uit tabel 5.5 is af te leiden dat het basispakket zich inderdaad quasi-relatief gedraagt 
voor de paren met twee kinderen. Voor deze groep is het basispakket met 19% geste-
gen, terwijl de totale bestedingen met 25% gestegen zijn. Ook het netto-inkomen is 
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sneller gestegen met 38%. Voor deze groep gedraagt de nas-methode zich inderdaad 
quasi-relatief.

Dezelfde conclusie kan getrokken worden voor de paren zonder kinderen, mits er 
een onderscheid gemaakt wordt naar leeftijd. Bij de paren zonder kinderen onder de 
65 jaar stijgt het basispakket duidelijk langzamer dan de bestedingen. Bij de oudere 
paren zonder kinderen is de groei van de basisbestedingen vrijwel helemaal overeen-
komstig met de groei van de totale bestedingen en het netto-inkomen. Bij deze groep 
liggen de basisbestedingen dus meer in de lijn van de normale bestedingen. Zoals 
eerder gezegd: wanneer beide groepen samengenomen worden, dan gaan de samen-
stellingseffecten een rol spelen, waardoor de mediaan sneller groeit dan in de beide 
onderliggende groepen.

Bij de alleenstaanden is het basispakket niet ‘quasi-relatief’. Zowel bij de jongere 
als de oudere alleenstaande is men juist meer gaan besteden aan het basispakket en 
minder aan de andere bestedingen. Dit is in tegenspraak met de verwachting volgens 
de nas. Hetzelfde geldt voor de gehele bevolking. De bestedingen aan het basispak-
ket zijn met 15% gestegen, terwijl de totale bestedingen maar met 13% gestegen zijn. 
Daartegenover staat wel dat het beschikbare netto-inkomen met 19% gestegen is. 
Op basis hiervan kan dus niet gezegd worden dat het basispakket quasi-relatief is. 
Het basispakket heeft sterk de neiging om zich ‘relatief te gedragen’. Als de ont-
wikkeling afgezet wordt tegen de algemene stijging van het besteedbaar inkomen 
conform het ipo (26% stijging), dan lijken de basisbestedingen quasi-relatiever te 
zijn. Het is echter niet mogelijk om een exacte uitspraak te doen over de mate van 
quasi- relativiteit.

Concluderend kan gezegd worden dat het basispakket zich bij sommige groepen 
‘quasi-relatief’ gedraagt, maar bij een ander deel van de bevolking is geen sprake van 
‘quasi-relativiteit’. Wel blijkt dat bij de totale bevolking de bestedingen gerelateerd 
zijn aan de ontwikkeling van de welvaart. Deze ambigue conclusie roept de vraag op 
wat de oorzaak hiervan is. Om hierin enig inzicht te krijgen geeft tabel 5.6 aan welke 
bestedingscategorieën in de loop van de tijd gestegen zijn. Daarbij is onderscheid 
gemaakt naar de verschillende groepen.

Uit tabel 5.6 blijkt dat de verhouding tussen de vier bestedingscategorieën bij alle 
groepen ongeveer hetzelfde is. De huur(waarde) is bij alle categorieën de belangrijk-
ste bestedingspost in 1985 en beslaat ongeveer 30%-40% van de basisbestedingen. 
De overige kosten van de woning besloegen tussen de 25% en 30%. Kleding is de 
kleinste bestedingspost met 10% à 12%.
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Tabel 5.6
Opbouw van het basispakket en de groei in de periode 1985-2000

aandeel in basispakket (1985) gemiddelde (reëel) groei (1985-2000) 

voedsel kleding

huur/
huur-
waarde

overige 
kosten 
woning voedsel kleding woning

overige 
kosten 
woning

alleenstaande 25 10 36 29 4 –8 28 –8
< 65 jaar 26 11 35 29 2 –11 25 –11
C 65 jaar 23 10 39 29 8 –3 33 –1

paar zonder kinderen 29 12 31 28 11 19 32 16
< 65 jaar 29 12 30 29 12 16 31 14
C 65 jaar 30 10 33 27 3 10 34 12

paar met 2 kinderen 32 13 30 25 5 22 25 23

totaal bevolking 30 12 31 27 1 6 33 9

Bron: CBS (BO’83-’00) SCP-bewerking

Uit deze tabel blijkt dat juist de huur/huurwaarde sterk van invloed is geweest op de 
hoogte van de basisbestedingen. De bestedingen hieraan zijn bij de gehele bevolking 
met 33% gestegen. Doordat de huur/huurwaarde meer dan 31% van het basispakket 
uitmaakt, is deze factor de belangrijkste oorzaak voor de stijging van het basispak-
ket. Deze stijging is niet expliciet het gevolg van een vrije keuze van de huishoudens 
om meer te gaan besteden. De gemiddelde huurprijsstijging van de woning heeft 
in de periode 1985-2000 de infl atie namelijk sterk overtroffen. Waar de infl atie over 
deze periode in totaal 37% was, is de huurprijs (en daarmee de huurwaarde van de 
koopwoningen) gemiddeld met 84% gestegen. Hierdoor is de prijs van een woning 
(gecorrigeerd voor de algemene infl atie) 34% duurder geworden. Daarmee heeft 
deze stijging een stevig beslag gelegd op het budget van veel huishoudens. Bij veel 
huishoudens (met name alleenstaanden) werd dit echter niet gecompenseerd door 
een navenante stijging van het inkomen. Het gevolg hiervan is dat per saldo de 
andere bestedingscategorieën aanmerkelijk minder hard gestegen zijn. Wanneer 
de huur(waarde) uit de basisgoederen gehaald zou worden, dan zou voor de totale 
bevolking de stijging slechts 4% zijn in plaats van 15%.

Uit deze analyse blijkt dat de indexatie conform nas-methode duidelijk beïnvloed 
wordt door prijsstijgingen in de basisbestedingen. Deze methode houdt dus reke-
ning met verschillen in infl atie. Als de prijzen van voedsel, wonen of kleding sterker 
stijgen dan de algemene prijsstijging, dan zullen huishoudens automatisch meer 
aan deze goederen moeten uitgeven. Hierdoor zal de nas-grens sterker stijgen dan 
de algemene infl atie. Dit weerspiegelt ook de extra kosten waarmee mensen met een 
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laag inkomen geconfronteerd worden. Zij geven relatief meer uit aan de woning en 
een sterkere kostenstijging van huur of energie zorgt ervoor dat hun kosten dan ster-
ker stijgen dan de algemene infl atie. Deze methode verdisconteert de prijsstijgingen 
van voedsel, kleding en wonen dus automatisch.

De stijging van de huurprijs geeft een belangrijke verklaring voor het feit dat bij 
enkele groepen de basisbestedingen zich niet quasi-relatief gedragen. Met name 
de groepen waarbij de totale inkomsten niet in pas liepen met de stijging van de 
huur(waardes), hebben relatief meer aan het basispakket moeten besteden dan op 
basis van een vrije keuze verwacht had mogen worden. De ‘quasi-relativiteit’ gaat 
namelijk uit van de gedachte dat een huishouden vrijwillig zijn bestedingen kan 
bepalen. Door de sterke stijging van de huurprijzen is dit niet het geval geweest.

5.5 Conclusie

Aan de hand van verschillende indicatoren is gekeken of de behoeften van minima 
in de tijd zich ‘quasi-relatief’ ontwikkelen. Hieruit blijkt dat het wenselijk is om een 
armoedegrens te hebben die in zekere mate rekening houdt met de welvaartsont-
wikkeling in de maatschappij. De subjectieve grenzen laten een duidelijke stijging 
zien en ook het inkomen waarbij de uitgaven en inkomsten in verhouding tot elkaar 
staan, stijgt jaarlijks. De Nibud-budgetten laten een kleinere stijging zien. De mate 
van relativiteit is echter moeilijk vast te stellen door de relatief korte onderzoeks-
periode.

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de basisbestedingen, conform 
de nas-systematiek, dan laat deze grens voor de gehele bevolking een duidelijke 
stijging zien, die gerelateerd is aan de algemene welvaartsontwikkeling. Het valt op 
dat er tussen de verschillende bevolkingsgroepen relatief veel variatie is. Bij paren 
met kinderen is de stijging 19%, terwijl alleenstaanden onder de 65 jaar gemid-
deld maar 3% extra aan het basispakket besteden. Het is daarom te adviseren om 
de indexatie vast te stellen op basis van de gehele bevolking. De fl uctuaties bij de 
verschillende bevolkingsgroepen worden hierdoor gedempt. De stijging op basis 
van de gehele bevolking kenmerkt zich daarnaast door een relatief stabiel verloop. 
Dit komt ook doordat het aantal waarnemingen waarop de trend gebaseerd is groter 
is dan wanneer een enkel huishoudentype als referentiehuishouden genomen zou 
worden. Een ander argument is dat de trend de armoedegrenzen voor de gehele 
bevolking bepaalt. Daardoor ligt het meer voor de hand om de ontwikkeling van de 
armoedegrens op basis van de gehele bevolking vast te stellen. Ook is gebleken dat 
samenstellingseffecten weinig invloed hebben.

Per saldo lijkt het indexatiemechanisme op basis van de basisbestedingen te 
prefereren boven een volledig absolute grens zoals de lage-inkomensgrens, omdat de 
behoeften van de minima in de loop van de tijd stijgen.
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Noten

1 In het sep wordt gevraagd naar het minimale bedrag per maand. Dit bedrag is omgezet 
naar jaarbedragen door de maandbedragen met twaalf te vermenigvuldigen en 5% 
vakantietoeslag erbij op te tellen.

2 Overigens is de vergelijking niet helemaal correct omdat verschillende bestanden 
gebruikt zijn. Wanneer de (reële) stijging in het gestandaardiseerde inkomen op basis 
van het sep gemeten wordt dan is de stijging 23%. Ook hieruit blijkt dat het minimum 
inkomen zich ‘quasi-relatief ’ gedraagt, alhoewel het verschil met volledig ‘relatief ’ 
kleiner is.

3 Dit gebeurt door de (gestandaardiseerde) minimale bedragen te regresseren op de 
(gestandaardiseerde) werkelijke inkomen. Daarna is het punt op de regressielijn 
berekend, waarbij het minimale inkomen gelijk is aan het daadwerkelijke inkomen. 
Voor een verdere uitleg zie Wansbeek en Kapteyn (1983) en Van den Bosch (2001). In de 
regressie is gerekend met logaritmische (gestandaardiseerde) inkomens zonder verdere 
achtergrondkenmerken.

4 Hiervoor is een regressie uitgevoerd van de logaritme van de gestandaardiseerde 
 uitgaven op de logaritme van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen.

5 Het Nibud bepaalt in totaal drie typen budgetten. Bij alle budgetten wordt onderscheid 
gemaakt naar de huishoudensituatie. Allereerst zijn er budgetten die precies overeen-
stemmen met het sociaal minimum. In deze budgetten zijn voor enkele posten (o.a. 
voedsel, kleding, persoonlijke verzorging) minimale bedragen ingevuld. Deze bedragen 
komen ongeveer overeen met de basisbedragen. Voor de minder noodzakelijke posten 
(o.a. vrijetijdsuitgaven, abonnementen) is een totaalbedrag opgenomen dat bepaald 
wordt door het beschikbare ‘restant’ ten opzichte van het sociaal minimum. Daarnaast 
presenteert het Nibud voorbeeldbegrotingen. Deze voorbeeldbegrotingen gaan uit van 
minimale uitgaven op de noodzakelijkste posten. Als het inkomen hoger is dan het 
totaal aan minimumuitgaven, dan wordt in de voorbeeldbegrotingen aangenomen dat 
men relatief iets meer besteedt aan de minder noodzakelijke uitgaven. Bij de kosten van 
de woning worden de gemiddelde kosten genomen. Tot slot presenteert het Nibud nog 
referentiebudgetten waarbij per inkomensgroep de gemiddelde bedragen per beste-
dingscategorie gepresenteerd worden.

6 In de periode 1983-1985 waren dit er 198 en in 1998-2000 waren dit er 1102.
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6 De hoogte van de armoedegrens

Naast de indexatie van de grens is ook het vaststellen van de (initiële) hoogte van de 
armoedegrens van belang. Deze is belangrijk omdat de hoogte de omvang van de 
armoedegroep bepaalt. Een hoge initiële grens zorgt ervoor dat meer mensen als 
arm worden aangemerkt. Ook de samenstelling wordt door de hoogte van de grens 
bepaald. De verhouding tussen ouderen en jongeren, maar ook tussen werkenden, 
zelfstandigen, en uitkeringsgerechtigden varieert met de hoogte van de armoede-
grens. Daarom kan de hoogte van de armoedegrens van belang zijn bij het bepalen 
op welke groepen het armoedebeleid zich richt. Hoewel de nas de (initiële) hoogte 
van de armoedegrens niet als kernpunt van zijn analyse ziet, is dit dus wel degelijk 
relevant.

De methodiek van de Amerikaanse armoedegrens leidt niet tot een duidelijke 
vaststelling van de (initiële) hoogte van armoedegrens. De nas geeft alleen een 
boven- en ondergrens aan, waarbij hij zich heeft gebaseerd op diverse andere armoe-
degrenzen. Onduidelijk is of de bijbehorende parameters van de boven- en onder-
grens die de nas adviseert wel van toepassing zijn op Nederland. Daarom is het 
belangrijk om ook voor de Nederlandse situatie te analyseren welk inkomen iemand 
minimaal moet hebben om rond te kunnen komen.

In dit hoofdstuk zal daarom gekeken worden wat een adequaat niveau zou kunnen 
zijn voor een nieuwe armoedegrens. Hierbij zullen verschillende mogelijke opties 
besproken worden. Idealiter zou de initiële grens gebaseerd moeten worden op gege-
vens uit het jaar 1985, zodat op basis van het initiële niveau in dat jaar de ontwikke-
ling van de nieuwe grens in de latere jaren doorgerekend kan worden. Omdat echter 
voor dat jaar diverse armoedegrenzen ontbreken (bv. de Nibud-budgetten) is alleen 
gekeken naar de grenzen in het jaar 2000. Daarna is teruggerekend wat het niveau in 
1985 geweest zou moeten zijn om op de desbetreffende grens in 2000 uit te komen.

De hoogte van de armoedegrens is een onderwerp dat in het algemeen voor veel dis-
cussie zorgt. Sommige mensen vinden dat alleen de allernoodzakelijkste kosten de 
behoeften van een huishouden zouden moeten bepalen. Anderen kiezen voor een iets 
ruimer budget. Een mogelijkheid zou het werken met een hoge en een lage armoe-
degrens kunnen zijn. De lage grens zou dan gebaseerd kunnen worden op een mini-
maal budget, een zogenaamd low cost-budget. Een budget met daarbij enkele extra 
uitgaven voor bijvoorbeeld recreatie of studie kan dan gezien worden als een modest 
but adequate-pakket. Deze benadering wordt ook vaak gebruikt in internationaal 
onderzoek (bv. Saunders et al. 1998). Door met verschillende budgetten c.q. grenzen 
te werken, kan een beter beeld van de verschillende gradaties van armoede gegeven 
worden.
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Zoals in hoofdstuk 2 is aangeven wordt de hoogte van de nas-armoedegrens bere-
kend door een bepaald percentage te nemen van de mediane basisbestedingen (de 
basisfactor) in combinatie met een opslagfactor voor extra kosten (de opslagfactor). 
Het gaat hierbij om de combinatie. Een hoge opslagfactor kan volledig gecompen-
seerd worden door een lagere basisfactor te kiezen. Het is bijvoorbeeld niet relevant 
of men een opslagfactor van 20% neemt in combinatie met 75% van de mediane 
bestedingen of dat men een opslagfactor van 16% neemt in combinatie met 78% van 
deze mediaan. De uiteindelijke armoedegrens is in beide gevallen hetzelfde (90% van 
de mediane basisbestedingen). In wezen is de hoogte van de opslagfactor niet rele-
vant. Het gaat om de combinatie en technisch gezien zou de grens ook vastgesteld 
kunnen worden door een vast percentage van de mediane basisbestedingen te nemen 
(bv. 90%). Het is met name voor de acceptatie van de grens van belang om toch het 
onderscheid te maken. Daarom zal, voordat een initiële hoogte van de armoedegrens 
bepaald wordt, eerst gekeken worden wat een adequate opslagfactor is.

6.1 Opslagfactoren

De opslagfactor bepaalt binnen de nas-grens welk deel in principe bestemd is voor 
het deel ‘voedsel, kleding en woning,’ en welk deel voor ‘overige bestedingen’. Het is 
niet mogelijk om op de huidige lage-inkomensgrens of het beleidsmatige minimum 
een adequate opslagfactor te baseren. Ook de subjectieve armoedegrenzen bieden 
hiervoor geen oplossing. Deze grenzen zijn niet gebaseerd op een bepaald basispak-
ket, zodat geen expliciet verschil gemaakt kan worden tussen het basispakket en de 
overige bestedingen. Er zijn echter twee methoden om een opslagfactor te bepalen. 
Allereerst kan gekeken worden wat de opslagfactor zou zijn wanneer de nas-metho-
diek gehanteerd zou worden. Een tweede alternatief is te analyseren wat de opslag-
factor zou zijn als uitgegaan zou worden van de Nibud-budgetten. Hierbij kan ook 
gekeken worden naar de verschillende restpakketten.

De nas geeft twee mogelijkheden voor een opslagfactor. De lage opslagfactor 
refereert aan een ‘beperkt’ pakket voor de overige bestedingen. Het gaat hierbij 
slechts om de kosten van vervoer en persoonlijke verzorging. De hoge opslagfactor 
wordt gebaseerd op een iets ruimer pakket: vervoer, persoonlijke verzorging en 
persoonlijke ontwikkeling. Bij het bepalen van de opslagfactor gaat de nas uit van 
de feitelijke bestedingen aan deze goederen.

Tabel 6.1 geeft aan hoe de nas-opbouw van het budget is. Deze opbouw wordt 
bepaald door de basisbestedingen van de huishoudens rondom de mediaan.1 Ter 
toetsing van de opslagfactor is daarnaast ook gekeken naar de feitelijke bestedingen 
van de huishoudens met een inkomen tussen het vijfde en vijftiende percentiel.
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Tabel 6.1
NAS-opbouw van bestedingen in 2000a

alleenstaande paar zonder kinderen paar met 2 kinderen
NAS 
beperkt

NAS
ruim feitelijk

NAS 
beperkt

NAS
ruim feitelijk

NAS 
beperkt

NAS
ruim feitelijk

voedsel 22 21 15 23 22 15 26 24 16
kleding 7 7 5 10 9 5 11 10 5
huur 39 37 24 30 28 23 26 24 21
overige kosten woning 19 18 13 22 21 14 21 19 14
totaal basispakket 87 82 57 85 80 56 83 77 55
overiga 13 18 43 15 20 44 17 23 45
totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100

bijbehorende opslagfactor
‘overig’ 15 21 75 18 25 78 20 29 80
a Het beperkte en het ruime budget is gebaseerd op de specif icatie van de NAS. Bij het beperkt pakket gaat het bij de overige 

bestedingen om bestedingen aan vervoer en persoonlijke verzorging. Bij het ruime pakket gaat het om vervoer, persoonlijke 
verzorging en persoonlijke ontwikkeling. Bij de feitelijke bestedingen is gekeken naar het bestedingspatroon van degenen met 
bestedingen tussen het 5e en 15e percentiel. De overige bestedingen zijn de bestedingen aan alle niet-basispakket goederen.

Bron:  CBS (BO’85-’00) SCP-bewerking

Een opvallende conclusies is dat de huishoudens met de laagste bestedingen in het 
algemeen relatief minder aan het basispakket besteden dan de nas voorstaat. Ook 
degenen met de laagste inkomens geven nog een relatief substantieel deel van hun 
inkomen uit aan overige kosten. Bij een alleenstaande is dat 43% van zijn beste-
dingen. Een nadere analyse laat zien dat hiervan twee derde niet valt onder kosten 
zoals die door het nas genoemd zijn. Ook mensen in de laagste bestedingsgroep 
besteden dus nog een behoorlijk deel van hun inkomen aan hobby’s, vakanties en 
huisdieren. In die zin is de nas-methode dus beperkend. Op basis van de ruime 
 defi nitie van de nas zou slechts 18% aan overige zaken besteed mogen worden bij 
een alleenstaande. Hetzelfde geldt voor de andere twee huishoudentypen. Feite-
lijk besteden degenen met de laagste inkomens meer aan de ‘overige bestedingen’ 
(43-45%).

Een alternatieve mogelijkheid is om de opslagfactor ook te baseren op de Nibud-
budgetten. Bij het vaststellen van de bijzondere bijstand baseren veel gemeenten 
zich op deze budgetten om zo te bekijken of een huishouden in aanmerking komt 
voor extra bijstand. Het Nibud stelt echter geen expliciete armoedegrenzen. In de 
systematiek van het Nibud wordt voor elk huishoudentype gekeken wat de absoluut 
noodzakelijke minimale kosten zijn. Dit zijn de kosten voor onder andere woning, 
kleding, voedsel, persoonlijke verzorging, verzekeringen, school- en studiekosten 
voor kinderen, enzovoort. Deze bedragen staan in tabel 5.3 genoteerd. In dit bedrag 
is geen ruimte ingebouwd voor extra uitgaven aan iets minder noodzakelijke dingen 
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zoals abonnementen, lidmaatschap van een club, recreatie of een huisdier. In die zin 
moet het bedrag uit tabel 5.3 als een absoluut minimumbedrag gezien worden.

Om toch enige variatie in de budgetten te creëren, werkt het Nibud met rest-
pakketten. Deze pakketten moeten voorzien in de minder noodzakelijke kosten 
zoals abonnementen, recreatie/vakantie, sportclubs. Zoals in hoofdstuk 5 gesteld 
is, heeft het Nibud zelf geen vaststaande defi nitie van een mogelijk restpakket, maar 
stelt deze vast aan de hand van de doelgroep. Wel bevatten de pakketten bepaalde 
standaardelementen zoals een abonnement op een krant, lidmaatschap van een 
sportclub en het hebben van een huisdier. Voor dit onderzoek zijn drie restpak-
ketten gedefi nieerd aan de hand van een standaard Minima-Effectrapportage van 
het Nibud. In het eerste restpakket A zijn de bedragen opgenomen voor recreatie, 
lidmaatschap van een bibliotheek en een sport- of hobbyvereniging en een abon-
nement op een krant. In het tweede pakket B zijn daarnaast ook de kosten van een 
huisdier en een tijdschrift opgenomen. Het derde pakket C is het ruimst. Daarin zijn 
de kosten van een extra set kleding voor de volwassenen en de kosten van een roker 
meegenomen.

Tabel 6.2
Opbouw Nibud-budgetten met verschillende restpakketten (in euro’s van 2000)

kleding/voedsel 
wonen

noodzakelijke 
overige kosten

rest-
pakket

totaal
budget

overige 
 bestedingen (%) opslagfactor

alleenstaande

met minimaal pakket 590 77 0 667 12 13
restpakket A 590 77 64 731 19 24
restpakket B 590 77 91 758 22 28
restpakket C 590 77 170 837 30 42

paar zonder kinderen

met minimaal pakket 842 112 0 954 12 13
restpakket A 842 112 90 1044 19 24
restpakket B 842 112 117 1071 21 27
restpakket C 842 112 220 1174 28 39

paar met kinderen

met minimaal pakket 1037 144 0 1182 12 14
restpakket A 1037 144 121 1302 20 26
restpakket B 1037 144 147 1329 22 28
restpakket C 1037 144 250 1432 28 38

Bron: Nibud (2000) SCP-bewerking



65Armoedegrenzen in de tijd

Tabel 6.2 geeft een overzicht van de bedragen die hierbij horen. Het is niet mogelijk 
gebleken om de bedragen van deze restpakketten tot 1985 terug te rekenen. Daarom 
worden alleen de bedragen uit 2000 in dit hoofdstuk gebruikt. De berekening van 
bedrag van het restpakket zijn gebaseerd op de bedragen uit het Budgethandboek 
2000.

Tabel 6.2 laat zien dat in de minimale variant, zonder restpakket, een alleenstaande 
ongeveer 12% (77 van de 667 euro) van zijn budget aan overige zaken zou moeten 
besteden (zie ook tabel 5.3). Deze 12% komt overeen met een opslagfactor van 13% 
(0,12/0,88 = 1,13). Als de overige bestedingen echter uitgebreid worden met het rest-
pakket A (kosten 64 euro per maand), dan wordt het aandeel in het totale groter: 
19%. Toepassing van dit budget zou een opslagfactor van 24% betekenen. Met het 
groter worden van het restpakket stijgt ook het aantal in het budget en de opslag-
factor. In de variant met het grootste restpakket gaat 30% van het budget naar de 
overige bestedingen. Dit komt overeen met een opslagfactor van 42%. Opvallend is 
dat dit percentage redelijk dicht bij de feitelijke bestedingen ligt van alleenstaanden 
met een laag inkomen. In die zin weerspiegelt dit pakket waarschijnlijk meer de situ-
atie waarin mensen met een laag komen te zitten, dan de formele budgetten van het 
Nibud. Dezelfde trend is te zien bij paren zonder kinderen en de paren met kinderen. 
Ook daar stijgt de opslagfactor duidelijk met de grootte van het restpakket.

Uit de verschillende analyses blijkt dat de opslagfactor sterk afhankelijk is van het 
onderliggende budget dat hierbij gedefi nieerd is. In een minimale variant op basis 
van de Nibud-budgetten kan de opslagfactor 13% zijn, terwijl in een ruimere variant 
deze kan stijgen naar 42%-45%. Wanneer de nas-defi nitie van de opslagfactor aan-
gehouden zou worden, dan is de opslagfactor in de beperkte defi nitie 15%-20% en in 
de ruime defi nitie 20%-25%. De exacte percentages verschillen per huishoudentype.

6.2 Het initiële niveau van de armoedegrens

Een belangrijke vraag is welk percentage van de basisbestedingen genomen moet 
worden om de armoedegrens te bepalen. In wezen gaat het hier om de vraag welk 
initieel niveau van de armoedegrens gekozen moet worden. Als dit gedaan is, dan 
worden de armoedegrenzen voor de andere jaren bepaald door de indexatie. In 
tabel 6.3 staan enkele indicatoren voor de nieuwe armoedegrens. Bij alle indicatoren 
is ervoor gezorgd dat de inkomensgrens zoveel mogelijk aangepast is aan de voor-
gestelde inkomensdefi nitie: het besteedbaar inkomen inclusief huursubsidie, maar 
met aftrek van de ziektekostenpremies. Aangezien bij sommige huishoudentypen de 
grenzen verschillend zijn, worden de cijfers voor de verschillende huishoudentypen 
gepresenteerd na standaardisatie met de cbs-equivalentiefactoren.

Idealiter zou de initiële grens gebaseerd moeten worden op gegevens uit het jaar 
1985, zodat op basis van het initiële niveau in dat jaar de ontwikkeling van de nieuwe 
grens in de latere jaren doorgerekend kan worden. Omdat echter voor dat jaar diverse 
armoedegrenzen ontbreken (bv. de Nibud-budgetten) is alleen gekeken naar de 
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grenzen in het jaar 2000. Op basis daarvan en de opslagfactor kan een basisfactor 
uitgerekend worden, zodat ook de initiële grens voor 1985 berekend kan worden.

Bij de Nibud-budgetten en de nieuwe grenzen zijn de opslagfactoren gehanteerd 
zoals die in paragraaf 6.1 berekend zijn.

Opvallend is dat de lage-inkomensgrens per huishoudentype verschilt in de tabel. 
Dit is het gevolg van de bijtelling van de huursubsidie bij de lage-inkomensgrens. Op 
basis van het Inkomenspanelonderzoek (ipo) is gekeken hoeveel huursubsidie huis-
houdens met een inkomen rond het sociaal minimum ontvangen.2 De alleenstaan-
den rond het sociaal minimum ontvingen in 2000 gemiddeld 87 euro per maand 
(1050 euro op jaarbasis). Dit bedrag is toegevoegd aan de lage-inkomensgrens en aan 
de beleidsmatige grens. Hierdoor is de gecorrigeerde lage-inkomensgrens gestegen 
in 2000 tot 10.300 euro in plaats van 9250 euro, het oorspronkelijke bedrag exclusief 
huursubsidie. Zoals tabel 4.1 heeft laten zien is dit bedrag in de loop van de tijd sterk 
gestegen, met name bij de sociale minima. Als gevolg hiervan zijn de ‘gecorrigeerde’ 
lage-inkomensgrenzen voor alle huishoudentypen in 2000 hoger dan in 1985.

Bij de nas-grenzen is zowel gekeken naar de grenzen op basis van de totale bevol-
king als naar de grenzen op basis van het Amerikaans standaardhuishouden: het 
gezin met twee kinderen. In beide situaties is gekeken, conform de indicatie die de 
nas gegeven heeft, naar het 30ste en het 35ste percentiel van de basisbestedingen. 
Daarnaast is telkens de opslagfactor bepaald voor het kleine en het ruime pakket 
zoals beschreven in hoofdstuk 3.

Ook zijn de Nibud-grenzen aan de tabel toegevoegd. Een voordeel van dit pakket 
is dat hier duidelijk een relatie gelegd wordt met de behoeften van mensen. Bij het 
minimale pakket zijn telkens de verschillende basisbedragen voor de verschillende 
posten bij elkaar opgeteld (zie ook tabel 5.3). Dit geeft een budget weer waarbij 
voor elke bestedingspost een minimaal bedrag is ingecalculeerd, met daarbij zeer 
miniem enkele posten voor de ‘overige bestedingen’. Het Nibud rekent bij de post 
woning geen basisbedrag uit, maar neemt het gemiddelde aan huur(waarde) in een 
gegeven woonsituatie. Bij de berekening is uitgegaan van de goedkoopste beschre-
ven woonsituatie: voor een alleenstaande en een paar zonder kinderen een gehuurde 
driekamerfl at in 1990 en paren met kinderen een vierkamer-tussenwoning. In het 
jaar 2000 is er een trend te zien naar groter worden. In dat jaar wordt uitgegaan 
van een vierkamer-tussenwoning voor een paar zonder kinderen en een vijfkamer-
 tussenwoning voor een paar met twee kinderen.

Naast de minimale budgetten zijn ook de budgetten meegenomen waarbij de 
restpakketten zijn opgeteld (zie ook tabel 6.3). In het eerste restpakket A zijn de 
bedragen opgenomen voor recreatie, lidmaatschap van een bibliotheek en een sport- 
of hobbyvereniging en een abonnement op een krant. In het tweede pakket B zijn 
daarnaast ook de kosten van een huisdier en een tijdschrift opgenomen. Het derde 
pakket is het meest ruime. Daarin zijn de kosten van een extra set kleding voor de 
volwassenen en de kosten van een roker meegenomen. Gezien de samenstelling van 
de pakketten zou het restpakket B het meest voldoen aan de eigenschap modest but 
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adequate. Allereerst is in dit pakket de mogelijkheid van een huisdier en een extra tijd-
schrift opgenomen. De kosten van roken worden in dit pakket niet verdisconteerd. 
Velen zullen die ook niet als noodzakelijk zien.

Tabel 6.3
Hoogte van diverse armoedegrenzen (equivalente bedragen, in euro’s van 2000)

2000 basisfactor opslagfactor
initieel niveau
1985

lage-inkomensgrensa

alleenstaande 10.300 90 25 8.990
paar zonder kinderen 10.050 88 25 8.780
paar met twee kinderen 9.840 86 25 8.590

gehele bevolkingb 10.240 90 25 8.940

105% beleidsmatig minimum

alleenstaande 9.740 86 25 8.500
paar zonder kinderen 9.670 85 25 8.440
paar met twee kinderen 7.990 70 25 6.980

gehele bevolkingb 9.270 81 25 8.090

relatieve inkomen

60% mediaan 10.150 89 25 8.860

Nibud

alleenstaande (basispakket) 8.010 78 13 6.990
alleenstaande met restpakket A 8.780 78 24 7.660
alleenstaande met restpakket B 9.090 78 28 7.940
alleenstaande met restpakket C 10.040 78 42 8.770

paar zonder kinderen (basispakket) 8.300 80 13 7.240
paar zonder kinderen met restpakket A 9.080 80 24 7.930
paar zonder kinderen met restpakket B 9.310 80 27 8.130
paar zonder kinderen met restpakket C 10.210 80 39 8.910

paar met kinderen (basispakket) 7.540 73 14 6.590
paar met kinderen met restpakket A 8.310 73 26 7.260
paar met kinderen met restpakket B 8.480 73 28 7.410
paar met kinderen met restpakket C 9.140 73 38 7.980
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2000 basisfactor opslagfactor
initieel niveau
1985

grenzen conform NAS (basis 2 personen en 2 kinderen)

lage grens (30ste percentiel en beperkt pakket) 9.190 84 20 8.020
hoge grens (35ste percentiel en ruim pakket) 10.320 88 29 9.010

grenzen conform NAS (totale bevolkingb)

lage grens (30ste percentiel en beperkt pakket) 8.970 84 17 7.830
hoge grens (35ste percentiel en ruim pakket) 10.010 88 25 8.740

subjectieve grenzen

gemiddelde minimaal inkomen 11.500 101 25 10.040
besteedbaar inkomen = minimaal inkomen 9.000 79 25 7.860

inkomen vs. uitgaven

inkomsten = uitgaven 11.200 98 25 9.780
a Gecorrigeerd voor huursubsidie.
b Gewogen gemiddelde over de bevolking.

Bron: SZW (CBS-bewerking), Nibud (2000), CBS (BO’98-’00), CBS (SEP’00), CBS (IPO’00) SCP-bewerking

Uit tabel 6.3 blijkt dat het niveau van de verschillende armoedegrenzen sterk wis-
selt. De grenzen volgens de Amerikaanse nas-normen en de basispakketten van 
het Nibud zijn in het algemeen het laagst. Dit is mede het gevolg van het feit dat het 
basispakket relatief beperkt vastgesteld is. Bij deze budgetten horen alleen de nood-
zakelijke kosten van woning, kleding en voedsel. Ook het pakket voor de overige 
zaken is relatief klein. Bij de nas zijn dit alleen de kosten voor persoonlijke verzor-
ging, vervoer en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij wordt geen rekening gehouden 
met kosten zoals vrijetijdsuitgaven, extra ziektekosten, huisdieren of vakantie. Dit 
geldt ook voor het basispakket van het Nibud. Ook hier zitten alleen de allernood-
zakelijkste kosten zoals ziektekosten en overige huishoudelijke kosten (o.a. persoon-
lijke verzorging) in het pakket.

Opvallend is dat de basispakketten van het Nibud tot lagere budgetten uitkomen 
dan de beleidsmatige grens. Dit kan verklaard worden door het feit dat het Nibud 
voor elke post uitgaat van de absoluut minimale bedragen. Dit betekent dat iemand 
die extra kosten heeft vanwege ziekte, een relatief dure woning, of hoge kosten van 
vervoer al snel nauwelijks meer rond kan komen. In die zin is het Nibud-budget een 
zeer minimaal pakket, waarvan men in het algemeen met moeite van zal kunnen 
rondkomen.

Wel blijkt dat het (gestandaardiseerde) budget voor de verschillende typen 
huishoudens verschilt. Met name het verschil tussen de alleenstaande en het paar 

Tabel 6.3 (vervolg)
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met twee kinderen is duidelijk aanwezig. Dit komt omdat het Nibud de kosten van 
extra kinderen relatief laag inschat. Een belangrijk aspect hierin is de huur van de 
woning. Het basisbedrag aan huur voor een alleenstaande was 216 euro in 2000 (zie 
ook tabel 5.1). Hierbij werd aangenomen dat deze persoon in een driekamerwoning 
woont. Voor een paar zonder kinderen was het bedrag 290 euro. Een extra kamer 
kost dus 34% meer. Bij een paar met twee kinderen wordt verondersteld dat men 
een vijfkamerwoning huurt. Het basisbedrag hiervoor is 310 euro. Een stijging van 
slechts 7% ten opzichte van het paar zonder kinderen. Vooral hierdoor zijn de extra 
kosten van kinderen relatief laag.

De Nibud-grenzen inclusief de restpakketten zijn logischerwijs hoger dan de 
grenzen van het basispakket. Restpakket A zorgt bij alle huishoudentypen voor een 
stijging van het equivalente inkomen met ongeveer 780 euro. Dit bedrag is voor alle 
huishoudens gelijk omdat de kosten van het pakket (met name lidmaatschap van 
een club) ook sterk afhankelijk is van het aantal huishoudenleden. Elk extra persoon 
zorgt voor een stijging van het minimale budget. In equivalente termen blijft het 
bedrag ongeveer gelijk. Bij restpakket B en C is dit minder het geval. Met name de 
kosten van een huisdier of een tijdschrift binnen een huishouden zijn onafhankelijk 
van het aantal huishoudenleden. Hierbij zijn de equivalente bedragen bij het vierper-
soonshuishouden lager dan bij de alleenstaande. Bij een alleenstaande is het verschil 
tussen de restpakket A en B 310 euro en het verschil tussen B en C 950 euro. Bij het 
gezin met twee kinderen zijn deze bedragen 170 euro respectievelijk 660 euro.

Wanneer gekeken wordt naar de subjectieve grenzen dan valt op dat er een groot 
verschil is tussen het gemiddelde bedrag dat wordt genoemd als minimaal inkomen 
en het bedrag waarbij het genoemde minimale inkomen overeenkomt met het daad-
werkelijke inkomen. Zoals in paragraaf 5.1 is uitgelegd komt dit doordat een groot 
deel van de bevolking een inkomen heeft ruim boven de minimale grens. Zij zijn 
dus geneigd om een relatief hoog bedrag te noemen aangezien zij gewend zijn aan 
hun inkomenssituatie. Het bedrag waarbij men een minimaal inkomen noemt dat 
overeenkomt met het ontvangen inkomen is aanmerkelijk lager. In 1985 is dit bedrag 
zelfs het laagste van alle genoemde grenzen. In 2000 is het bedrag meer vergelijk-
baar met de andere grenzen.

Als naar het verschil tussen de bestedingen en de inkomsten op basis van het bud-
getonderzoek gekeken wordt, dan valt op dat het bedrag waarbij in 2000 gemid-
deld wordt ontspaard, relatief hoog is. Dit komt overeen met de conclusie in het 
budgethandboek van het Nibud bij hun referentiebegrotingen (waarbij de gemid-
delde bestedingen geanalyseerd worden) dat veel mensen met een relatief laag 
inkomen in het algemeen ontsparen (Nibud 2000). Uit hun tabellen blijkt dat in een 
eenpersoonshuishouden dit bedrag tussen de 10.890 en de 13.610 euro per jaar ligt 
(oorspronkelijk tussen de 2000 en 2500 gulden per maand). Bij een tweepersoons-
huishouden ligt het kantelpunt tussen de 14.000 en de 16.000 euro per jaar (gestan-
daardiseerd bedrag). Per saldo is het inkomen waarbij men dus ontspaart relatief 
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hoog. Een belangrijke vraag is wel in hoeverre deze ontsparing te maken heeft met 
het niet meer kunnen rondkomen of dat men er bewust voor kiest meer uit te geven 
dan het inkomen toelaat. Een deel van de huishoudens zal het lage inkomen als een 
tijdelijke situatie zien en ervoor kiezen om het bestedingspatroon niet aan te passen. 
Een ander deel kan daadwerkelijk niet rondkomen en moet schulden maken.

Per saldo zijn er diverse initiële armoedegrenzen te hanteren. De verschillende gren-
zen voor het jaar 1985 liggen in de range van 6.590 en 10.040. Zoals in hoofdstuk 2 
is aangeven, is een armoedegrens bij voorkeur gerelateerd aan de behoeften van 
een huishouden. Alleen de Nibud-budgetten, de subjectieve grenzen en de grenzen 
waarbij men ontspaart kunnen gezien worden als grenzen waarbij de behoeften van 
de huishoudens in verdisconteerd zijn. Bij de Nibud-budgetten is per huishoudentype 
doorgerekend wat een huishouden minimaal nodig heeft. Bij de subjectieve grenzen 
is aan de huishoudens gevraagd wat zij als minimaal noodzakelijk ervaren. Ook het 
bedrag waarbij een gemiddeld huishouden op het kantelpunt van sparen/ontsparen 
zit, kan gezien worden als een behoeftegerelateerd bedrag. Bij dit bedrag besluit een 
gemiddeld huishouden dat het inkomen te laag is om in de behoeften te voorzien.

De overige grenzen hebben geen duidelijke relatie met de behoeften van huis-
houdens. De nas-grenzen zijn bepaald op basis van parameters die behoren tot de 
Amerikaanse situatie. De Nederlandse situatie kan sterk verschillen. Daarnaast is 
de lage-inkomensgrens en de beleidsmatige grens nooit vastgesteld op basis van een 
duidelijke methode, waarin expliciet de behoeften van een huishouden zijn gemeten.

Van de verschillende grenzen kunnen de Nibud-budgetten daarom als het meest 
adequaat gezien worden. Bij het basispakket is voor elke kostenpost een minimaal 
bedrag vastgesteld, dat gebaseerd is op een bepaald pakket aan meest noodzakelijke 
goederen. Het totaalbedrag is dus gerelateerd aan de minimale behoefte van een 
huishouden. Ook geldt (zie § 5.3) dat dit budget daadwerkelijk minimaal is. Zodra 
een huishouden geconfronteerd wordt met extra kosten (ziektekosten, hoge huur, 
hogere energiekosten), dan zal men in deze systematiek moeilijk rond kunnen 
komen. Er is in dit budget geen reserve ingebouwd, zodat iemand met hogere kosten 
voor bijvoorbeeld huur of ziekte moeilijk rond kan komen.

Een voordeel van een Nibud-budget met de restpakketten is dat er variatie in de 
hoogte van de armoedegrens is. Het Nibud-basispakket zou dan gezien kunnen als 
een low cost-budget, terwijl de budgetten met de verschillende restpakketten meer als 
modest but adequate gezien kunnen worden. Deze benadering wordt ook vaak gebruikt 
in internationaal onderzoek (bv. Saunders et al. 1998). Door met verschillende 
budgetten en grenzen te werken wordt aangegeven dat een vaste armoedegrens niet 
altijd het volledige beeld weergeeft.
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Uit tabel 6.3 blijkt dat er drie verschillende huishoudentypen zijn waarop men de 
initiële grens zich zou kunnen baseren. Dit komt omdat de kosten van een extra per-
soon in een huishouden door het Nibud anders ingeschat wordt dan door het cbs. 
In de paragraaf over de equivalentiefactoren (§ 4.2) is hierop ingegaan. De conclusie 
was dat het wenselijk was om toch de cbs-equivalentiefactoren te gebruiken voor het 
bepalen van de armoedegrenzen voor de verschillende huishoudentypen. Dit bete-
kent dat een van de verschillende huishoudentypen gekozen zal moeten worden als 
ijkpunt.

Als de verschillende budgetten vergeleken worden met elkaar, dan valt op dat 
de paren met kinderen leiden tot de laagste equivalente bedragen, terwijl de paren 
zonder kinderen de hoogste equivalente bedragen hebben. De alleenstaanden 
hebben een middenpositie. Per saldo lijkt het daarom het beste om het equivalentie-
inkomen van de alleenstaande als initiële grens te nemen. Hierdoor is de afwijking 
ten opzichte van de andere huishoudens relatief kleiner. Dit betekent dat de stan-
daard basisfactor 78% zal moeten zijn. De opslagfactor hangt dan af van het gekozen 
pakket en varieert tussen de 13% en de 42%.

6.3 Conclusie

In dit hoofdstuk is gekeken wat een adequaat (initieel) niveau zou zijn voor de 
armoedegrens. Er zijn diverse armoedegrenzen geanalyseerd en berekend. Uit-
gangspunt voor de keuze van een (initieel) niveau is de gedachte dat een armoede-
grens moet aansluiten bij de minimale behoeften van een huishouden. Vanuit deze 
gedachte kan het beste gebruikgemaakt worden van de Nibud-budgetten. Voor elke 
bestedingspost is gekeken naar wat minimaal noodzakelijk is voor een huishouden. 
Het totaal kan gezien worden als een minimaal budget. Hierbij geldt dat een huis-
houden op alle posten een minimaal bedrag zou moeten uitgeven. Zodra men op een 
kostenpost extra kosten (ziektekosten, hoge huur, hogere energiekosten) heeft, dan 
zal men in deze systematiek niet meer rond kunnen komen. Er is in dit budget geen 
reserve ingebouwd. Dit budget kan gezien worden als een ‘basic needs-pakket’. Bij dit 
pakket is de basisfactor 78% en de opslagfactor voor a little more 13%.

Een dergelijk pakket is echter zeer minimaal. Het is daarom wellicht beter om als 
extra pakket een modest but adequate-pakket te defi niëren. In dit hoofdstuk zijn drie 
mogelijke restpakketten gedefi nieerd die hiervoor geschikt zouden kunnen zijn. In 
het eerste restpakket A zijn de bedragen voor recreatie, lidmaatschap van een biblio-
theek en een sport- of hobbyvereniging en een abonnement op een krant opgeno-
men. In het tweede pakket B zijn daarnaast ook de kosten van een huisdier en een 
tijdschrift opgenomen. Het derde pakket C is het meest ruime. Daarin zijn de kosten 
van een extra set kleding voor de volwassenen en de kosten van een roker meege-
nomen. Gezien de samenstelling van de pakketten zou het restpakket B het meest 
voldoen aan de eigenschap van modest but adequate. Afhankelijk van het gekozen 
restpakket zijn de opslagfactoren 24%, 28% en 42%.
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Noten

1 Exacter: de huishoudens met basisbestedingen tussen het 45ste en 55ste percentiel.
2 Hierbij is gekeken naar de huishoudens met een inkomen tussen de 95% en 105% van 

het sociaal minimum.
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7 Toepassing van de grens

In dit hoofdstuk zal gekeken worden welk effect de nieuwe nas-methodiek heeft 
op de armoedepercentages. Hierbij zullen de vier varianten vergeleken worden met 
de twee huidige grenzen en de grens op basis van 60% van de mediaan. Daarna zal 
gekeken worden naar de ontwikkeling van het algemene armoedepercentage. In het 
armoedebeleid is dit een belangrijk cijfer.

7.1 Ontwikkeling van de armoedegrenzen

In fi guur 7.1 staan de grenzen van het beleidsmatig minimum, de lage-inkomens-
grens en de 60%-mediaan alsmede de nieuwe grenzen zoals die gedefi nieerd zijn 
in hoofdstuk 6. Hierbij is telkens gecorrigeerd voor de infl atie en zijn de grenzen 
vergelijkbaar gemaakt naar een eenpersoonshuishouden door de cbs-equivalentie-
factoren toe te passen zodat de armoedegrens voor een alleenstaande weergegeven 
wordt. Daarnaast is bij de lage-inkomensgrens gecorrigeerd voor de huursubsidie. 
Bij de nieuwe grenzen conform de nas is uitgegaan van de basis- en opslagfacto-
ren zoals die gedefi nieerd zijn in hoofdstuk 6. De beleidsmatige grens heeft echter 
 verschillende niveaus voor de verschillende huishoudentypen.  Daarom is in de 
fi guur de gemiddelde beleidsmatige grens voor de totale bevolking ingetekend.

Figuur 7.1
Ontwikkeling van armoedegrenzen,  1985-2000 (in prijzen van 2000) 
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a     De lage-inkomensgrens en de beleidsmatige grenzen zijn gecorrigeerd voor de huursubsidie.

Bron: CBS (BO’83-’00) SCP-bewerking 
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Figuur 7.1 geeft inzicht in de ontwikkeling van de grenzen. Net zoals in hoofd-
stuk 6 laat ook hier de lage-inkomensgrens en de gemiddelde (gestandaardiseerde) 
beleidsmatige grens een duidelijke stijging zien met respectievelijk 7% en 11%. Dit 
komt omdat bij beide grenzen nu de gemiddelde huursubsidie van mensen rond 
het minimum is opgeteld. Het verschil met de lage-inkomensgrens is bij de gemid-
delde beleidsmatige grens 14% in 1985 en 10% in 2000. Dit kleinere verschil komt 
omdat de gemiddelde beleidsmatige grens in koopkracht met 4% gestegen is (zie ook 
fi guur 2.1). De stijging van deze grens is het gevolg van twee ontwikkelingen. Aller-
eerst is de samenstelling van de bevolking veranderd. Er zijn meer alleenstaanden en 
paren zonder kinderen. Aangezien bij deze groepen de gestandaardiseerde beleids-
matige grens hoger is dan bij paren met kinderen, stijgt de gemiddelde gestan-
daardiseerde grens in de loop van de tijd. Hierdoor is de gemiddelde grens met 3% 
gestegen. Daarnaast is het beleidsmatig minimum voor ouderen gestegen door de 
ouderenkorting, waardoor het gemiddelde met 1% is gestegen. De derde referentie-
grens is de grens waarbij 60% van de mediaan wordt genomen. Deze grens heeft een 
relatief grillig verloop. In de periode 1985-1989 stijgt de grens sterk. In de periode 
1990-1994 blijft deze grens reëel ongeveer even hoog, waarna deze vanaf 1994 weer 
sterk gaat stijgen.

De nieuwe grenzen conform de nas-methodiek zijn over de gehele periode 
duidelijk lager dan de lage-inkomensgrens. In de laagste variant, waarbij de opslag-
factor wordt gehanteerd die overeenkomt met het minimale budget van het Nibud, 
is het verschil met de lage-inkomensgrens zeer groot. Doordat deze grens echter 
iets  sterker stijgt dan de lage-inkomensgrens, wordt het verschil in de loop van de 
periode kleiner.

Uit de grafi ek blijkt ook dat met name in 1994, toen de economie er relatief slecht 
voor stond, de armoede volgens de nieuwe grenzen het hoogst was. Dit komt omdat 
de grens mede gebaseerd is op de bestedingen van de drie voorgaande jaren. De 
grens volgt dus niet direct de ontwikkeling van de conjunctuur. Er zit een lichte 
vertraging in. Aangezien de inkomens duidelijker de conjunctuur volgen, lopen de 
armoedegrens en de inkomens niet volledig synchroon (zoals bij de 60%-mediaan 
grens). Hierdoor stijgen de armoedepercentages in een periode van laagconjunctuur 
sterker dan bij de 60%-mediaangrens. In een periode van hoogconjunctuur zullen 
armoedepercentages bij de nieuwe grenzen weer dalen. Dit hoeft niet per se het geval 
te zijn bij de 60%-mediaangrens.

Gezien de fi guur lijkt het dat de ‘gemiddelde’ beleidsmatige grens zich ongeveer 
hetzelfde ontwikkelt als de nieuwe grens, zowel qua hoogte van de grens als qua 
indexatie. Een dergelijke vergelijking met de ‘gemiddelde’ beleidsmatige grens is 
echter niet volledig adequaat. Er mag namelijk niet geconcludeerd worden dat ook 
de armoedepercentages ongeveer zullen overeenkomen. De beleidsmatige grens 
verschilt namelijk per huishoudentype en armoedepercentages per huishoudentype 
kunnen sterk verschillen. De fi guur laat zien dat de beleidsmatige grens voor een 
alleenstaande (gestandaardiseerd) aanmerkelijk hoger is dan de beleidsmatige grens 
voor een paar met twee kinderen. Aangezien het armoedepercentage van alleen-
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staanden aanmerkelijk hoger is dan het percentage van paren met kinderen is de 
hogere armoedegrens voor alleenstaanden aanmerkelijk relevanter voor het armoe-
depercentage gemeten in huishoudens.

7.2 De ontwikkeling van de armoedepercentages

Een belangrijke vraag is wat de armoedepercentages zijn met de nieuwe armoede-
grens. Zoals aangegeven in paragraaf 4.3 is het wenselijk om de cijfers in termen van 
personen te presenteren. De beide representatievormen laten meestal dezelfde trend 
zien. In de bijlage zijn de beide tabellen opgenomen. Figuur 7.1 geeft de ontwikke-
ling van het algemene armoedepercentage op basis van de verschillende grenzen in 
personen.

Per saldo komt het armoedepercentage in personen volgens de lage-inkomensgrens 
in 2000 uit op 9,8, terwijl de beleidsmatige grens 7,5 aangeeft. Het criterium van 60% 
leidt tot een hoger armoedepercentage in 2000: 10,7. Bij de nieuwe grenzen varieert 
het armoedepercentage tussen de 3,6 (basisopslagfactor) en de 10,2 (opslagfactor C). 
De armoedepercentages bij de opslagfactoren A en B zijn 5,5 respectievelijk 6,4.

Figuur 7.2
Armoedepercentages bij verschillende armoedegrenzen, 1985 en 1989-2000

Bron: CBS (IPO’85, ’89-’00)
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Volgens de lage-inkomensgrens is het percentage arme personen in de loop van de 
jaren duidelijk gedaald. Met name in de periode 1985-1990 en 1994-2000 is dit het 
geval geweest. Zoals uit hoofdstuk 2 bleek, is in die periodes het reële gemiddelde 
inkomen in Nederland sterk gestegen. Aangezien deze armoedegrens alleen voor 



76 Toepassing van de grens

infl atie corrigeert, zijn de armoedepercentages duidelijk gedaald. Tussen 1990 en 
1994 steeg het armoedepercentage licht met 1,2 procentpunt. Dit ligt in de lijn van de 
stagnering van het besteedbaar inkomen in die periode. Als gevolg van de economi-
sche recessie in die periode was de stijging in het gemiddelde besteedbaar inkomen 
reëel slechts 1,1%. In de periode 1994-2000 daalde het armoedepercentage met 3,6 
procentpunt.

In de periode 1990-1994 laat de beleidsmatige grens in personen slechts een 
kleine stijging zien van 0,5 procentpunt. De beleidsmatige grens geeft de econo-
mische conjunctuur dus minder duidelijk weer. Dit is ook in overeenstemming met 
de constatering uit paragraaf 2.4 dat de beleidsmatige grens voor een belangrijk 
deel een volume-indicator is, waardoor de schommelingen in het armoedecijfer 
minder groot zijn. In de periode 1994-2000 is het percentage op basis van de beleids-
matige grens met 1,4 procentpunt gedaald, wat kleiner is dan de daling bij de lage-
 inkomensgrens. In deze periode is de beleidsmatige grens reëel gestegen, terwijl de 
lage- inkomensgrens constant bleef.

De armoede op basis van 60% van het mediane inkomen kenmerkt zich door een 
sterke stijging van de armoede in de periode 1985-1989, waarna de stijging zich lang-
zaam doorzet. Hierna blijft het armoedepercentage een licht stijgende trend houden 
tot 2000. In tegenstelling tot de andere grenzen blijft het armoedepercentage 
volgens dit criterium tussen 1994 en 2000 vrijwel gelijk. De andere grenzen laten een 
duidelijke daling zien.

De grenzen conform de nas-systematiek hebben in grote lijnen allemaal dezelfde 
ontwikkeling. In de periode 1985-1990 is er een daling van de armoede. Met name bij 
de variant waar een hoge opslagfactor gehanteerd wordt, is deze daling het sterkst. 
Na deze periode is er een scherpe stijging van de armoedepercentages te zien, die 
onafhankelijk van de hoogte van de grens is. Deze stijging is ook te zien bij de lage-
inkomensgrens en de beleidsmatige grens, maar in veel mindere mate. Hier is dui-
delijk het effect te zien van de verschillende grenzen. In de periode 1990-1994 stegen 
de  nieuwe grenzen relatief sterker dan de lage-inkomensgrens of de beleidsmatige 
grens.

Na 1994 laten de nieuwe grenzen een langzame daling zien die ongeveer vergelijk-
baar is met het tempo waarin de armoede op basis van de beleidsmatige grens daalt. 
Figuur 7.2 laat zien dat de armoedepercentages op basis van lage-inkomensgrens 
sneller dalen dan die van de grens met de hoge opslagfactor C. Per saldo is in 2000 
het percentage personen op basis van de lage-inkomensgrens hierdoor iets lager dan 
deze grens (10,2%).

7.3 Verandering van de armoedepopulatie

Naast de vraag wat de ontwikkeling van de nieuwe grens in de tijd is, blijft ook 
de vraag in hoeverre de armoedepopulatie verandert doordat een nieuwe grens 
gebruikt wordt. Tabel 7.2 laat zien in hoeverre de percentages verschillen naar huis-
houdentype en naar gebruik van de huursubsidie. De tabel presenteert de cijfers 
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naar personen. Bij de huishoudens waarbij het aantal huishoudenleden constant is 
(alleenstaande, paren, paren met twee kinderen) verschillen de percentages niet met 
armoedepercentages gemeten in huishoudens. Bij de overige huishoudens zijn er 
slechts kleine verschillen.

Er zijn twee belangrijke factoren waardoor de samenstelling van de groep onder 
de armoedegrens kan veranderen. Allereerst is bij de verschillende grenzen de 
 inkomensdefi nitie niet altijd hetzelfde.

Tabel 7.2
Aandeel in de bevolking en in de armoedepopulatie van verschillende groepen, 2000 (in procenten)

aandeel 
in bevol-
king

lage-
 inkomens-
grens

beleids-
matige
grens

60%
mediaan

nieuwe grenzen

opslag-
factor C

opslag-
factor B

opslag-
factor A

opslag-
factor basis

zonder huursubsidie 93 69 68 80 80 85 87 90
met huursubsidie 7 31 32 20 20 15 13 10

alleenstaande 14 29 28 23 23 22 22 19
paren 28 15 17 16 16 13 13 13

paren met 1, 3 of
meer kinderen 18 17 14 21 21 23 23 25
paren met 2 kinderen 17 12 9 15 15 16 16 17
eenoudergezinnen 4 20 24 18 18 18 17 16
overig 18 6 8 7 7 8 9 11

Bron: CBS (IPO’00) SCP-bewerking

Uit tabel 7.2 blijkt dat de samenstelling van de groep onder de verschillende armoe-
degrenzen aanmerkelijk kan verschillen. Bij de lage-inkomensgrens ontvangt 31% 
van personen onder deze armoedegrens huursubsidie. Dit percentage is ongeveer 
hetzelfde bij de beleidsmatige grens. Dit komt doordat voor beide grenzen een 
inkomensdefi nitie gebruikt wordt waarin de huursubsidie niet verdisconteerd is. 
Bij de andere grenzen geldt dat huursubsidie wel bij het inkomen opgeteld is, zodat 
degenen die een huursubsidie ontvangen minder snel als arm gezien worden. Dit 
geldt ook voor de nieuwe grens met de basisopslagfactor. Het percentage met huur-
subsidie is daar het laagst.

In vergelijking met de lage-inkomensgrens zullen bij toepassing van de grens 
met opslagfactor C minder alleenstaanden en eenoudergezinnen in de armoede-
groep aanwezig zijn, maar meer paren met kinderen. Ook dit heeft onder andere 
te maken met de huursubsidie. Met name alleenstaanden en eenoudergezinnen 
ontvangen huursubsidie waardoor zij relatief minder vaak als arm gezien worden. 
Bij deze groepen geldt ook dat bij een lagere opslagfactor hun aandeel in de armoede-
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populatie daalt. Daartegenover staan de paren met kinderen. Zij komen vaker voor in 
de armoedepopulatie bij toepassing van de nieuwe grens.

7.4 Conclusie

De grenzen waarbij geïndexeerd wordt met de basisbestedingen geven de conjunctu-
rele beweging goed weer. In tijden van economische groei (1985-1990 en 1994-2000) 
laten deze grenzen een daling van het armoedepercentage zien. In economisch min-
dere tijden (1990-1994) is er een stijging te zien. Bij een conjuncturele neergang geven 
de grenzen een sterkere stijging van de armoede aan. In een periode van economi-
sche groei dalen ze langzaam. Over de gehele periode vertoont de nieuwe grens geen 
sterke daling (zoals de lage-inkomensgrens), maar een relatief bescheiden daling. 
Daarmee zijn de armoedepercentages over de gehele periode stabieler dan die van 
de lage-inkomensgrens. Het armoedepercentage volgens deze laatste grens is in de 
periode 1985-1990 vrijwel gehalveerd. De beleidsmatige grens is over de onderzoeks-
periode relatief stabiel, maar geeft de economische conjunctuur minder duidelijk 
weer, mede als gevolg van beleidsmatige beslissingen. In vergelijking met de 60% 
van de mediaan-grens geeft de nieuwe grens een duidelijker beeld van de conjunc-
tuur. Dit komt omdat de grens mede gebaseerd is op de bestedingen van de drie ach-
terliggende jaren. De grens volgt dus niet direct de ontwikkeling van de conjunctuur. 
Er zit een lichte vertraging in. Aangezien de inkomens wel duidelijker de conjunctuur 
volgen, lopen de armoedegrens en de inkomens niet volledig synchroon. Hierdoor 
stijgen de armoedepercentages in een periode van laagconjunctuur en dalen ze in 
een periode van hoogconjunctuur.

Bij de nieuwe grenzen conform de nas-methodiek varieert het armoedepercen-
tage voor het jaar 2000 tussen de 3,6 (basisopslagfactor) en de 10,2 (opslagfactor C). 
De armoedepercentages bij de opslagfactoren A en B zijn 5,5 respectievelijk 6,4.



79

8 Samenvatting en aanbevelingen

In Nederland zijn op dit moment twee armoedegrenzen gangbaar: de lage-
 inkomensgrens en de beleidsmatige grens. Deze laatste grens is afgeleid van het 
sociaal minimum. Naast deze twee grenzen is het op Europees niveau gebruike-
lijk om 60% van het mediane inkomen als grens te gebruiken. Deze verschillende 
grenzen hebben voor- en nadelen. De beleidsmatige grens is sterk afhankelijk van 
politieke beslissingen (koppeling met lonen, verandering in belastingheffi ng en bij-
dragen ziektekosten). Zo heeft het minimumloon de contractloonstijging duidelijk 
niet gevolgd tussen 1985 en 2000 en is zelfs reëel in waarde gedaald. Door de lagere 
belastingheffi ng is het sociaal minimum qua koopkracht echter wel ongeveer op 
peil gebleven. Bij de lage-inkomensgrens is dit een expliciete eigenschap: deze grens 
geeft een constante koopkracht weer. De Europese 60%-mediaangrens is gekop-
peld aan de welvaartsontwikkeling in de tijd en heeft dus duidelijk een relatieve 
benadering. Bij alle drie de grenzen is het de vraag of de indexatiemechanismen van 
de grenzen wel overstemmen met de ontwikkeling van het minimaal noodzakelijke 
inkomen.

Een ander belangrijk probleem bij de drie verschillende grenzen is dat de niveaus 
van de drie grenzen betrekkelijk willekeurig zijn gekozen. Bij de lage-inkomensgrens 
is het bijstandsniveau van 1979 als leidraad genomen, terwijl het percentage van 
60 van het mediane inkomen ook relatief willekeurig is. Bij de beleidsmatige grens 
zou gesteld kunnen worden dat het niveau van het sociaal minimum de resultante is 
van het democratisch proces. Toch geldt ook hier dat er geen duidelijke relatie is met 
een inkomen dat daadwerkelijk minimaal noodzakelijk is.

In het kader hiervan heeft het scp onderzoek gedaan op welke manier het beste de 
armoedegrens gedefi nieerd kan worden. Hierbij is vooral aandacht besteed aan twee 
zaken. Een eerste onderzoeksvraag betreft het indexatiemechanisme. De tweede 
vraag is het (initiële) niveau waarop de grens vastgesteld moet worden. Daarnaast 
is ook gekeken naar enkele overige aspecten bij het meten van armoede, zoals de 
inkomensdefi nitie, equivalentiefactoren en de meting in personen of huishoudens.  
Uiteindelijk heeft het onderzoek geleid tot vijf aanbevelingen. Deze worden in deze 
samenvatting benoemd.

De analyses in dit rapport hebben niet als doel om het sociaal minimum te herde-
fi niëren, maar een mogelijke nieuwe armoedegrens te verkennen. Deze grens baseert 
zich op het inkomen van een huishouden. Het blijft belangrijk om bij de analyses ook 
andere, aanvullende indicatoren in ogenschouw te nemen, zoals schulden, subjectief 
rondkomen, duur van armoede. In de komende Armoedemonitoren zal hierover ook 
gerapporteerd blijven worden.
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Een belangrijke leidraad voor het onderzoek is het advies dat de National Academy 
of Sciences (nas) in 1995 heeft uitgebracht aan de Amerikaanse overheid over het 
meten van armoede. In de Verenigde Staten heeft men sinds 1963 een armoede-
grens die niet in koopkracht is veranderd en deze wordt naar moderne maatstaven 
als te laag beschouwd. Een belangrijk verschil met Nederland is dat deze grens ook 
doorwerkt in het sociaal minimum in de Verenigde Staten. Een verandering van 
de grens zou dus ook inkomenspolitieke gevolgen kunnen hebben. Toch heeft de 
Amerikaanse overheid aan de nas gevraagd om een advies te geven over een nieuwe 
offi ciële armoedegrens. Het gegeven advies biedt een aansprekend concept voor 
het defi niëren van een armoedegrens.  De nas adviseert namelijk om de armoe-
degrens te relateren aan de bestedingen aan voedsel, kleding en huisvesting in de 
samenleving. Deze goederen heeft elk huishouden nodig en de ontwikkeling van de 
bestedingen aan deze basisgoederen kan gezien worden als een indicator voor de 
ontwikkeling van het minimaal noodzakelijk inkomen c.q. de armoedegrens. Aan-
beveling 1 gaat hierop in.

Naast de ontwikkeling van de armoedegrens is ook de initiële hoogte van de grens 
een belangrijk punt. De nas biedt geen duidelijke richtlijn om een dergelijk start-
niveau vast te stellen. Daarom is aansluiting gezocht bij de Nibud-budgetten. Deze 
budgetten geven inzicht in wat in Nederland minimaal noodzakelijk is om rond te 
kunnen komen en bieden daarom een beter handvat om een armoedegrens op te 
ijken dan een algemene Europese norm zoals 60% van de mediaan. In aanbeveling 2 
is dit verder uitgewerkt.

De indexatie en de initiële hoogte van de armoedegrens kunnen gezien worden als 
het kernpunt van de analyse. Toch zijn er ook enkele andere aspecten waarop in dit 
rapport ingegaan wordt. In overeenstemming met de adviezen van de nas is het 
wenselijk om de inkomenstoeslagen mee te tellen in het inkomen en de ziekte- en 
kinderopvangkosten van het inkomen af te trekken. Ook is te adviseren om armoede 
in personen weer te geven in plaats van in huishoudens. Aanbeveling 3, 4, en 5 zijn 
hierop gericht.

Wanneer gekeken wordt naar het rapport van de nas kan geconstateerd worden 
dat de huidige lage-inkomensgrens op een paar belangrijke punten goed overeen-
komt met de adviezen van de nas. De inkomensdefi nitie en de equivalentiefactoren 
stemmen, behalve op het punt van de huursubsidie, duidelijk overeen met de aanbe-
velingen. Ook hier is een belangrijk punt de indexatie. De huidige lage-inkomens-
grens is een absolute grens en wordt dus niet meegeïndexeerd met de welvaart. Op de 
korte termijn is dit niet problematisch. Op de langere termijn zal deze grens echter 
steeds verder afstaan van het gemiddelde welvaartsniveau en zullen de armoedeper-
centages een dalende trend vertonen.
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Aanbeveling 1: Indexeer een nieuwe armoedegrens op basis van de ontwikkeling van de 
basisbestedingen

De nas adviseert om de indexatie van de armoedegrens te relateren aan de bestedin-
gen aan voedsel, kleding en huisvesting. Als in de maatschappij meer besteed wordt 
aan deze goederen, dan stijgt de grens mee. Als daarentegen meer besteed wordt aan 
vakanties, dan stijgt de grens niet mee. Daardoor is de grens meer gerelateerd aan de 
ontwikkeling van de behoeften van mensen dan aan algemene economische trends 
zoals de infl atie of loonsverhogingen, wat wel het geval is bij de huidige armoede-
grenzen. Daarnaast is de grens niet afhankelijk van politieke/beleidsmatige beslis-
singen, zoals bij de beleidsmatige grens.

De nas beargumenteert dat behoeften van mensen op het minimumniveau niet 
gelijk blijven. Indexatie met alleen de infl atie is daarom niet adequaat. De behoeften 
stijgen mee met de welvaart, maar niet in hetzelfde tempo. Dit leidt de nas af uit 
de ontwikkeling van de subjectieve armoedegrenzen. Het is gebleken dat deze zich 
‘quasi-relatief’ gedragen. Doordat ook het nieuwe indexatieregime zich (op lange 
termijn) quasi-relatief gedraagt, sluit deze grens goed aan bij de ontwikkeling van de 
behoeften van de bevolking. Het voordeel is dat het veel minder vaak nodig is om de 
grens opnieuw te ‘ijken’ en dat de gegevens uit objectieve bronnen komen. De jaar-
lijkse indexatie hangt dus niet af van de jaar-op-jaarontwikkeling van de subjectieve 
grenzen. Deze kunnen namelijk relatief grillig verlopen.

De verschillende analyses geven indicaties dat ook in Nederland de armoedegrens 
tot op zekere hoogte gerelateerd zou moeten zijn aan de welvaart. De subjectieve 
armoedegrenzen laten een duidelijk stijging zien van het minimale bedrag waarvan 
men rond zou moeten kunnen komen. Ook de cijfers van het Nibud geven aan dat 
een absolute grens te restrictief, maar een volledig relatieve indexatie weer te riant is. 
De analyses laten zien dat de nas-methode zich bij bepaalde groepen (bv. gezinnen 
met kinderen) quasi-relatief gedraagt. Voor andere groepen (alleenstaanden) is het 
minder duidelijk. Een probleem is dat in de onderzoeksperiode de huren zeer sterk 
stegen. Wanneer de inkomens niet tegelijkertijd meegroeien, is het belang van de 
huur en dus ook het basispakket automatisch toegenomen. Het gevolg hiervan is dat 
bij de alleenstaanden de grens sneller steeg dan de overige bestedingen. Wanneer dit 
niet zo zou zijn geweest, is het zeer waarschijnlijk dat ook bij deze groepen de grens 
zich quasi-relatief zou hebben gedragen.

De nas adviseert om de indexatie te laten plaatsvinden aan de hand van de 
bestedingen van één type referentiehuishouden. Wanneer één type huishouden als 
referentiehuishouden wordt aangehouden, worden samenstellingseffecten (ten 
dele) vermeden. Het nadeel is echter dat de ontwikkeling in de basisbestedingen van 
de verschillende huishoudentypen sterk kunnen verschillen. Bij de paren met twee 
kinderen besloeg de stijging over vijftien jaar 22%. Bij de alleenstaanden was dit 8%. 
Een andere keuze kan dus jaarlijks bijna een procentpunt schelen en de armoede-
percentages sterk beïnvloeden. Dit probleem kan opgelost worden door de gehele 
bevolking als ‘referentiehuishouden’ aan te merken. Hierdoor wordt de gemiddelde 
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ontwikkeling zichtbaar. Uit de analyses blijkt dat de samenstellingseffecten zeer 
beperkt zijn. Ook zijn de armoedepercentages op langere termijn relatief stabiel, 
maar is wel de economische conjunctuur goed te herkennen in de armoedecijfers. 
Het volledig apart indexeren van de verschillende huishoudens is niet te adviseren. 
De verhoudingen tussen de groepen kunnen dan te scheef worden.

Per saldo is indexatie conform de nas-grens te adviseren, waarbij de ontwikke-
ling van de basisbestedingen van de gehele bevolking het beste voldoet. In eco-
nomisch slechte tijden geeft de grens een stijging van het armoedepercentage. In 
economische betere tijden daalt het percentage. Daarnaast is deze grens gerelateerd 
aan de welvaart en ook aan de behoeften van de huishoudens.

Aanbeveling 2: Defi nieer de initiële hoogte van een nieuwe armoedegrens aan de hand 
van de minimale Nibud-budgetten en de restpakketten.

De nas-methode doet geen uitspraak over de hoogte van de (initiële) grens. Er zal 
dus een ijkpunt gezocht moeten worden waar de nieuwe grens op kan worden vast-
geprikt. Daarom is gekeken naar diverse armoedegrenzen. Een belangrijk criterium 
om het initiële niveau vast te stellen is dat de (initiële) nieuwe grens moet aansluiten 
bij het minimaal noodzakelijke inkomensniveau van een huishouden. Daarom is het 
te adviseren om uit te gaan van de gegevens van het Nibud. De basisbedragen van het 
Nibud geven voor elke kostenpost aan wat een minimaal noodzakelijk bedrag is. Dit 
budget kan daarom gekenschetst worden als een budget dat voorziet in de minimale 
behoeften van een huishouden: een low cost-budget. Het bevat alleen de meest nood-
zakelijke kosten van wonen, kleding, voedsel, verzekeringen, overige huishoudelijke 
kosten, alsmede een klein bedrag voor vervoer. Met dit budget als armoedegrens is 
het armoedepercentage in 2000 3,6.

Een dergelijk pakket is echter zeer minimaal. Daarom werkt het Nibud ook 
met restpakketten. Deze pakketten moeten voorzien in de kosten van iets minder 
noodzakelijke kosten zoals abonnementen, recreatie/vakantie en sportclubs. Het 
is daarom te adviseren om naast dit pakket een tweede, hogere armoedegrens te 
hanteren: een modest but adequate-budget. Dit kan door een andere opslagfactor te 
hanteren. In dit rapport zijn drie mogelijke restpakketten gedefi nieerd die hiervoor 
geschikt zouden kunnen zijn. In het eerste restpakket A zijn bedragen verwerkt voor 
recreatie, lidmaatschap van een bibliotheek, een sport- of hobbyvereniging en een 
abonnement op een krant. In het tweede pakket B zijn daarnaast ook de kosten van 
een huisdier en een tijdschrift opgenomen. Het derde pakket C is het meest ruime. 
Daarin zijn de kosten van een extra set kleding voor de volwassenen en de kosten van 
één roker meegenomen. Afhankelijk van het gekozen restpakket variëren de opslag-
factoren en zijn de armoedepercentages 5,5, 6,4 en 10,2.

Het voordeel van een ‘lage’ armoedegrens (gebaseerd op low cost) en een ‘hogere’ 
armoedegrens (gebaseerd op modest but adequate) is dat hiermee aangegeven kan 
worden dat bij de defi niëring van armoede er een keuze gemaakt moet worden in 
hoeverre armoede gezien moet worden als een absoluut minimum of als een budget 
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met enkele extra’s. Van de verschillende mogelijke restpakketten lijkt restpakket B 
de meest voor de hand liggende om aan te merken als modest but adequate. Dit bevat 
naast het basispakket ook posten voor enige recreatie, abonnementen en een huis-
dier, maar niet de kosten van roken – een kostenpost die velen vermoedelijk als niet 
noodzakelijk zien, mede vanwege de negatieve gezondheidseffecten.

Alhoewel de Nibud-budgetten als initiële grens gebruikt kunnen worden, is het niet 
raadzaam om het Nibud-budget elk jaar bepalend te laten zijn als armoedegrens. 
Het Nibud past namelijk regelmatig het minimale pakket aan, waardoor een verge-
lijking in de tijd niet meer goed mogelijk is. Daarom is het beter om de indexatie van 
de armoedegrens vast te stellen aan de hand van de nas-methodiek conform aan-
beveling 1.

Aanbeveling 3: Gebruik een inkomensdefi nitie inclusief toeslagen

Een belangrijk advies van de nas is om in de inkomensdefi nitie zoveel mogelijk 
inkomenselementen op te nemen. In de Verenigde Staten gaat het om zaken zoals 
voedselbonnen, schoollunches, alsmede de bijdragen voor mensen met hoge ener-
giekosten. Een belangrijke reden om deze inkomenselementen  mee te nemen is dat 
een armoedegrens zou moeten meten hoeveel mensen te weinig inkomen hebben om 
een bepaald totaalpakket goederen te kunnen consumeren. Ook de bijdragen voor 
extra specifi eke doelen tellen hierbij mee.

In de huidige Nederlandse armoedegrens worden de huursubsidie of premie eigen 
woning niet in het inkomensbegrip opgenomen. Conform het Amerikaanse advies 
is het te adviseren om deze inkomenselementen wel mee te nemen bij de bepaling 
van armoede. Huursubsidie en de premie eigen woning/koopsubsidie vergroten de 
welvaart van een huishouden. Mensen met huursubsidie of een premie eigen woning/
koopsubsidie kunnen in een betere/grotere woning wonen door de extra inkomens-
ondersteuning.

Aanbeveling 4: Verdisconteer de zorgkosten en de kinderopvangkosten in het inkomen

Sinds 1985 is de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk gestegen. Als gevolg hiervan 
zijn ook de kosten van de kinderopvang gestegen. Deze kosten zijn werk-gerelateerd 
en sinds enkele jaren zijn de gegevens ook beschikbaar bij de belastingdienst. Het 
verdisconteren van deze kosten in het inkomen geeft een zuiverder beeld van de 
inkomenspositie van een huishouden. Wel moeten deze kosten natuurlijk gesaldeerd 
worden met de vergoedingen van de Belastingdienst en de werkgever.

De kosten van de ziektekostenpremies zouden, in overeenstemming met de 
huidige systematiek, afgetrokken moeten worden aangezien hier inkomensherver-
delingsaspecten bij spelen. Wel is het te adviseren om een aanvullende studie te doen 
naar in hoeverre de ziektekosten die niet vergoed worden van bijvoorbeeld chronisch 
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zieken betrokken dienen te worden bij de berekening van het inkomen en op welke 
wijze dat dan zou moeten gebeuren.

Aanbeveling 5: Presenteer de armoedepercentages op basis van personen

Daarnaast is het te adviseren om de armoedepercentages te presenteren als het aan-
deel personen dat onder de armoedegrens leeft. Dit sluit beter aan bij het dagelijks 
taalgebruik en de statistieken van de Europese Unie. In de huidige Nederlandse 
statistieken wordt het percentage huishoudens gepresenteerd dat een inkomen 
heeft onder de armoedegrens. Hierbij tellen een eenpersoonshuishouden en een 
meer persoonshuishouden even zwaar mee. Het is zuiverder om het aantal personen 
te tellen dat onder de armoedegrens leeft. Dit betekent niet dat het criterium voor 
armoede aangepast wordt. Het gaat om het percentage personen dat in een huis-
houden leeft waarbij het huishouden een lager inkomen heeft dan de armoedegrens.

Een tweede voordeel is dat de analyse van de verdeling van de armoede over de 
bevolkingsgroepen op een consistentere wijze kan plaatsvinden. Er hoeft name-
lijk niet ingedeeld te worden op basis van kenmerken van het hoofd van het huis-
houden. Bij een telling in personen kan op basis van kenmerken van het gezinslid 
ingedeeld worden. Het hoofd van het huishouden is vaak de oudste persoon van het 
huis houden. Het gevolg hiervan is dat in de armoedestatistieken ouderen over-
vertegenwoordigd zijn. Een ander gevolg is dat ook gemakkelijker de situatie van 
vrouwen en van kinderen in de statistieken geanalyseerd kan worden. Wanneer op 
basis van huishoudens gekeken wordt, dan vallen deze groepen buiten de analyse 
omdat  kinderen in het geheel niet en vrouwen relatief minder vaak hoofd van een 
huis houden zijn.
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