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In het oktobernummer van dit tijdschrift werd aangegeven, dat het huishoudboekje van huishoudens, die op
een sociaal minimuminkomenzijn aan:
gewezen en van etnische origine zijn,
bijzondere aandacht behoeft. Deze
vraag om extra aandacht komt voort
uit signalen, dat de betreffende huishoudens onevenredig zwaar door de
economische teruggang van de laatste
jaren zijn getroffen en uit de vaststelling, dater heel weinig wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de wijze
waarop deze categorie laqgstbetaalden hun bestaanszekerheid organiseren. In dit artikel gaat de auteir in op
bevindingen uit de recente Minima
zonder Marge-publicatiesl, die enig
licht werpen op de financiele positie
van de bedoelde huishoudens.
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Anders dan vaak wordt gedacht kent het sociaal minimum een betrekkelijk grote variatiebreedte. Deze variatie komt tot stand op
grond van leeftijd, gezinssamenstelling en
uitkeringssoort, maar ook doordat soms kostwinners kans zien additionele bronnen van
Typen huishoudens op minimumniveau inkomen aan te boren of door de aanwezigheid van andere inkomensverwervers in een
Voor een adequate bepahng van de verhouhuishouden.
ding tussen inkomens en uitgaven is het van
In tabel 1 worden de gemiddelde netto
groot belang het 'platform' te definieren,
maandinkomens vermeld die in het Minimawaar inkomens en uitgaven In perceptie en
onderzoek van 1987 werden aangetroffen.
gedrag werkelijkheidsgetrouw betekenis verEtnische huishoudens vinden we, opmerkekrijgen. Dat 'platform" is het huishouden.
lijk genoeg, vooral terug aan de onderkant
In de Minima-onderzoekingen wordt een sociologische definitie gebruikt, die op punten van de 'minimum inkomensverdeling' in de
kale bijstandscategorieen (alleenstaanden
afwijkt van de juridische omschrijvingen, zoen een-oudergezinnen) en aan de hoge kant
als deze voor uitkeringen geldenz. Naar type
huishouden gemeten, vormen de'sociale mi- van deze verdeling (omvanariike meerDersoonshuishoudens).
nima'geen doorsneevan de Nederlandse bevolting. Armoede in de moderne zin van het
woocd beklijft aan huishoudens van alleenWoonlasten
,staanden, een-oudergezinnen, ouderen en
vrouwen,' vooral waar deze kenmerken in lnkomensgegevens zijn alleen relevant in relatie met de ultgaven die men er maandelijks
cbmbinatie voorkomen.
mee moet doen. In de verhduding tussen inkomsten en uitgaven op minimumniveau
spelen de woonlasten als vaste, nauwelijks
bei'nvloedbare uitgaven een belangrijke rol.
Niet alleen zijn de woonlasten de laatste jaren sterkgestegen en hebben aldus bijgedragen aan het koopkrachtverlies vdn ca: 15%;
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wikkeld zoals in tabel 2 aangegeven.
Gemiddeld betalen de in het onderzoek betrokken huishoudens 40% van hun rnaandinkomen (incl. eenderde deel van de eventuele
kinderbijslag) aan huur, energie en heffingen. Huishoudens van etnische origine
maken in hun uitgavenvoor woonlasten nauwelijks of geen verschil met autochtone huishoudens: ze volgen per type huishouden hetzelfde patroon.

"Onontkoornbare kosten"
Buiten de traditionele woonlasten worden in
het onderzoek 'onontkoombare kosten' onderscheiden, uitgaven die men gedwongen is
te doen, wanneer men in een ziektesituatie
verzeild raakt en daardoor extra kosten moet
maken (niet-vergoede ziektekosten), zich indekt tegen risico's (prernies van verzekeringen), verplicht schoolgeld moet betalen voor
schoolgaande en studerende kinderen, of
schulden moet aflossen.
Huishoudens van etnische origine worden
vaker met niet-vergoede ziektekosten geconfronteerd dan vergelijkbare typen autochtone
huishoudens. Men rnaakt wat minder kosten
voor verplicht schoolgeld: de kinderen in etnische huishoudens zijn gerniddeld jonger
dan die in autochtone huishoudens en
maken minder gebruikvan voortgezet onderwijs. Ook de mate van verzekering en bijge-

ningen, hetzij inde vorm van kopen op krediet
iseen geaccepteerdverschijnsel in de Nederlandse samenleving, dus ook voor huishou,
dens met een rninimuminkomen.
In de Minima-studies worden schulden als
problematisch gekarakteriseerd, wanneer
aan de aflossingsverplichting niet op de afgesproken datum is voldaan. Dan ontstaat er
achterstand. Ook het oplopen van betalingsachterstanden bij huurbaas en energiebedrijf
wordt tot de direct opeisbare betalingsvergenlijk al direct problematisch.
Van alle onderzochte huishoudens had bijna
de helft zich in de schulden gestoken; eenzelfde score als in 1983,met aanwijzingen;l'
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Gonclusies

eszienwe de situatie van huishoudens van
etnische origine i n de categor~esociale minime, dan zou de globale conclusie moeten
luiden. dat h u n financiele positle door de
bank genomen niet zoveel afwijkt van
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