ZONDERZOEK

Blijkens verschillende onderzoekei1 ar1
publicaties zijn v o o r d e m e e s t e huishoudens d e v a s t e lasten e n o r m gestegen.
Esther Kock bestudeerde in opdracht v a n
d e SER (Sociaal Economische Raad) d e
samenstelling, o m v a n g e n o n t w i k k e l i n g
v a n h e t "vaste" deel v a n h e t t o t a l e bestedingspakket. In dit a r t i k e l een pleidooi
v o o r "vaste" criteria o m b e t e r g r i p t e
krijgen o p dit begrip.
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Na bestudering van enige onderzoeken en publicaties op het gebied van vaste lasten van
huishoudens, blijken er verschillende benaderingen van dit begrip gehanteerd te worden.
Bovendien zijn de criteria voor de classificatie
van uitgaven als vaste last in veel gevallen onduidelijk, onvolledig of zelfs niet omschreven.
Vandaar mijn voorstel (Kock, 1986) tot een
uniforme begripsomschrijving. In dit artikel
een beknopte weergave van diivoorstel.
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De ontwikkeling van de conjunctuur en van de
consumptie hangen nauw met elkaar samen;
inkomen en koopkracht zijn immers in belang-

mogeiijmeaen van nuisnouaens. u11 geiar zowel in tijden van hoogconjunctuur als i n tijden
van recessie. Een overzicht van de ontwikkeling van het beschikbare inkomen en van de
verdeling over consumptie en besparingen
geeft tabel 1.
Onder het beschikbare inkomen wordt verstaan het secundaire inkomen, minus de directe belastingen, minus de premies sociale
verzekering, minus de inkomensoverdrachten
"om niet" aan het Rijk, de overige publiekrechtelijke lichamen en het buitenknd (Nati
nale Rekeningen, 1984).
Consumptie wordt omschreven als de waar
van goederen en diensten die gedurende e
bepaalde periode zijn aangeschaft, de waarde
van goederen en diensten die als emolument
zijn verkregen in natura, de waarde van het
verbruik uit eigen produktie en voorraden bij
zelfstandigen en de huurwaarde van de eigen
wonina (CBS Budaetonderzoek. 1980. blz 9).
Het beschikbare inkomen bedroeg in 1
ruim 81 miljard gulden en nam in de daa
volgende 15 jaar toe tot ruim 271 miljard
den; de particuliere consumptie nam toe
ca. 70 miljard gulden tot ca. 233 miljard g
den in diezelfde periode.
Het effect van inkomensveranderingen op
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Samenwerking tussen
verzorgingstehuizen en
verpleeghuizen
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In de adviezen aan de minister over samenwerking
ln'de:25:jaar.
dat professor C. W. Visser de studietussen verzorgingstehuizen en verpleeghuizen ontriehtina .Huishoudwetenschaooen initieerde en
breekt de stem van diegenen waar het in feite om
gaat: de hulpbehoevende ouderen. Via vijf interviews met ouderen is in deze scriptie getracht hier
een eerste indruk van te krijgen. Verder wordt een
beeld gegeven van de situatie in Nederland op dit
moment: demografische ontwikkelingen, het bestaande aanbod van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen, en takk en functie hiervan. Ook komt het
overheidsbeleid op dit terrein aan de orde en de
door diverse instanties uitgebrachte adviezen naar
aanleiding van de adviesaanvrage van de minister
inzake samenwerking.
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