TSERIE ARMOEDE
De financiele positie van zelfstandia wonende
ouderen
S. L. VON MEIJENFELDT
De financiele positie van ouderen zal,
gelet op de te-verwachten dernografische en sociaal-econornische ontwikkelingen. de kornende jaren een steeds
belangrijker therna van politiek en beleid worden. In opdracht van SWOKA,
instituut voor consumentenonderzoek,
is een literatuurstudie verricht naar de
inkornens en bestedingenvan ouderen.
De belangrijkste bevindingen vindt u
terug in dit artikel.
De interesse voor ouderen is in de eerste
plaats een gevolg van demografische prognoses. De volgende vier demografiscbe ontwikkelingen zijn van belang:
1. Het proces van vergrijzing en ontgroening.
Het aandeel van deoudere bevolking istoegenomen van 9 procent in 1960 tot 13 procent
in 1988. Deze trend zal nog verder doorzetten
zodat in het jaar 2035 naar alle waarschijnlijkheid een kwart van de bevolking ouder is
dan 65 jaar. (CBS, 1986)

2. De dubbele vergrijzing.
In 50 jaar zal zowel het aantal als het percentage 80-jarigen en ouder verdubbelen. In
1990 was ongeveer 3 procent van de bevolking ouder dan 80, in 2035 zal dit ongeveer 6
procent zijn.

Lastenverzwaring
De geschetste ontwikkelingen hebben gevolgen voor het gebruik van collectieve voorzieningen. Ouderen maken veel gebruikvan medische voorzieningen. Nu al worden er
problemen gesignaleerd met betrekking tot de
capaciteit van bejaarden- en verpleegtehuiZen, gezinsverzorging en het kruiswerk. In
toenemende mate doen hulpbehoevende
ouderen een beroep op deze instanties. Ook
de capaciteit van ziekenhuizen is niet toereikend. Er wordt gewerkt met wachtlijsten voor
opnames en behandelingen. Als er in die capaciteit geen verandering komt moet met een
prioriteitsstelling van patienten, mede op
grond van leeftijd, rekening gehouden worden.
De veroudering van de samenleving heeft tevens gevolgen voor financiele overdrachten
van overheidswege, zoals de AOW. De regering zal naar alle waarschijnlijkheid trachten
een deel van de extra kosten af te wentelen op
de oudere bevolking. Een groot deel van de
ouderen kan deze extra lastenverzwaring
echter niet dragen, zoals blijkt als hun inkomen en bestedingen naast elkaar gelegd worden. In de volgende paragrafen zal dit toegelicht worden.

lnkornenspositie

3. Toenamevan hetaantal eenpersoonshuis- Bijde bestu)dermgvanl~teratuuroverdefinanciele positie van ouderen valt in eerste instanhoudens.
,
de hausse van publikaties
Hoewel i n 1988 13 procent van de bevolkin~ tie ~ p d a twndanks
ouder dan 65 jaar was, w@s20 proeent van de ap dit twretn, een gedetailleerd beeld van de
hoofden van huishoudens ouder dm 65. Dele
trend zet zich als gevolg van het verxhil in
levensverwachting tussen mannen en vrauwen, en een toename van het aantal gescheiden en ongehuwde ouderen, waarschijnlijk
alleeo maar door. (Poppel en v. 6. Wijst, 1987)

4. Een kleiner aantal familieleden.
Als gevolg van het dalend geboortencijfer zsl
in het jaar 2000 ongeveer een kwart van de
ouderen geen kinderen hebben. Dit heeft conse'quenties voor mogelijkheden van ouderen
em~tYulp~temtvangen
van familieleden.
<-

destudiesen het ontbrekenvan een koppeling
tussen inkomsten,bstedimgenen hetg&wit
van voorzieningen, is het daarom niet eenwudigeen beeldtevormennnde leefsituetievan
ouderen. Niettemin bestaat er overeenhemming over de volgende drie trends.
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CBS-gegevens, weergegeven In figuur 1, bevestigen dat ouderen gemiddeld een lager besteedbaar inkomen hebben dan andere leeftijdsgroepen, met uitzondering van de categorie jonger dan 25 jaar. Binnen de categorie
ouderen IS het inkomen van de jongere bejaarden gemiddeld hoger dan het inkomen
van "oudere ouderen". Het verschil wordt
veroorzaakt door hogere pensioeninkomsten
en inkomsten uit loon, winst en vermogen.
Deze gegevens zeggen betrekkelijk weinig,
omdat geen rekening wordt gehouden met
het aantal mensen dat van dit inkomen moet
leven. Gegevens die gestandaardiseerd zijn
op huishoudenssamenstelling geven een betere indicatie. Wiebrenstoont aan dat in 1979
meer dan een kwart van de huishoudens in de
laagste van de vijf onderscheiden welvaartsklassen een 65+-huishouden is. Het percentage oudere huishoudens in de 66n na laagste
welvaartsklasse is 40 procent, terwijl het percentage oudere huishoudens in de steekproef
slechts 18 procent was (Wiebrens, 1981).

Recentere publikaties bevestigen dit beeld,
namelijk dat ouderen wat betreft het inkomen
in een relatief ongunstige positie verkeren.
Een onderzoek van Berghman gebaseerd op
gegevens van het sociaal-economisch panel
wijst uit dat ouderen vaker in een bestaansonzekere situatie verkeren dan andere leeftijdscategorieen. Van ouderen leeft volgens
Berghman 17 procent op een beleidsmatig
minimum (politiek vastgestelde arrnoedegrens d.m.v. de bijstandsnormen) en 29 procent op een subjectief minimum (feitelijkverdiende inkomen is lager dan het door de
respondent beschouwde rninimale inkomen).
Voor alle Nederlandse huishoudens zijn deze
percentages 11 respectievelijk 17 procent.
(Berghman, 1988).Ondanks het feit dat ouderen oververtegenwoordigd zijn in de laagste
inkomenscategorieen,geven Kapteyn en Melenberg aan dat ook in hogere inkomenscategorieen een redelijkgroot aantal oudere huishoudens terug te vinden is. Dit is
waarschijnlijk een gevolg van de concentratie
van pensioen- en vermogensinkomsten bij
i*,~
tenj
een bepaald deel van de ouderen.
.
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B. Ouderen die een eenoersoonshuishouden
vormen, zijn relafief vaak terug te vinden in de
laagste inkomenscategorie6m t r r t t& d ~ ' d ~ ' l
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Oudere qenpersoonshuishoudens

procent uit van het totaal aantal bejaarde
huishoudens. Deze huishoudens hadden in
1983 een gemlddeld besteedbaar lnkomen
van 20.200 gulden. Oudere echtparen zonder
kinderen (37% van totaal aantal bejaarde
huishoudens) hadden in datzelfde jaar een
gemiddeld besteedbaar inkomen van 34.000
gulden. Zelfs bij een standaardisatie op huishoudensgrootte blijkt dat met name eenpersoonshuishoudens relatlef vaak terug te vinden zijn in de laagste inkomensklassen. In
figuur 2 staan de relatieve aandelen van categorieen hutshoudens per deciel weergegeven. De totale populatle wordt op grond van
het voor de huishoudenssamenstelling gestandaardiseerde inkornen verdeeld in tien
groepen. Vervolgens wordt per deciel bekeken, welkdeel deverschillende huishoudenscategoriegn daarbinnen vorrnen. Uit de figuur
blijkt dat met name alleenstaande ouderen
een relatief groot deel uitmaken van de twee
laagste inkornensgroepen.

kornen hebkn. De aenmalige
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van de overheid van personen die La
op een socmal minimum leven. Van at
ren die In 1986 een eenmalige ultksr
vlngen was ruim 70 procdnt een a k m staande vrouw.
Orrelerzeek van de
Gemeentehjke Socials Disna van Rotterdam
("Mlnlma zonder Marge") toont aan eat w n mallge uitkerlngen met name terecht komen
bij huishoudens van alleenstsanden, eenoudergezinnen, ouderen, vrouwen en hurshoudens van etnische minderheden en vooral
daar waar deze kenmerken cn combinatie
voorkomen (Oude Engberink, 1987)
Uit flguur 2 valt af te leiden dat alleenwonende oudere vrouwen relatlef vaak terug te
vinden zljn in het zesde inkomensdeclel. Een
sluitendeverklaring wordt hiervoor nlet gegeven. Een rnogelijkheid is dat dit vooral ongehuwde vrouwen zijn die, door de pensioenopbouw tijdens het werkzame leven een relatief
hoog inkornen genieten.

C. Van de eenpersoonshuishoudens hebben
met name alleenwonende oudere vrouwen
een laag inkomen.

AOW

Uit verschillende "armoede-onderzoeken" en
gegevens over ontvangersvan eenmalige uit-

Ouderen betrekken hun inkomen hoofdzake-

Figuur 2. Aandelen van huishoudenscategorieenper deciel. lnkomen is gestandaardiseerdop huishoudenssamenstelling. Bron: Kapteyn en Melenberg (1 987).
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lijk uit &is inkomensbromen: de AOW, aanvullende pensioenvoorzieningen en vermogen. De verhouding van de verschillende inkomensbronnen in het inkomen van ouderen
staat weergegeven in tabel 1. Ouderen zijn
voor het inkomen vooral afhankelijk van de in
1957 mgevoerde Algemene Ouderdomswet
(AOW). De ontwikkelrngen van de hoogte van
de AOW, zal de inkomenspositle van ouderen
in de toekomst blijven bepalen.
De AOW is in principe een welvaartsvaste
uitkering door de koppeling van de netto AOW
u~tkeringaan het netto minimumloon, dat op
haar beurt mlddels de Wet aanpassingsmechanismen (WAM) gekoppeld is aan de regelingslonen De WAM heeft slechts eenmalig
gewerkt en is sindsdien buiten werking gesteld. Hierdoor is de welvaartsvastheid van de
AOW sindsdien niet meer gerealiseerd. Dit
blijkt uit de dalrng van de koopkracht van de
netto AOW sinds 1979 van meer dan 10 procent terwijl de koopkracht van het netto modaal inkomen, zij het met enlge schommelingen vrrjwel gelijk is gebleven.
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Ondanks de aanmerkelijke waardedaling van
de AOW is de haalbaarheid van de AOW, als
gevolg van het toenemende aantal mensen
dat een beroep doet op deze uitkering, ter
discussie komen te staan. De regering heeft
de Commissie Financiering Oudedagsvoorziening ingesteld om de haalbaarheid van de
AOW in de toekomst na te gaan en alternatieven te formuleren. Uit het rapport van deze
commissie blijkt dat de druk van de AOWuitgaven in percentages van het premieplichtig inkomen, dat niet alleen afhangt van
demografische maar ook van macro-economische ontwikkelingen, zal toenemen van
11.6 procent in 1985 tot ongeveer 13 procent
In het hoge economische groeiscenario of tot
ongeveer 15 procent in het lage groeiscenano. De commiss~evmdt een dergelijke lastenverzwarrng te groot en formuleert twee
"denkbare maatregelen" om deze ontwikkeling tegen te gaan:

- Een aanpassing van de AOW aan de
nde trend ven individualise-

ring". Dit betekent dat alle ouderen een uitkkring van 50 procent van de voormalige echtparen-uitkering krijgen.Alleenwonenden, die
momenteel 70 procent van deze uitkering
ontvangen, en echtparen met een partner,
jonger dan 65 jaar worden direct door deze
maatregel getroffen. Gezien de uitkomsten
van empirisch onderzoek, waaruit blijkt dat
juist eenpersoonshuishoudens een relatief
slechte inkomenspositie hebben, Iijktditvoorstel verre van reeel.

- Een verbreding van de AOW-premieheffing
naar AOW-gerechtigden. Dit voorstel ligt in
dezelfde lijn alsde reeds ingeganepremieheffing bij ouderen voor de AAW en AWBZ. Door
de koppeling van de netto-AOW aan het
netto-minimum loon heeft dit voorstel geen
repercussies voor ouderen die alleen afhankelijk zijn van de AOW. Het betekent echter
we1 een vermindering van de netto pensioeninkomsten.
Pensioen
Aanvullende pensioenen vormen een tweede
belangrijke inkomstenbron. Tien jaar na de
Tweede Wereldoorlog zijn de meeste pensioenvoorzieningen in het bedrijfsleven tot
stand gebracht. Steeds meer ouderen kunnen
momenteel van de opgebouwde pensioenrechten profiteren. De verwachting is dat
hierdoor de inkomens van ouderen verhoogd
worden. Deze trendvalt af te leiden uit khjt
dat bij jongere ouderen het pensioenaandeel
in het inkomen gemiddeld hoger is dan bij
oudere ouderen (zie tabel 1). Ook het aandeel
van de pensioenen in het totaalinkomen van
ouderen is sinds 1981 verder gestagsn nasr
25 procent in 1985. Slechts een beperkt deel
van de ouderen profiteert echter van verbeterde pensioenvoorzieningen. Driekwan van
de uitgekeerde pensioeninkornsten komt ten
goede aan een kwart van de bejaardehevol;
king. Dat niet alle ouderen een g o d pensioen
opiebouwd hebben is een aeiola-varvenec
zijds het feit dat een groat diellv& de ouperen, met name vrouwen, nooit gew,erkcW&,

ouderen mderdaad zal kunnen genieten van
een redelijk pensioen. A m de andere kanl
stagneert de pensioenopbouw van een groat
aantal mensen als gevolg van werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid of vervroegde uittreding. De AOW blijft hierdoor naar alle waarschijnlijkheid de belangrijkste inkomstenbron
voor vela ouderen.
Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat her
ontvangen van een klein pensloen niet i n alle
gevallen voordelig is. Ouderen met een rnkomen dat net boven het AOW-inkomen uitkomt, worden doorinkomensafhankelijke prijZen en overdrachten van overheidswege
geconfronteerd met een cumulatie van gederfde inkomsten (zoals bijvoorbeeld de eenmalige uitkering of huursubsidie) en een cumulatie van kosten. lllustratief isl-tiervoor het
volgende citaat: "Alleen al omdat ik een pensioentje ontvang (..), betaal ik aan ziekenfondsgeld f 100; meer dan een AOW-er. Bovendien is door mijn pensioen de huursubsidie lager en rnoet ikachteraf nog eens f 800,belasting betalen . . ." (Malten, 1983). Voor
het inzicht in de financiele positie van ouderen zijn daarom niet alleen inkomensaspecten rnaar ook inzicht i n de bestedingsrnogelijkheden van belang.

Bestedingen
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Het vrij besteedbaar inkornen van ouderen
wordt naast het beschikbare inkomen bepaald door vaste lasten. Vooral woonlasten en
uitgaven die samenhangen met het gebruik
van gezondheidsvoorzieningen spelen hierbij
een rot.
Woonlasten maken een groot deel uit van de
totale uitgaven van ouderen. Dit laatste geldt
vooral voor huurders (70 procent van oudere
huishoudens). Uit gegevens van het Doorlopend Budgetonderzoek blijkt de huur en huurwaarde-ongeveer 20 procent van het budget
van ouderen uitmaken (CBS, 1984). Door het
gebtuik van het begrip huurwaarde bij sen
eigenwoning worden de feitelijke uitgaven voor
het verwerven en het bezit van de woning
echter niet'in aanmerkina aenomen. ma&
wordt gerekend met een doorde taxateur be-

toegenomen tot bijna 40 @ r a n t R a e st@&*
stijgmg van Be? waonl@stenin k t bu&M :tn
ouderen is het gevolg, van de algernene trend
van huurst~jg~ng,
aanpaswngen In de regdingen van huursubs~d~e,
die juiR ouderen treffen aangezien meer dan een derde van de
ontvangers van lndividuele Huursubsldie ouder is dan 65 jaar; een achterblipende inkomensontwikkeling.
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Tabel 2. Metto wonlostenquotes (huurrubsid~eo
gedeeld door netto-~nkomen)
v m oudere huurcfers
~n 1981 en 1985 ($). Brow Sera11(1988).
Woonlastenquote

.

1981

1985

-- .

Uit het Doorlopend Budgetonderzoek komt
niet naar voren dat ouderen een uitzonderlijk
groot deel van het inkomen besteden aan geneeskundige verzorging. Toch kunnen de kosten voor hu~shoudelijkehulp en (semi)geneeskundige verzorging, zoals de gezinsverzorging, het volgen van speciale dieten, de
aanschaf van hulpmiddelen en het gebruik
van speciaal vervoer, vooral bij oudere ouderen behoorlijk cumuleren. Hoe deze kosten bij
ouderen oplopen valt op grond van de huidige
gegeveds helaas niet te zeggen.
I

Ouderen lijken door een dalende koopkracht
en door bezuinigingen opvoorzieningen zoals
de individuele huursubsidie en gezinsverzorging, financieel in een steeds slechtere positie te raken. Toch was de waardering van het
inkomen door ouderen, althans in 1982, nog
vrij positief. Deze ouderen hebben echter allen de "oorlog meegemaakt" en zijn over het
algemeen spaarzaarn ingesteld. Dat zal naar
alle waarschijnlijkheid de komende tien jaar
aanmerkelijk veranderen.
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T h ~ sart~clecontams the most Important concluslons from a study of l~teratureto the f ~ n a n c ~poal
sltlon of elderly In the Netherlands The number of
elderly as well as thew share among the populat~on
wdl Increase enormously durmg the comlng 40
years What effect t h ~ w
s ~ lhave
l
on the f~nanc~al
posltlon of the elderly IS stdl unknown On the one
hand the hldden poverty among the elderly seems
to Increase, on the other posltlon of part of the
elderly looks favourable due to lncreaslng penslon
cla~ms
However one should not hold to h ~ g hhopes w ~ t h
respect to a change for the better In ~ncome-posltlon for the elderly due to Increased penslon clalms
Among a larger part of theelderly-to-bethe bulk up
penslon cla~mswere stagnated by a penslon-spl~t,
temporar~lyretirement from the labour-market, oc-

