Geld
Twee brochures van, het NIBUD, hct Nationaal Tnstituut Budgetvoorlichting,zijn herzien en aan de
nieuwe bntwikkelingen aanppast. Net betaft de
brochures Kostgdd en Wat kost m e voeding.
Veel mensen w t e n niet goed wat een redelijk bedrag aan kostgeldis. Dat hangt er van af hoe de
kostganger gebmik maakt van het huis. De brochure Iaat zien, wat we1 en niet berekend kan worden. Kostgeldkost f4,SO.
Voeding is een dagelijks terugkerende post. De brochure Wat kost onze voeding laat zien hoe je met
weinig geld toch een smakelijke en gezonde maaltijd kunt samenstellen.Het boekje bevat een veertigtal menu's op vleesbasis, en 10 vegetarische menu's, waarbij de kosten voor de voeding per dag
(inklusief broodmaaltijden) per persoonf4,50 bedragen. Dit bedrag ligt overigensf 1,00lager dan
dat in de vorige versie van de brochure! De brochure zelf kost f 5,OO.
Nieuw is de brochure De kostw van kinaken van
0 - 17jaar. De brochure is niet alleen bedoeld voor
de konsument, maar ook voor a1diegenen die in
hun werk te maken hebbcn met de vraag wat kinderen kosten. Te denken valt aan advokaten (alimentatie), welzijnswerkers, belastingkonsulenten
en voorlichters. De brochure kan verder behulpzaam zijn bij het aanvragen van kinderbijslag. De
prijs bedraag f 5,25.
Binnenkort zal bij het NIBUD de brochure Uitgaven studenten 1981/1982 verschijnen, die wwel
voor studenten die van een rijksstudietoelagem o e
ten rondkomen, als die van een ouderlijke bijdrage
leven praktische richtlijnen geeft.
Brochures van het NIBUD, kunt u bestellen door
het verschuldigdebedrag over te maken op postgira 368700 t.n.v. NIBUD, Den Haag, onder vermelding van de naam van de brochure(s).
Konsumentenaangelegenheden
Jaarlijks wordt door de Interdepartementale Coiirdinatiecommissze voor Consumentenaangelegenheden (ICC) een Jaarrapport OverheidsbeleidConsumentenaangelegenheden samengesteld.Onlangs ls
het Jaarrapport 1980-1981 verschenen. In dat rapport worden niet alleen de ontwikkehngen m de
verslarmeriode, maar ook de belangriikste in de

Het Instttuut voor Hu~shoudtechmschAdvwa
(IVHA) heeft em brochure u~tgebradtonder de
naam Wosmzddelen,de was en k t mdteu Net boekje 1s bedoeld voor wle nu we1 eens w ~weten
l
water
zoal aan wassen vastut Het IVHA w11 met alleen
geb~edwegwljs
t
de n~enwelmgop d ~u~tgestrekte
maken, maar ook degene d ~ al
e jaren voor de was
zorgt. N~euwewasnuddelen, nleuwe apparaten en
nleuwe text~elvezelsstellen je maar a1 te vaak voor
problemen. Vaak als je met weet wat er nleuw aan
IS

In de brochure komen de was, de wasmethode en
het wasgoed a m de orde Verder aandacht voor
wasm~ddelen,wat hun verschd IS,en wat ze voor
het m~ljeubetekenen
De brochure Wasmlddelen,de was en het mrlreu telt
40 pagma's en IS te bestellen door f 5,95 over te maken op glro 338944 t n v St~chtmgIVHA te Den
Haag, met vermeldmg van 'brochure wasm~ddelen'
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Woonlast en inflatie

Het SWOKA-onderzoeksrapport Woonlast en influtie is al weer het vijfde in de reeks van publikaties van de in 1978 opgerichte Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumentenaangelegenheden.
Het onderzoek zelf werd in o g r a c h t van SWOKA
verricht door J.I.R. Kindt van het Instituut voor
Onderzoek van Overheidsnitgaven.De probleemstelling luidde: wat is de invloed van de algemene en
specifiekeprijsstfgingen op de verhouding twsen
woonlast en besteedbaar inkomen voor verschillende
groepen van woonkonsumenten7Het begrip woonlast is hierbij opgevat in de (enge) zin van kale
woonlast: huur of netto kosten van hypotbeek. Dit
geeft we1 aanleiding tot begrips verwarring: in het
algemeen worden onder de wooplasten de totale
lasten van het wonen, aus ook eneraie, water en
heffingen, gerekend. Het vergelijk& van de u ~ t komsten van dit onderzoek met andere onderzoe-
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