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sumptie verQelijkbare groepan hui.houd.nr
opgespoord worden, namelijk dr hulrhouden* m a
0 mlrtid vaai u i t g m on vrrl huhhoudrlljbproduittie;
o d i t i e i vod u i t a m en mink hubhoud..

wijl onbetaalde arbeid en huishoudelijke produktie synoniem zijn. Uitzonderingen op de
40%-60% regel worden gevormd door de gepensioneerden en de één-oudergezinnen
(meer onbetaalde arbeid) en de hogere inkomens (minder onbetaalde arbeid).
Bij analyse van de konsumptieverdeling waarbij de omvang van de totale konsurnptie geschat is aan de hand van de uitgaven en de
waarde van de huishoudelijke produktie blijkt
dat de relatieve verschillen in totale konsumptie tussen alleenwonenden, één-ouder gezinnen, stellen zonder kinderen en stellen met
kinderen groter zijn dan wanneer alleen maar
naar hun uitgaven gekeken wordt. De verschillen op grond van leeftijd binnen de groepen
alleenwonenden en stellen zonder kinderen
zijn dan kleiner, evenals de verschillen op
grond van het inkomen bij zowel de stellen
met als zonder kinderen. Huishoudelijke produktie en uitgaven veranderen zodanig in dezelfde richting dat dit geen noemenswaardige
invloed heeft op de relatiev "konsumptie-posities" van huishoudens v o l r wat betreft het
aantal of de leeftijd van de kinderen.

Samenvatting en implikaties
Totale konsumptie
Het uitbreiden van het begrip k o n s h p t i e tot
een begrip dat naast de bestedingenluitgaven
van een huishouden ook de konsumptie van
hun huishoudelijke produktie omvat, leidt er
toe dat de konsumptieverdeling er ander? uitziet dan de uitgavenverdeling: de relatieve posities van huishoudens voor wat betreft hun
uitgavenniveau zijn anders dan voor wat betreft hun konsumptieniveau. Het toevoegen
van de huishoudelijke produktie aan de uitgaven heeft in sommige gevallen een nivellerend en intandere gevallen een denivellerend
effekt, op de konsumptieverdeling in vergelijking tot de uitgavenverdeling. Wanneer de totale uitgaven en de totale huishoudelijke produ1Zfie~iich,tegengesteld
ontwikkelen (bijvoor,beeld uiigayen dalen en huishoudelijke
produktie jstiiat bii een dalend inkomen), word e n de verschillen binnen de bredere typen
,&uishoudensikleiner in de konsumptieverde-

gaven hebben veelal ook een laag inkomen)
zou het voorgaande mutatis mutandis ook
toegepast kunnen worden op de relatie inkomensverdeling/konsumptieverdeling. Daarbij
moet wel bedacht worden dat in dit onderzoek
met sterk geaggregeerde gegevens is gewerkt. De voorgaande stelling zal dan ook na.
der onderzocht moeten worden met gedetailleerde gegevens over alle kategorieën van
konsumptie per huishouden. Zulke gegevens
zijn helaas nu niet beschikbaar in Nederland.
De vier gepresenteerde konsumptieverdeling
omvat nog niet de konsumptie van door de
overheid geleverde goederen en diensten. Het
budgetonderzoek van het CBS, het Aanvullende Voorzieningenonderzoek van het SCP en
het Tijdsbestedingsonderzoek (welke alle drie
in 1985 gehouden worden) bieden
mogelijkheden om voor hetzelfde
groepsniveau deze drie komponen
konsurnptie te koppelen. Idealiter zo
gegevensvoor de drie onderzoeken b
de huishoudens verzameld moeten
zodat de konsumptieverdeling voor individu
Ie huishoudens opgezet kan worden.
Konsumptiekategorieën
Per kategorie van konsurnptie doen zich geheel andere samenhangen voor dan bij de totalen van huishoudelijke produktie en uitgaven. De totalen geven derhalve een "saldo-effekt" weer dat op geheel verschillende wijzen
kan zijn samengesteld per huishoudenstype.
Daarnaast is gebleken dat de ontwikkeling i m
de totalen met een geheel verschillende ontwikkeling in de afzonderlijke kategorieën ,van
konsurnptie gepaard gaat al naar gelang sprake is van een inkomensstijging of een inkomensdaling.
Welvaartsverschillen
De hier beschreven samenhangen tussen uitgaven en huishoudelijke produktie zijn rele,
vant voor een aantal andere maatschappelijke
verschijnselen. Daarbij valt ondermeer te denken aan de diskussie over (eventuele) welvaartsverschillen tussen één- en tweeverdieners. Hoewel in dit onderzoek helaas geen indeling naar één- en tweeverdieners gemaakt
kon worden, zou in de diskussie hieromtrent
toch gebruik gemaakt kunnen worden van deze uitkomsten wanneer welvaartsverschiijen
benaderd worden als verschillen in (de mogelijkheden tot) konsurnptie. De resultaten geven indikaties omtrent mogelijke gevolgen
van meer betaalde arbeid en inkomen voor de
omvang en samenstelling van uitgaven en
huishoudeliike ~roduktie.Over de exakte omvang van knelpunten enlof substitutiemogeljjkheden kan ecbter"nog niets qezead worden.
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