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Voorwoord
Bij de vaststelling van de regelingen voor inkomensvoorzieningen – toeslagen,
kwijtscheldingen, tegemoetkomingen, enzovoort – gaat de overheid er impliciet van
uit dat de mensen voor wie deze voorzieningen bedoeld zijn, er daadwerkelijk een
beroep op doen. Toch gebeurt dat lang niet altijd. Huishoudens die – om welke reden
ook – niet gebruikmaken van hun recht op bijvoorbeeld huursubsidie, kwijtschelding van lokale hefﬁngen of een aanvulling op hun inkomen vanuit de algemene bijstand, lopen daardoor onnodig het risico in ﬁnanciële problemen te raken. Het gaat
om een omvangrijk probleem, zoals in de jaren negentig al duidelijk werd toen ruim
een kwart van de huurders met recht op huursubsidie hun aanspraken onbenut liet.
Dit rapport geeft een beeld van het niet-gebruik in 2003 van vijf inkomensafhankelijke regelingen: de huursubsidie (inmiddels vervangen door de huurtoeslag), de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos), de regeling kwijtschelding lokale hefﬁngen, de algemene bijstand als aanvulling op loon, pensioen
of uitkering, en de langdurigheidstoeslag. Voor elk van deze regelingen is in kaart
gebracht hoe groot het aandeel niet-gebruikers is, wat de achterliggende redenen zijn
van het niet-gebruik, en bij welke maatschappelijke groepen relatief veel niet-gebruik
voorkomt.
De omvang van het niet-gebruik is vastgesteld door middel van een ‘rechtensimulatie’ aan de hand van landelijke administratieve bestanden, een methode die nog
niet eerder in Nederland is toegepast. Bij ruim 1400 potentiële rechthebbenden is
daarnaast een aanvullende enquête afgenomen, die informatie levert over de achtergronden van het niet-gebruik en de verdeling over maatschappelijke groepen.
Het onderzoek had niet verricht kunnen worden zonder de hulp van een aantal
‘externe’ instellingen en personen. Een woord van dank gaat allereerst uit naar
Onderzoeksbureau Veldkamp, met name drs. Marsha Hilhorst, voor de medewerking aan de constructie van de vragenlijst voor de aanvullende enquête en het
verrichten van het veldwerk. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), met name
dr. Bart Bakker en drs. Jos de Ree, zijn we zeker erkentelijk, voor het ter beschikking stellen van databestanden en faciliteiten, de trekking van de steekproef en het
construeren van de weegfactoren.
Het onderzoek is ten dele geﬁnancierd door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (szw) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(ocw). Op beide ministeries is een aantal collega’s zo vriendelijk geweest verschillende conceptteksten van commentaar te voorzien.
Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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Samenvatting
Al ruim een decennium lang vormt het terugdringen van het niet-gebruik van
inkomensvoorzieningen een van de prioriteiten in het beleid ter bestrijding van de
armoede in Nederland. Uiteraard ligt de zorg hieraan ten grondslag, dat huishoudens in ﬁnanciële problemen zouden kunnen raken wanneer zij geen gebruikmaken
van de regelingen waar zij recht op hebben. Toch is bekend dat zulk niet-gebruik
relatief vaak voorkomt. Om onderbenutting van voorzieningen te kunnen tegengaan,
is inzicht nodig in de omvang van deze problematiek en in de achterliggende redenen
van het niet-gebruik. Tevens is het van belang te weten bij welke groepen het relatief
veel voorkomt. Deze studie gaat op alle drie aspecten in en brengt de omvang, de
achtergronden en de verdeling van het niet-gebruik in kaart.
Voor het vaststellen van de omvang is het noodzakelijk de kring van rechthebbenden,
en daarbinnen de groepen wel- en niet-gebruikers, zo exact mogelijk af te bakenen.
In dit onderzoek is daartoe een aantal landelijke administratieve bestanden, die
onder beheer staan van het Centraal Bureau voor de Statistiek, aan elkaar gekoppeld.
Aan de hand van deze gegevens is voor een aantal inkomensvoorzieningen een rechtensimulatie verricht met een zo recent mogelijke peildatum. Vanwege de beschikbaarheid van de inkomensgegevens ligt deze peildatum op 31 december 2003.
Voor ontbrekende gegevens is gebruikgemaakt van informatie uit een aanvullende
enquête, gehouden onder ruim 1400 personen die – op grond van een eerste globale
inventarisatie – potentieel recht hebben op ten minste één van de regelingen.

De onderzochte inkomensvoorzieningen
Centraal staan de huursubsidie (inmiddels vervangen door de huurtoeslag), de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos), de regeling kwijtschelding lokale hefﬁngen, de algemene bijstand als aanvulling op loon, pensioen of
uitkering (in dit rapport ‘aanvullende bijstand’ genoemd), en de langdurigheidstoeslag. Elk van deze regelingen is allereerst geselecteerd op grond van het criterium dat
er sprake moet zijn van meerdere kenmerken die in theorie het niet-gebruik bevorderen: de regeling kent een middelentoets, is complex en/of de cliënt moet zelf het
initiatief nemen. Een tweede selectiecriterium betreft de omvang van de populatie
rechthebbenden: indien een regeling een kleine doelgroep heeft, vormt niet-gebruik
– maatschappelijk gezien – een minder ernstig probleem dan wanneer de populatie
gerechtigden omvangrijk is. Daarnaast moest het bij voorkeur gaan om regelingen
waarin het gederfde bedrag in het geval van niet-gebruik relatief groot is, en om regelingen die gericht zijn op de huishoudens met (verhoudingsgewijs) lage inkomens,
die als gevolg van niet-gebruik in een kwetsbare positie belanden. Om meer praktische redenen, ten slotte, ging de voorkeur uit naar regelingen die al eerder onderwerp
van onderzoek zijn geweest en die in principe goed onderzocht kunnen worden.
9
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De huursubsidie is bestemd voor huurders die in verhouding tot hun inkomen hoge
woonlasten hebben. Het recht op huursubsidie hangt af van het inkomen, het vermogen en de samenstelling van het huishouden, en het huurbedrag. Huishoudens met
een gecorrigeerd verzamelinkomen boven een bepaalde grens, die afhankelijk is van
de leeftijd van de meestverdienende en van het aantal personen in het huishouden,
komen per deﬁnitie niet in aanmerking voor huursubsidie. Hetzelfde geldt voor huishoudens met een te hoge of juist een te lage huur.
Huishoudens met kinderen in het voortgezet onderwijs of in het middelbaar
beroepsonderwijs kunnen in het kader van de Wtos in aanmerking komen voor
een volledige of gedeeltelijke vergoeding van het lesgeld en de schoolkosten. Dit is
afhankelijk van het inkomen van de ouders, van de leeftijd van de kinderen en het
type onderwijs dat zij volgen, en van het aantal meetellende kinderen.
De kwijtscheldingsregeling, de aanvullende bijstand en de langdurigheidstoeslag
zijn speciﬁek gericht op huishoudens met een inkomen op of onder het niveau van
het sociaal minimum. Gemeenten kunnen huishoudens met een minimuminkomen en slechts een gering vermogen kwijtschelding verlenen voor bepaalde lokale
hefﬁngen. Voor welke hefﬁngen men de kwijtschelding kan aanvragen, bepaalt
de gemeente; vaak gaat het om het (inmiddels afgeschafte) gebruikersdeel van de
onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenhefﬁng.
Huishoudens met inkomsten uit arbeid, pensioen of uitkering die geringer zijn
dan de relevante bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor een aanvulling
krachtens de Algemene bijstandswet. Het gaat hier onder meer om huishoudens met
een kostwinner met een laagbetaalde baan, een onvolledig ouderdomspensioen of
een lage werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De aanvulling vanuit
de algemene bijstand is altijd tot maximaal het niveau van de bijstandsnorm.
De langdurigheidstoeslag is bedoeld voor mensen die reeds een aantal jaren zijn
aangewezen op een minimuminkomen en voor wie er geen perspectief bestaat op
inkomensverbetering door betaalde arbeid. Om in aanmerking te komen voor de toeslag moet een persoon, en het huishouden waartoe hij of zij behoort, aan stringente
eisen voldoen. Zo mag het huishoudinkomen gedurende een onafgebroken periode
van 60 maanden niet hoger zijn geweest dan het sociaal minimum en mag de betrokkene in die periode geen inkomsten uit arbeid hebben ontvangen. Evenmin mag er
sprake zijn geweest van een werkloosheidsuitkering of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering. Andere eisen zijn dat het vermogen niet boven de norm van
de Algemene bijstandswet mag uitkomen, dat men voldoende moeite heeft gedaan
om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, en dat men tussen 23 en 65 jaar oud
is. Overigens zijn de criteria betreffende het inkomen uit arbeid en de gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering in 2006 versoepeld.
Tezamen bestrijken de geselecteerde regelingen een breed spectrum. Zo is de langdurigheidstoeslag bestemd voor huishoudens met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die al jarenlang moeten rondkomen van een inkomen op het niveau van
het sociaal minimum, terwijl in het kader van de Wtos zelfs aan huishoudens met
10
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een modaal inkomen nog – afhankelijk van het aantal meetellende kinderen – een
gedeeltelijke tegemoetkoming van de schoolkosten kan worden toegekend.

De omvang van het niet-gebruik
Voor elk van de vijf regelingen is de omvang van de rechthebbendenpopulatie vastgesteld en daarbinnen het aandeel niet-gebruikers. Hierbij is voor zover mogelijk
gebruikgemaakt van landelijke administratieve databestanden. Waar nodig is echter
uitgeweken naar gegevens uit de aanvullende enquête. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor het huurbedrag, dat onontbeerlijk is bij het vaststellen van het recht op huursubsidie maar waarover in de landelijke registraties geen gegevens voorhanden zijn. Een
tweede voorbeeld betreft de omvang van het vermogen. Gegevens hierover zijn nodig
voor de bepaling van het recht op kwijtschelding, aanvullende bijstand en langdurigheidstoeslag. In de administratieve bestanden zijn echter geen gegevens beschikbaar
over vermogens die minder bedragen dan 18.800 euro per persoon (bedrag 2003). In
de enquête is gevraagd naar het bedrag dat men aan spaargeld heeft, naar de hoogte
van een eventueel ontvangen erfenis, en naar het merk en bouwjaar van de eventuele auto. Informatie over de overwaarde van de eigen woning is wel uit de landelijke
registraties verkregen. Het gebruik van enquêtegegevens houdt een zeker risico in; er
dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat de verstrekte informatie
– om welke reden dan ook – niet geheel nauwkeurig is.
Bij alle vijf regelingen blijkt er sprake te zijn van substantieel niet-gebruik. In het
geval van de twee voorzieningen waarop ook huishoudens met een verhoudingsgewijs hoog inkomen recht kunnen doen gelden, de huursubsidie en de Wtos-tegemoetkoming, gaat het om respectievelijk 27% en 37%. Bij de drie regelingen die
gericht zijn op huishoudens met een inkomen op minimumniveau, bedraagt het
aandeel niet-gebruikers 45% (kwijtschelding, bij een inkomenscriterium gelijk aan
105% van de bijstandsnorm), 68% (aanvullende bijstand) en 54% (langdurigheidstoeslag).
Voor elk van de regelingen kent de berekening van de omvang van het niet-gebruik
enkele onzekere aspecten. Zoals gezegd bevatten de administratieve bestanden niet
alle gegevens die nodig zijn voor het afbakenen van de populatie van rechthebbenden, zodat gebruik moest worden gemaakt van de minder nauwkeurige informatie
uit de aanvullende enquête. Daarnaast is het inkomensbegrip dat bij een bepaalde
regeling hoort, soms moeilijk te simuleren. In de simulaties voor de huursubsidie en
de Wtos bijvoorbeeld, is er sprake van een overschatting van het gecorrigeerde verzamelinkomen, doordat in de administratieve bestanden geen informatie voorhanden
is over individuele aftrekposten. In de kwijtscheldingsregeling wordt het relevante
inkomensbegrip gevormd door het netto besteedbare huishoudinkomen: het nettohuishoudinkomen verminderd met een aantal vaste uitgaven. Aangezien echter
over deze uitgavenposten (waaronder de nominale ziektekostenpremie) vrijwel geen
informatie beschikbaar is, is besloten hen buiten beschouwing te laten en uit te gaan
Samenvatting
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van het nettohuishoudinkomen. Ter compensatie is het inkomenscriterium verhoogd
van 100% naar 105% van de relevante bijstandsnorm.
Om de gevolgen van deze en andere onzekerheidsfactoren vast te stellen, zijn
verscheidene gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Met name is er gevarieerd met het
inkomen. Zo is in het geval van de huursubsidie gecorrigeerd voor de overschatting
van het inkomen door bij een aselecte groep huurders het gecorrigeerde verzamelinkomen met 10% te verlagen. Het aantal huishoudens dat aan de inkomens- en
vermogenstoets voldoet, blijkt als gevolg hiervan met ruim 1% toe te nemen. Op
dezelfde wijze is ook in de simulatie voor de Wtos een versoepeling van de inkomenstoets toegepast, wat leidt tot een stijging van het aantal rechthebbenden met 5%.
In hoeverre de bijbehorende niet-gebruikpercentages veranderen, kan niet worden
vastgesteld, aangezien van de ‘nieuwe’ rechthebbenden onbekend is of zij wel of niet
gebruik zouden maken van de regelingen.
Voor de Wtos kan wel worden nagegaan hoe omvangrijk het niet-gebruik is
wanneer bij de analyses alleen leerlingen worden betrokken van wie de ouders in
hetzelfde huishouden wonen en van wie het schooltype bekend is. Binnen deze subpopulatie blijkt het aandeel niet-gebruikers drie procentpunten lager te liggen, op
34%, dan in de totale populatie van rechthebbenden.
Als gevoeligheidsanalyse voor de kwijtscheldingsregeling zijn enkele varianten
op de inkomenstoets doorberekend. Bij toepassing van een strenger inkomenscriterium (101% van de bijstandsnorm) daalt het aantal niet-gebruikers iets meer dan het
aantal rechthebbenden, waardoor de omvang van het niet-gebruik eveneens afneemt
(tot 41%). Bij een ruimere inkomensgrens (110% van de bijstandsnorm) gebeurt het
omgekeerde en stijgt het aantal niet-gebruikers sterker dan het aantal rechthebbenden. Het niet-gebruik neemt daardoor toe tot 51%.
Voor de aanvullende bijstand is de rechtensimulatie herhaald zonder de huishoudens waarvan het hoofd of de partner op 1 januari 2003 hooguit 25 jaar oud was.
De achterliggende gedachte is dat de groep jongeren met een kleine of laagbetaalde
baan mogelijk een stevig stempel drukt op het niet-gebruik. Het blijkt dat jongeren
inderdaad enigszins zijn oververtegenwoordigd onder de niet-gebruikers. Wanneer
zij buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt het niet-gebruikcijfer voor de aanvullende bijstand 64%.
Op basis van de gevoeligheidsanalyses kan geconcludeerd worden dat de gepresenteerde percentages tamelijk robuust zijn. Weliswaar blijkt de omvang van het
niet-gebruik afhankelijk van de striktheid waarmee een bepaald selectiecriterium
wordt toegepast, of van het uitsluiten van een bepaalde groep rechthebbenden uit de
analyse, maar de verschillen bedragen in alle gevallen slechts enkele procentpunten.

Cumulatie van niet-gebruik
Voor een aantal combinaties van regelingen is onderzocht in hoeverre er sprake
is van cumulatie: bestaat er een ‘harde kern’ van niet-gebruikers of doet het nietgebruik zich bij telkens een andere groep huishoudens voor? De bevindingen wijzen
12
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op dit laatste. Zo zijn er circa 270.000 huishoudens rechthebbend op zowel kwijtschelding als huursubsidie, en daarvan maakt slechts 5% van geen van beide regelingen gebruik. Toevoeging van een derde regeling, de langdurigheidstoeslag of Wtos,
doet het aantal rechthebbende huishoudens sterk dalen, tot 44.000 respectievelijk
26.000. Daarbinnen bedraagt het aandeel huishoudens dat van geen van de drie voorzieningen gebruikmaakt, in beide gevallen 1%. De combinatie huursubsidie en Wtos
blijkt nog het meeste niet-gebruik (18%) op te leveren. Hier lijkt een rol te spelen dat
voor deze regelingen ook huishoudens met een relatief hoog inkomen in aanmerking komen. Mogelijk verkeren zij – ten onrechte – in de veronderstelling dat hun
inkomen te hoog is of ervaren zij eenvoudig geen behoefte aan de voorzieningen.
De geringe aangetroffen cumulatie van niet-gebruik impliceert dat beleidsmaatregelen die gericht zijn op terugdringing van het niet-gebruik van de ene regeling,
weinig effect zullen hebben op het niet-gebruik van een andere regeling.

Redenen voor niet-gebruik
Aan de deelnemers aan de aanvullende enquête is voor elk van de onderzochte regelingen een aantal redenen voor het al dan niet indienen van een aanvraag voorgelegd.
Allereerst is hun gevraagd of zij ooit van de regeling hebben gehoord en zo ja, hoe
goed zij de regeling kennen. Verder is onder meer gevraagd of de aanvraagprocedure
naar hun mening veel tijd kost en rompslomp betekent, of zij het gevoel hebben dat
anderen hen op het gebruik (zouden) aankijken en of zij de voorziening gedurende
langere tijd nodig (zouden) hebben.
De kennis over de onderzochte regelingen blijkt gering te zijn. Het aandeel niet-aanvragers dat nog nooit van de regeling heeft gehoord, loopt uiteen van 14% (huursubsidie) tot 48% (Wtos). In het geval van de langdurigheidstoeslag gaat het zelfs om
86%, maar dit percentage is gebaseerd op een gering aantal observaties en moet als
indicatief worden gezien. Ook als men wel afweet van het bestaan van een bepaalde
voorziening, is de kennis in veel gevallen gebrekkig. Van zowel de niet- als de welaanvragers zegt een fors deel (42% à 85%, resp. 23% à 45%) dat zij nauwelijks weten
wat de regeling inhoudt.
Aan de niet-aanvragers is de vraag voorgelegd of men in aanmerking denkt te komen
voor een bepaalde regeling. De bevinding dat 33% (kwijtschelding) tot 69% (Wtos)
meent er zeker geen recht op te hebben, suggereert dat deze factor een rol speelt bij het
niet-gebruik, al is het niet zeker of er sprake is van een oorzakelijk verband.
Een andere factor van betekenis is de subjectieve behoefte. Voor zowel de huursubsidie en de Wtos-uitkering als de kwijtschelding van lokale hefﬁngen en de aanvullende bijstand geeft een aanzienlijk deel van de niet-aanvragers te kennen dat zij
de regeling niet of slechts voor korte tijd nodig denken te hebben, dan wel dat zij het
te ontvangen bedrag niet de moeite waard vinden. Dit is in lijn met de bevinding dat
niet-aanvragers relatief gunstig oordelen over hun ﬁnanciële situatie: vergeleken met
de aanvragers zeggen zij minder vaak moeilijk te kunnen rondkomen en vaker dat er
voldoende geld is voor de aanschaf van goederen en diensten.
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De verwachte transactiekosten die met een aanvraag gepaard gaan, zoals de tijd en
moeite die men erin moet steken, lijken eveneens van belang te zijn voor het nietgebruik. Zo stellen niet-aanvragers van huursubsidie relatief vaak dat de aanvraagprocedure veel tijd kost en rompslomp geeft, en geven de niet-aanvragers van de
aanvullende bijstand aan dat zij het invullen van het aanvraagformulier moeilijk
vinden.
De verwachte sociale en psychische gevolgen van het indienen van een aanvraag
spelen een vrij beperkte rol en dan nog vooral bij de wel-aanvragers. In het geval van
zowel de huursubsidie als de Wtos maken de aanvragers relatief vaak melding van
het gevoel er door anderen op aangekeken te worden. Ten aanzien van de kwijtscheldingsregeling zeggen de aanvragers het vervelend te vinden als familie en vrienden
weten van het gebruik, en het gevoel te hebben de hand te moeten ophouden. Klaarblijkelijk vormen deze ervaringen echter geen reden om van een aanvraag af te zien.
Daarnaast kan het zijn dat de angst voor stigmatisering of sociale afkeuring niet het
aanvraaggedrag bepaalt, maar dat de causale richting andersom is.
In de voorgaande beschrijving van de relaties tussen het claimgedrag en de redenen
ervoor gaat het om bivariate verbanden. Nagegaan is of de gevonden verbanden
behouden blijven wanneer er in de analyses gecontroleerd wordt voor de invloed van
de overige redenen en van persoonskenmerken zoals leeftijd en opleidingsniveau.
Globaal bezien is dit inderdaad het geval. Vooral de subjectieve behoefte blijkt een
factor van belang te zijn: voor iedere onderzochte regeling geldt dat de kans op het
indienen van een claim kleiner is wanneer men vindt dat men de regeling niet nodig
heeft om rond te komen. Op de kans dat rechthebbenden huursubsidie of aanvullende bijstand aanvragen, hebben daarnaast ook de transactiekosten een negatief
effect. Bij diezelfde twee voorzieningen vormt daarentegen het te ontvangen bedrag
een belangrijke stimulans om wel een aanvraag in te dienen; de kans op een claim
neemt duidelijk toe naarmate dit bedrag hoger ligt.

Verdeling van niet-gebruik over maatschappelijke groepen
Voor elk van de onderzochte regelingen is nagegaan in hoeverre persoonskenmerken
als leeftijd, opleidingsniveau en etnische herkomst verband houden met het claimgedrag.
Bij de huursubsidie spelen het opleidingsniveau en de samenstelling van het huishouden een rol. De aanvragers hebben vaker dan de niet-aanvragers een opleiding op
hbo- of universitair niveau. Tevens behoren de aanvragers relatief vaak tot de eenoudergezinnen en de niet-aanvragers tot de paren zonder (thuiswonende) minderjarige
kinderen.
Ook bij het wel of niet claimen van een Wtos-uitkering blijken het opleidingsniveau en de samenstelling van het huishouden van belang. Hier zijn het juist de
niet-aanvragers die relatief vaak een hbo- of universitaire opleiding hebben genoten.
En de niet-aanvragers zijn relatief vaak alleenstaand of maken deel uit van een paar
zonder kinderen. In veel gevallen zal het gaan om gescheidenen van wie de kinderen
14
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bij de ex-partner wonen. Tot slot speelt in het geval van de Wtos de leeftijd een rol:
ouders die geen aanvraag hebben ingediend, blijken naar verhouding vaak jonger
dan 35 jaar te zijn.
Voor de kwijtscheldingsregeling is er alleen een verband aangetroffen tussen
claimgedrag en leeftijd: niet-aanvragers zijn relatief vaak jonger dan 35 jaar.
Het al dan niet aanvragen van aanvullende bijstand blijkt gerelateerd aan zowel de
leeftijd als het opleidingsniveau en de etnische herkomst. Net als bij de Wtos en de
kwijtscheldingsregeling het geval is, behoren de niet-aanvragers verhoudingsgewijs
vaak tot de 18-34-jarigen. Daarnaast vallen de niet-aanvragers vaker in de categorie
hoogopgeleiden. De aanvragers, tot slot, behoren relatief vaak tot de niet-westerse
allochtonen.
De bevindingen ten aanzien van de langdurigheidstoeslag zijn gebaseerd op een
te gering aantal observaties om duidelijke aanspraken te kunnen doen over de relaties tussen persoonskenmerken en claimgedrag.
Wanneer in de analyses rekening wordt gehouden met de invloed van de overige
voorspellende factoren, blijkt een deel van de gevonden verbanden weg te vallen. Zo
heeft in het geval van de huursubsidie het opleidingsniveau geen invloed meer op het
claimgedrag, terwijl op het al dan niet aanvragen van de Wtos-tegemoetkoming het
opleidingsniveau en de gezinssamenstelling geen zelfstandig effect meer hebben.
Bij de aanvullende bijstand valt de invloed van de etnische herkomst weg, maar blijft
die van de leeftijd en het opleidingsniveau gehandhaafd: de kans op een aanvraag is
groter onder ouderen en laagopgeleiden.

Conclusie
In dit onderzoek zijn hoge niet-gebruikpercentages aangetroffen, variërend van 27%
tot 68%. Uit de causale analyse kwam naar voren dat vooral de subjectieve behoefte
en de verwachte transactiekosten van invloed zijn op het claimgedrag. Een zekere
mate van niet-gebruik lijkt eenvoudigweg inherent te zijn aan middelengetoetste
regelingen: mensen zien af van het indienen van een claim omdat het te veel rompslomp geeft, vooral wanneer het te ontvangen bedrag klein is en men meent dat
men het ook zonder de uitkering ﬁnancieel wel redt. Zolang ervoor wordt gekozen
het recht op een bepaalde subsidie of tegemoetkoming afhankelijk te laten zijn van
inkomen en vermogen, en het initiatief voor gebruik bij de cliënt blijft liggen, lijkt
niet-gebruik tot op zekere hoogte onvermijdelijk.
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1

Inleiding

Sinds medio jaren negentig formeel erkend is dat Nederland ‘een arme kant’ heeft
(szw 1995), vormt de terugdringing van het niet-gebruik van inkomensvoorzieningen
een van de pijlers van het armoedebeleid. De achterliggende gedachte is dat mensen
onnodig in ﬁnanciële problemen raken doordat zij de voor hen bestemde voorzieningen, zoals huursubsidie of kwijtschelding van lokale belastingen, niet benutten.
Dat deze onderbenutting als een hardnekkig probleem wordt gezien, blijkt wel
uit het feit dat er ook voor de komende jaren beleidsmaatregelen zijn aangekondigd
ter voorkoming van niet-gebruik. Daarbij gaat het onder meer om vereenvoudiging van de aanvraagprocedures en vergroting van de bekendheid van regelingen
(szw 2006a: 26-29).
Om de onderbenutting van voorzieningen te kunnen tegengaan, is inzicht nodig in
de omvang van deze problematiek en in de redenen voor het niet-gebruik. Tevens is
van belang te weten bij welke maatschappelijke groepen het relatief veel voorkomt.
De huidige studie gaat op alle drie aspecten in en brengt de omvang, achtergronden
en verdeling van niet-gebruik in kaart.
Bevindingen van eerder onderzoek, dat zich voornamelijk richtte op de huursubsidie, duiden erop dat niet-gebruik veelvuldig voorkomt. In de periode 19891990 ontving ruim een kwart van de gerechtigde huurders (27%) in het geheel geen
huursubsidie (Vrooman en Asselberghs 1994: 120). Vier jaar later lag het aandeel
niet-gebruikers zelfs nog hoger en ging het om 32% (Wildeboer Schut, in scp/cbs
1997: 151).
Het vaststellen van de omvang van het niet-gebruik is overigens niet eenvoudig.
Hiervoor is het noodzakelijk de kring van rechthebbenden, en daarbinnen de groepen wel- en niet-gebruikers, zo exact mogelijk af te bakenen. Tot op heden waren
de beschikbare databestanden onvoldoende toegerust voor dergelijke exercities.
In het huidige onderzoek is echter een aantal landelijke administratieve bestanden,
die onder beheer staan van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs), aan elkaar
gekoppeld. Aan de hand van deze gegevens is voor een zo recent mogelijke peildatum, 31 december 2003, het aantal rechthebbenden op diverse inkomensregelingen
vastgesteld en – waar mogelijk – het aantal gebruikers. De populatie van rechthebbenden vormt tevens de basis voor de trekking van een gestratiﬁceerde steekproef
voor nadere dataverzameling door middel van mondelinge interviews. Tijdens de
enquête komt (nogmaals) aan de orde of men in 2003 feitelijk gebruikmaakte van de
regelingen, en wat de redenen zijn voor eventueel niet-gebruik.
Al met al beoogt het onderzoek antwoord te geven op de volgende vragen.
– Wat is de omvang van het niet-gebruik?
– Wat zijn de achtergronden van het niet-gebruik?
– Hoe is het niet-gebruik over maatschappelijke groepen verdeeld?
17
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1.1

Gebruikte begrippen

In onderzoek naar niet-gebruik wordt vaak onderscheid gemaakt tussen volledig en
partieel niet-gebruik. In het eerste geval ontvangt de rechthebbende de voorziening
helemaal niet, in het tweede geval slechts gedeeltelijk. Daarnaast is onderscheid te
maken tussen permanent en tijdelijk niet-gebruik: de rechthebbende ontvangt niets
(of te weinig) gedurende de gehele, respectievelijk een deel van de periode waarin
hij of zij recht heeft op de voorziening. In het laatste geval wordt ook wel gesproken
van verlaat gebruik (Van Oorschot en Kolkhuis Tanke 1989: 6-7). Door de rechthebbenden aan de hand van de administratieve gegevens gedurende meerdere jaren te
‘volgen’, is het in principe mogelijk na te gaan in hoeverre het niet-gebruik van tijdelijke aard is. Gezien de complexiteit van de berekeningen vergt dit echter een te groot
tijdsbeslag voor het huidige onderzoek. Om dezelfde reden blijft ook het partiële
niet-gebruik buiten beschouwing.
Niet-gebruik is de tegenhanger van misbruik en oneigenlijk gebruik; in beide
gevallen bereikt de regeling niet de juiste personen of huishoudens. Terwijl bij nietgebruik het bereik van de regeling te gering is, zijn er bij misbruik en oneigenlijk
gebruik personen en huishoudens die de voorziening ontvangen zonder dat zij er
recht op hebben. In dit onderzoek blijft het misbruik en oneigenlijk gebruik buiten
beschouwing; zowel bij het bepalen van de omvang en verdeling van niet-gebruik
als bij het achterhalen van de redenen voor het niet-gebruik, richt de aandacht zich
uitsluitend op de rechthebbenden.
Er is sprake van niet-gebruik van sociale zekerheid indien een rechthebbende op
een bepaalde inkomensvoorziening deze niet (of slechts ten dele) ontvangt. Vaak
wordt hiermee in feite gedoeld op het claimgedrag van de betrokkene, oftewel op
het feit dat hij of zij geen of geen volledige aanspraak maakt op de voorziening. In
de aanvullende enquête onder rechthebbenden is dit onderscheid tussen claim en
feitelijk gebruik aangehouden. De periode tussen de indiening van een claim door
de cliënt en de toekenning ervan door de uitvoeringsinstantie, zou anders immers
ten onrechte worden beschouwd als een periode van niet-gebruik. In het geval dat
men een voorziening wel heeft aangevraagd maar er geen gebruik van maakt, wordt
vastgesteld of de aanvraag nog in behandeling is of dat er sprake is van een afwijzing
door de uitkerende instantie.

1.2

Opbouw van het rapport

Het vervolg van dit rapport gaat vooral in op de opzet en de resultaten van de rechtensimulatie en het veldwerk. Eerst geeft hoofdstuk 2 echter een terugblik op
eerderverricht onderzoek naar niet-gebruik van socialezekerheidsregelingen. Na een
bespreking van enkele sociologische en economische modellen voor de oorzaken van
niet-gebruik, volgt een overzicht van een aantal Nederlandse studies vanaf het eind
18
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van de jaren tachtig. Tot slot schetst het hoofdstuk welke elementen uit de eerderontwikkelde modellen in het huidige onderzoek zijn overgenomen.
Hoofdstuk 3 handelt over de selectiecriteria voor de te onderzoeken inkomensregelingen, en beschrijft vervolgens de regelingen waar het onderzoek zich op
richt: de huursubsidie, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
(Wtos), de kwijtscheldingsregeling lokale hefﬁngen, de aanvullende bijstand, en de
langdurigheidstoeslag.
Hoofdstuk 4 gaat uitgebreid in op de afbakening van de rechthebbende populatie.
Het correct bepalen van het recht op een bepaalde inkomensregeling vormt de basis
van onderzoek naar niet-gebruik, maar is niet zonder problemen. Besproken wordt
de tweetrapsbenadering die een oplossing kan bieden: de screening van rechthebbenden en daarbinnen – zo mogelijk – van wel- en niet-gebruikers, gevolgd door de
herbenadering van een aantal rechthebbenden met vragen over hun claimgedrag
en gebruik, en over hun redenen voor niet-gebruik. Het hoofdstuk eindigt met een
overzicht van de in de vragenlijst behandelde thema’s.
In hoofdstuk 5 en 6 komen de bevindingen aan de orde. Hoofdstuk 5 biedt voor
elke regeling een beschrijving van de wijze waarop de rechthebbenden zijn geïdentiﬁceerd, en van de omvang van het niet-gebruik. In hoofdstuk 6 komen de redenen
voor niet-gebruik en de kenmerken van niet-gebruikers aan de orde.
Hoofdstuk 7 sluit het rapport af met een slotbeschouwing en enkele beleidsimplicaties.
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2

Eerder onderzoek naar niet-gebruik

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van theorieën en eerdere bevindingen
over de omvang en oorzaken van niet-gebruik. Paragraaf 2.1 gaat kort in op de
oorsprong van het onderzoek ernaar, die gelegen is in Groot-Brittannië. In dit land
zijn ook de eerste modellen voor de oorzaken van niet-gebruik ontwikkeld. Deze
modellen, die ook nu nog veel gebruikt worden, komen in paragraaf 2.2 aan de
orde, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een sociologische en een economische benadering. In paragraaf 2.3 volgt een bespreking van het eerderverrichte
Nederlandse onderzoek en paragraaf 2.4 geeft een opmaat voor de wijze waarop de
opgedane ervaringen zijn benut ten behoeve van de huidige studie.

2.1

Eerste studies

Onderzoek naar niet-gebruik van inkomensregelingen is bepaald niet nieuw.
De eerste studies kwamen van de grond in de context van het ‘universalisme-selectivisme debat’ dat na de Tweede Wereldoorlog in het Verenigd Koninkrijk woedde (Van
Oorschot en Kolkhuis Tanke 1989: 24; Van Oorschot 1994: 63). Centraal in dat debat
stond de vraag of voorzieningen dienden te worden uitgerust met een middelentoets.
De selectivisten meenden dat het toepassen van een middelentoets ervoor zorgt
dat voorzieningen terechtkomen bij de deserving poor, bij degenen die ze het hardst
nodig hebben. Universalisten betoogden echter dat middelentoetsen niet alleen het
mechanisme van de armoedeval bewerkstelligen en hoge uitvoeringskosten met zich
meebrengen, maar tevens de kans op niet-gebruik verhogen.
De eerste aanwijzingen voor het bestaan van niet-gebruik in Groot-Brittannië
kwamen in de jaren vijftig en zestig uit onderzoek naar de sociaal-economische
omstandigheden van ouderen. Later bleek dat het zich ook bij andere typen huishoudens voordeed, onder meer bij gezinnen met een laag inkomen. De invoering van
nieuwe inkomensgerelateerde uitkeringen, zoals in 1971 de Family Income Supplement,
en de uitbreiding van de middelentoets in bestaande regelingen wakkerden de
belangstelling voor het thema niet-gebruik verder aan. In de jaren zeventig werden er
dan ook talloze, veelal kleinschalige, studies naar verricht. Over het algemeen ging
men daarbij niet verder dan het inventariseren van de omvang, hoewel er soms ook
zijdelings informatie werd verzameld over de redenen ervan (Van Oorschot 1994: 63).
Het daaropvolgende decennium stond het onderzoek veel meer in het teken van de
oorzaken van niet-gebruik.

2.2

Oorzaken van niet-gebruik; sociologische en economische modellen

Naar de oorzaken van niet-gebruik hebben zowel sociologen als economen gezocht.
In het sociologische onderzoek wordt daarbij veel betekenis toegekend aan de
20
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voorwaarden waaraan men moet voldoen om een aanvraag in te (kunnen) dienen, de
zogenoemde drempels. Daarentegen gaan economen uit van de zienswijze dat nietgebruik – net als elk ander gedrag dat voor een sociaalwetenschappelijke benadering
in aanmerking komt – het resultaat is van een rationele afweging van kosten en
baten. Uit dit laatste zou men kunnen aﬂeiden dat alleen in de economische modellen kosten-batenafwegingen een rol spelen. Ook de sociologische modellen houden
echter rekening met de afweging van de voor- en nadelen van een aanvraag, de zogenoemde trade-offs. De sociologische en economische modellen lijken elkaar dan ook
goed te kunnen aanvullen bij het zoeken naar de oorzaken van niet-gebruik. In de
slotparagraaf van dit hoofdstuk (§ 2.4) wordt een model gepresenteerd waarin beide
benaderingen zijn gecombineerd.

2.2.1

Drempels en trade-offs: sociologisch onderzoek

In paragraaf 2.1 is al aangestipt dat het Britse onderzoek in de jaren zeventig veelal
een kleinschalig karakter had. Als er al naar de causale mechanismen achter het
niet-gebruik werd gezocht, dan was dat in de vorm van een enkele vraag, waarop
niet-gebruikers aan de hand van voorgestructureerde antwoordcategorieën konden
aangeven waarom zij geen aanvraag hadden ingediend (Van Oorschot 1994: 26).
Een van de eersten die een poging ondernamen om systematisch de oorzaken van
niet-gebruik te onderzoeken, was Kerr (1983). Deze bekritiseerde de wijze waarop het
onderzoek tot dan toe werd verricht (Kerr 1983: 12-13). Een van zijn bezwaren was dat
mensen, gevraagd naar de redenen waarom zij een bepaalde uitkering niet hebben
aangevraagd, wellicht post-hocrationalisaties geven. Sommigen hebben misschien
nooit eraan gedacht een aanvraag in te dienen, of weten eenvoudigweg niet om welke
reden zij dat niet hebben gedaan, maar voelen zich in een interviewsituatie gedwongen een expliciete reden te noemen. Een andere tegenwerping tegen de eerdere
studies betrof het feit dat de houdingen en opvattingen van gerechtigden die wél een
aanvraag hadden ingediend, niet werden onderzocht. Volgens Kerr zou elke poging
om licht te werpen op de oorzaken van niet-gebruik, moeten zijn gegrond op een
systematische vergelijking van de houdingen en meningen van aanvragers met die
van niet-aanvragers. Tot slot was hij van mening dat het eerdere onderzoek een theoretisch kader miste, waardoor onduidelijk blijft hoe de verschillende potentiële oorzaken van niet-gebruik met elkaar in verband staan, hoe de ene factor van invloed is
op de andere, en in hoeverre niet-gebruikers zich onderscheiden van wel-gebruikers.
Vanwege deze kritiek ontwierp Kerr (1983: 16-17) zijn eigen zogenoemde drempelmodel, waarin zes drempels of hindernissen zijn opgenomen die overwonnen
moeten worden alvorens men tot het indienen van een aanvraag komt:
– de opvatting dat men niet behoeftig is;
– de afwezigheid van kennis over het bestaan van de voorziening;
– de opvatting dat men niet gerechtigd is;
– de opvatting dat het uitgekeerde bedrag te gering is om aan de behoefte te voldoen;
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– de opvatting dat de aanvraagprocedure ongunstige consequenties of eisen met
zich meebrengt;
– de gepercipieerde instabiliteit van de behoeftige situatie.
Na deze rubricering trachtte Kerr de volgorde van de drempels te bepalen (zie
ﬁguur 2.1). Op grond van het eerderverrichte onderzoek constateerde hij dat nietaanvragers in twee groepen te verdelen zijn: degenen die bewust afzien van een aanvraag (de ‘beslissers’) en degenen die niet of nauwelijks tot een bewuste afweging
van voor- en nadelen komen (de ‘niet-beslissers’). Noodzakelijke voorwaarden om tot
een aanvraag te komen zijn de notie dat men in behoeftige omstandigheden verkeert,
de aanwezigheid van enige kennis over het bestaan van de regeling, de perceptie dat
men mogelijk recht heeft op de regeling, en de mening dat het uitgekeerde bedrag de
nood kan verlichten. De ‘niet-beslissers’ blijven soms al bij de eerste of tweede voorwaarde steken, de ‘beslissers’ komen, nadat aan alle vier voorwaarden is voldaan, tot
een afweging van de consequenties van de aanvraag. Hiermee zijn zij aangekomen
bij de vijfde drempel van het model, waar persoonlijke gevoelens en opvattingen over
drie typen consequenties een doorslaggevende rol spelen: gevoelens en opvattingen
over de procedurele gevolgen (het moeten ondergaan van de procedures die aan een
aanvraag verbonden zijn, zoals een middelentoets), die over de sociale gevolgen
(de mogelijkheid dat familie of vrienden het ontvangen van een bepaalde uitkering
afkeuren) en die over de persoonlijke implicaties (de mate waarin de aanvraag wordt
gezien als ‘hand ophouden’). Zelfs nadat men heeft besloten dat de voordelen van
Figuur 2.1
Het drempelmodel van Kerr
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een aanvraag opwegen tegen de nadelen, kan men er nog van afzien op grond van
het idee dat de behoeftige situatie maar korte tijd zal duren. De laatste drempel in
het model wordt daarom gevormd door de gepercipieerde stabiliteit van de huidige
ﬁnanciële omstandigheden (zie ook Van Oorschot 1994: 88-92).
Ritchie en Mathews (1982, beschreven in Van Oorschot 1994) ontwikkelden eveneens
een model met betrekking tot de oorzaken van niet-gebruik (zie ﬁguur 2.2). Ook in
hun optiek is de weg die rechthebbenden gaan, geplaveid met enkele drempels. Evenals bij Kerr is dat allereerst de drempel van behoeftigheid: alleen rechthebbenden
die vinden dat hun inkomen inadequaat is, zullen deelnemen aan het afwegingsproces. Dit doen zij echter niet voordat een tweede drempel is genomen: de te claimen
voorziening dient te worden gezien als een geëigend middel om het inkomen aan te
vullen.
Figuur 2.2
Het trade-offmodel van Ritchie en Mathews
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Ritchie en Mathews gaan ervan uit dat de rest van het besluitvormingsproces dat
rechthebbenden doorlopen, het karakter heeft van een trade-off. Nadat men de
twee genoemde drempels heeft ‘genomen’, hangt het ervan af naar welke kant de
balans tussen een aantal positieve en negatieve factoren doorslaat, of men verdere
actie onderneemt. Positieve factoren zijn het waargenomen nut van het additionele
inkomen en de gepercipieerde mate van zekerheid dat een aanvraag gehonoreerd zal
worden. Negatieve factoren zijn de moeite die men zich moet getroosten om een aanvraag in te dienen en de angst voor afwijzing. Opvattingen over het ontvangen van
een uitkering en identiﬁcatie met de ontvangers van de desbetreffende voorziening
kunnen zowel positief als negatief uitwerken. Ritchie en Mathews beschouwden
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een beslissing tot niet-gebruik niet als een permanente situatie. In hun onderzoek
vonden zij een aanzienlijk aantal gebruikers dat pas na enige tijd tot een aanvraag
overging. Interventies door anderen en een verslechtering van hun ﬁnanciële situatie
leidden in die gevallen alsnog tot gebruik (Van Oorschot 1994: 81-84).
Zowel het model van Kerr als dat van Ritchie en Mathews kent enkele beperkingen.
Zo wordt in geen van beide modellen expliciet rekening gehouden met eventuele
triggereffecten, alhoewel Ritchie en Mathews wel enkele gebeurtenissen vermelden
(interventies door anderen, een verslechtering van de ﬁnanciële situatie), die iemand
kunnen stimuleren alsnog een aanvraag in te dienen (Van Oorschot 1994: 83). Tevens
houdt geen van beide modellen rekening met de – mogelijk substantiële – invloed
van de uitvoerende instantie. Zo zullen factoren als ‘basiskennis’ en ‘gepercipieerd
recht’ een veel geringere rol spelen in het besluitvorming over wel- of niet-gebruik
wanneer de uitkering (semi)automatisch wordt verstrekt. Ook kan een slechte
behandeling door de uitvoeringsambtenaar ertoe leiden dat iemand de moed opgeeft
en een reeds ingediende aanvraag weer intrekt. In die zin geven de modellen te
weinig rekenschap van het feitelijke aanvraagproces (zie ook Van Oorschot en Kolkhuis Tanke 1989: 42).
Andere kritische kanttekeningen zijn vooral gericht tegen het model van Kerr, dat
veel vaker dan dat van Ritchie en Mathews is toegepast in studies naar niet-gebruik.
Een van de belangrijkste kritieken is dat de fundamentele veronderstelling dat alle zes
drempels in een bepaalde volgorde moeten zijn overwonnen voordat rechthebbenden
besluiten een aanvraag in te dienen, lang niet altijd blijkt op te gaan. Zo blijken rechthebbenden ook claims in te dienen als zij hoge drempels ervaren, en blijkt de ‘score’
op de ene drempel die op een andere teniet te kunnen doen (Van Oorschot 1994: 103).
Ondanks deze kritieken wordt Kerr’s model nog steeds veelvuldig gebruikt, zij het
vooral als basis voor nieuw uit te werken modellen. Dit gaat ook op voor het huidige
onderzoek: in paragraaf 2.4 (en hoofdstuk 4) wordt een aantal aspecten uit het drempelmodel gecombineerd met enkele onderdelen van de economische modellen die
het onderwerp vormen van de hiernavolgende paragraaf.

2.2.2

De rationaliteit van niet-gebruik: de economische benadering

Hoewel Kerr het zelf niet zo verwoordde, bestond de kern van zijn drempelmodel uit
een kosten-batenanalyse die rechthebbenden zouden toepassen alvorens te besluiten
tot het al dan niet indienen van een aanvraag voor een inkomensvoorziening. Deze
kosten-batenanalyse was wel van een speciaal soort: zij betrof alleen de gevolgen
van de aanvraag en werd uitsluitend verricht door degenen die zichzelf als behoeftig
zagen, kennis bezaten over het bestaan van de desbetreffende voorziening en van
mening waren dat zij recht hadden op die voorziening. In termen van Kerr zouden
derhalve alleen de ‘beslissers’ de voor- en nadelen van het indienen van een aanvraag
tegen elkaar afwegen.
Economen gaan ervan uit dat elk gedrag – en dus ook niet-gebruik – kan worden
beschouwd als de resultante van een afweging tussen kosten en baten. De deﬁnië24
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ring van de begrippen kosten en baten is breder dan in het model van Kerr: het gaat
niet alleen om, bijvoorbeeld, de overweging dat men zich aan een middelentoets
moet onderwerpen of dat de sociale omgeving afkeurend kan reageren op het feit dat
men een aanvraag indient. Ook de zogeheten transactiekosten – zoals de hoeveelheid tijd die met de aanvraag gepaard gaat, de reiskosten naar de uitkerende instantie en de bureaucratische tegenwerking die men mogelijk ondervindt – behoren tot
de nadelen van een aanvraag die tegen de voordelen moeten worden afgewogen.
Een tweede verschil met de kosten-batenanalyse volgens het model van Kerr, is dat
de economische benadering veronderstelt dat iedere rechthebbende deze afweging
maakt en niet alleen de ‘beslissers’. In feite wordt iedere rechthebbende als een
beslisser beschouwd, zelfs indien men geen behoefte aan de regeling ervaart en dus
– in termen van Kerr’s model – niet eens voorbij de eerste drempel komt. Volgens de
economische benadering zullen de baten die uit een voorziening voortvloeien, in dat
geval simpelweg minder zwaar meetellen. Anderzijds zullen de baten meer gewicht
in de schaal leggen naarmate men behoeftiger is. In deze visie is de behoefte aan de
voorziening derhalve een achterliggende variabele die het afwegingsproces beïnvloedt.
Tot slot is het de veronderstelling dat, indien een rechthebbende weinig of
geen kennis bezit van een regeling of van de mate waarin men hierop aanspraak
kan maken, het vergaren van die kennis eveneens een kostenpost is die tegen de
verwachte baten wordt afgewogen (zie ﬁguur 2.3).
Figuur 2.3
Het economische model van niet-gebruik
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Diverse Britse studies die volgens dit economische model zijn opgezet, hebben
geconstateerd dat de kans op niet-gebruik toeneemt naarmate de hoogte van de
aanspraak geringer is. Vaak wordt deze uitkomst geïnterpreteerd als het resultaat
van een kosten-batenafweging, waarbij niet-indieners menen dat het aan te vragen
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bedrag de moeite niet waard is. Er zijn echter ook alternatieve verklaringen mogelijk.
Zo zullen personen met een relatief geringe aanspraak op een middelengetoetste
uitkering gewoonlijk een hoger inkomen hebben, wat ertoe kan leiden dat zij – ten
onrechte – denken helemaal geen recht te hebben op de voorziening. Ook kan het
zijn dat degenen met een hoger inkomen geen behoefte aan ﬁnanciële steun voelen,
met als gevolg dat het besluitvormingsproces om al dan niet een aanvraag in te
dienen geheel achterwege blijft (zie Van Oorschot 1994: 86). Dat het gevonden verband tussen de kans op niet-gebruik en de hoogte van de aanspraak voor meerdere
interpretaties vatbaar is, kan worden verklaard uit het feit dat de diverse kosten van
een aanvraag niet direct worden gemeten, maar (moeten) worden afgeleid uit de aanwezigheid van bepaalde achtergrondkenmerken. Zoals Duclos (1995) erkende, is van
veel van dergelijke kenmerken niet te voorspellen of zij positief of negatief zullen uitwerken. Kinderen, bijvoorbeeld, kunnen de reis naar de uitvoerende instantie fysiek
en ﬁnancieel bemoeilijken en zo de transactiekosten van een aanvraag verhogen,
maar zij kunnen ook eventuele gevoelens van schuld en stigma over het ontvangen
van een uitkering verminderen.
Ook in Amerikaanse studies blijken de achtergrondkenmerken, die als proxies voor
de kosten van een uitkeringsaanvraag in het model worden opgenomen, lang niet
altijd het voorspelde verband met niet-gebruik op te leveren. Zo onderzocht McGarry
(1996) het niet-gebruik door ouderen van de Supplemental Security Income met als
uitgangspunt dat de kosten van het inwinnen van informatie over de regeling daarbij
een belangrijke rol zouden spelen. Vanuit de gedachte dat hoogopgeleiden en rechthebbenden woonachtig in een stedelijke omgeving gemakkelijk toegang hebben tot
de benodigde informatie, verwachtte McGarry bij deze groepen een relatief geringe
kans op niet-gebruik. De bevindingen ondersteunden deze verwachting echter
niet: het wonen in een stedelijke omgeving en een hoog opleidingsniveau bleken de
kans op niet-gebruik juist te vergroten. Voor het eerste verband geeft McGarry geen
verklaring, maar zij suggereert dat het opleidingsniveau misschien eerder een proxy
is voor de algemene (negatieve) houding ten aanzien van het ontvangen van een
uitkering.
In hun onderzoek naar het niet-gebruik door vrouwen van Aid to Families with Dependent Children en van het Food-Stampsprogramma, trachtten Blank en Ruggles (1996)
het vorenstaande economische standaardmodel te nuanceren en uit te breiden. Zij
veronderstelden dat het besluitvormingsproces een dynamisch karakter heeft: rechthebbenden zouden periodiek beslissen over het al dan niet gebruikmaken van de
genoemde voorzieningen, dan wel over het al dan niet continueren van dit gebruik.
Die beslissing hangt telkens af van de uitkomst van de kosten-batenafweging op
dat moment en van de verwachtingen over het inkomen in de nabije toekomst.
Wijzigingen in de inkomstenbron, de hoogte van het inkomen of de omvang van
het vermogen kunnen derhalve leiden tot een gewijzigd besluit. Ditzelfde geldt voor
veranderingen in de (ervaring van de) kosten van (verder) gebruik van de regeling, of
in de verwachting over het toekomstig inkomen.
26
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Met deze toevoeging van een dynamisch aspect aan het model maakten Blank en
Ruggles het mogelijk inzicht te verkrijgen in het tijdelijk niet-gebruik. Daarnaast
legden zij zich erop toe de kosten van het aanvragen van een inkomensregeling explicieter te modelleren. Zij maakten onderscheid tussen directe en indirecte kosten,
en tussen eenmalige en terugkerende kosten. De directe kosten betreffen de tijd en
het geld – onder meer in de vorm van reiskosten – die met het inwinnen van informatie over de regeling en het doorlopen van de aanvraagprocedure gepaard gaan.
De indirecte kosten hebben vooral betrekking op het stigma waarmee aanvragers
zich geconfronteerd kunnen zien. Sommige van de kosten, bijvoorbeeld de vervoerskosten naar de uitkerende instantie, zullen terugkeren zolang men van de regeling
gebruikmaakt; andere, zoals de moeite die men moet nemen om kennis over de
voorziening te vergaren, zijn eenmalig van aard.
In het empirische deel van hun onderzoek stelden Blank en Ruggles de omvang
van het (tijdelijk) niet-gebruik vast door de perioden waarin men recht had op de
voorzieningen, te vergelijken met de perioden van feitelijk gebruik. In circa 65%
van de maanden waarin recht op inkomensondersteuning bestond, bleek daadwerkelijk van de regeling gebruik te worden gemaakt. In termen van personen lag het
gebruikspercentage aanzienlijk lager: in totaal maakte slechts 28% van de vrouwen
die ergens in het observatietijdvak recht hadden op de regeling, daar op een bepaald
moment gebruik van. Een en ander betekent dat degenen díe van de voorziening
gebruikmaken, dit gedurende een lange tijd doen, terwijl anderzijds een aanzienlijk
deel van de kortdurende periodes van rechthebbendheid wordt afgesloten zonder dat
men de voorziening heeft ontvangen.
Net als bij het eerdere economisch onderzoek naar niet-gebruik moesten ook
Blank en Ruggles hun toevlucht nemen tot proxies als operationalisering van de
kosten van een aanvraag. Directe metingen van de moeite die men moet doen om
informatie over de regeling te vergaren, van de wijze waarop de aanvraagprocedure verloopt, of van gevoelens van stigmatisering waren niet voorhanden in het
gebruikte databestand. Informatie over kenmerken als ras, leeftijd en opleidingsniveau fungeerde daarom als benadering van de kans op c.q. de verwachting over
een toekomstige inkomensstijging als gevolg van werkaanvaarding. Daarnaast
moest de verhouding tussen het aantal uitkerende instanties en het inwonertal in
een bepaalde regio een indicatie geven van de toegankelijkheid van (kennis over) de
regeling. De bevindingen wezen uit dat er sprake is van twee groepen gerechtigden:
een relatief gedepriveerde groep met lage inkomensverwachtingen voor de toekomst,
die vrijwel onmiddellijk en langdurig van de regeling gebruikmaakt, en een minder
gedepriveerde groep die – meestal terecht – voor de nabije toekomst een stijging
van het inkomen voorziet en daarom geen aanvraag indient. Dit laatste lijkt erop te
duiden dat niet-gebruik van de voorzieningen in veel gevallen een bewuste keuze is.
In hoeverre zo’n besluit mede is ingegeven door directe kosten (tijd en geld), psychologische kosten (bv. het niet afhankelijk willen zijn van de overheid) of factoren die
verband houden met de uitvoering van de regeling, kon op grond van de beschikbare
gegevens echter niet worden vastgesteld.
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Uit een overzicht van relatief recente onderzoeksliteratuur komt naar voren dat de
sociale omgeving van een potentiële rechthebbende mogelijk een belangrijke rol
speelt bij de reductie van de kosten (Currie 2003). Niet alleen kunnen leden van een
sociaal netwerk elkaar informeren over de beschikbaarheid van uitkeringen en subsidies, maar ook is er minder sprake van een stigma wanneer de betrokkene inziet
dat anderen eveneens gebruikmaken van een regeling. Overigens concludeerde
Currie tevens dat stigma van duidelijk minder belang is dan de kosten die samengaan met informatievergaring of met de eigenlijke aanvraagprocedure.

2.3

Nederlands onderzoek

In Nederland zijn in de jaren zeventig en tachtig eveneens verscheidene studies verricht naar niet-gebruik. Met name ging het om het niet-gebruik van de individuele
huursubsidie (Lucassen en Priemus 1977; Knapper en McAlley 1982; Adviesgroep
Partners 1983; gsd Rotterdam 1984; Teune en Vinken 1985; De Vrije et al. 1985; Van
Fulpen et al. 1985; In ‘t Groen en Konings 1989; Boelhouwer 1989) en van de algemene bijstand (Van der Haak 1972; Van Bijsterveldt 1975; Buddemeijer en Van Engers
1976).
In de eerste helft van de jaren negentig breidde de aandacht zich uit naar andere
regelingen. Van Oorschot (1994) richtte zich, behalve op de huursubsidie, op de
individuele bijzondere bijstand en de kwijtscheldingsregeling voor bepaalde gemeentelijke hefﬁngen, in casu de onroerendezaakbelasting en het reinigingsrecht. In de
periode oktober 1990 tot en met april 1992 verrichtte hij hiertoe enkele deelstudies
onder bijstandsontvangers en ouderen in Rotterdam en Nijmegen. Uit het onderzoek
bleek dat het aandeel niet-gebruikers van huursubsidie bij drie van de vier onderzochte groepen 20% à 26% bedroeg. Binnen de vierde groep, de bijstandsontvangers
in Nijmegen, werd slechts 8% niet-gebruik geconstateerd. De kwijtscheldingsregelingen lieten hogere niet-gebruikpercentages zien, variërend van 38 tot 50 in het geval
van de onroerendezaakbelasting, en van 54 tot 70 in het geval van het reinigingsrecht.
De resultaten voor de Nijmeegse bijstandsontvangers staken hier, met respectievelijk
16% en 25% niet-gebruik, opnieuw relatief gunstig bij af. De individuele bijzondere
bijstand, tot slot, kende een niet-gebruik van 50% à 72%. Overigens schreef Van
Oorschot het lage niet-gebruik onder de Nijmeegse Abw’ers vooral toe aan de actieve
houding van de gemeentelijke sociale dienst, die zijn cliënten ‘uitgebreid, tijdig en
gericht informeert over alle relevante uitkeringen en subsidies’ (1994: 286).
In dezelfde periode trachtten Vrooman en Asselberghs (1994) een representatief
beeld te geven van de landelijke situatie door zes verschillende regelingen – variërend van de Algemene Kinderbijslag (akw) tot de Algemene Ouderdomswet (aow) –
onder de loep te nemen. De berekeningen, uitgevoerd op enkele relatief omvangrijke
databestanden, toonden aan dat het niet-gebruik van de volksverzekeringen voor
ouderdom, nabestaanden en kinderen gering was. De aow, aww en akw hadden
– en hebben – een grote bekendheid, duidelijke toegangscriteria, een beperkt aantal
1
regels en een geringe middelentoetsing. Bij de huursubsidie, de Algemene bijstands28
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wet en de Toeslagenwet was het niet-gebruik echter aanmerkelijk groter, mede door
de complexiteit van deze regelingen en de toepassing van een middelentoets. In het
geval van de huursubsidie bedroeg het niet-gebruik, gemeten over alle gerechtigde
huurders, 27%. Bij nog eens 23% van de rechthebbenden was er bovendien sprake
van partieel niet-gebruik: zij ontvingen wel huursubsidie, maar een kleiner bedrag
dan waar zij recht op hadden. Het niet-gebruik van de algemene bijstand liep volgens
de berekeningen uiteen van 17% tot 28% (volledig niet-gebruik), respectievelijk 13%
tot 20% (partieel niet-gebruik) van de gerechtigde groep. Bij de Toeslagenwet, ten
slotte, lag het aandeel volledig niet-gebruikers – binnen de rechthebbende populatie
van personen met een benedenminimale ziekte-, arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering – in dezelfde orde als bij de Algemene bijstandswet.
De analyse van Vrooman en Asselberghs voor de individuele huursubsidie werd
enkele jaren later met behulp van recentere gegevens herhaald (Wildeboer Schut, in
scp/cbs 1997). Bijna een derde deel (32%) van de rechthebbende huishoudens bleek
in het geheel geen huursubsidie te ontvangen, terwijl bijna een kwart (24%) minder
subsidie ontving dan waar men recht op had. In dit onderzoek werd tevens nagegaan
in hoeverre het niet-gebruik van huursubsidie van belang is voor het armoedeprobleem. De bevindingen wezen erop dat die relevantie groot is: hoewel lang niet alle
volledig niet-gebruikers met een inkomen rond of onder het sociaal minimum uit
de armoede zou raken indien zij de subsidie kregen waar zij recht op hebben, zou
ruim de helft van hen wel tot een hogere inkomensklasse gaan behoren (Wildeboer
Schut, in scp/cbs 1997: 158). Mede naar aanleiding van deze bevindingen kwam een
politieke discussie over het niet-gebruik van de huursubsidie op gang en ontwikkelde
de overheid een plan van aanpak om het tegen te gaan. Of het hierdoor ook feitelijk
afnam, is echter niet gemakkelijk vast te stellen. Cijfers uit de tweede helft van de
jaren negentig duidden weliswaar op een kleiner aandeel volledig niet-gebruikers,
maar waren onderhevig aan meet- en generaliseringsproblemen. Een voorzichtige
conclusie luidde dat het nog altijd om minimaal 20% van de huurders ging (Wildeboer Schut en Vrooman, in scp/cbs 2001: 194-196).
Rouwendal (2000) beargumenteerde dat een deel van de waarnemingen van (partieel dan wel volledig) niet-gebruik van huursubsidie een artefact is, voortkomend
uit inkomensmutaties tussen de periode waarop gelet wordt bij de toekenning van de
subsidie, en het moment dat de enquête wordt afgenomen. Op grond van gegevens
uit 1989/1990 berekende hij dat dit artefact in 30% van de gevallen een rol speelt,
waardoor bij deze huishoudens ten onrechte wordt gesproken van (volledig) nietgebruik. Vervolgonderzoek (Rouwendal 2002), ditmaal gebruikmakend van cijfers
uit 1998, wees echter uit dat het niet goed mogelijk was om op basis van enquêtegegevens het voor de subsidieaanvraag relevante inkomen terug te rekenen. Volgens de
auteur zou dit grotendeels te wijten zijn aan een onjuiste opgave door de respondent
van zijn of haar huidige inkomen, van de huurhoogte en van de huishoudenssamenstelling.
De bevindingen van Rouwendal vormen een pleidooi voor het vaststellen van de omvang van niet-gebruik aan de hand van formeel geregistreerde
Eerder onderzoek naar niet-gebruik

Geld op de plank_8.indd Sec12:29

29

14-5-2007 15:54:51

(inkomens)gegevens. In hoofdstuk 4 komt aan de orde welke mogelijkheden daartoe
in de huidige studie voorhanden zijn.
Ook in het Nederlandse onderzoek komen de oorzaken van niet-gebruik aan bod.
Van Oorschot (1994) baseert zich vooral op het model van Kerr, hoewel zijn ‘dynamic
model of beneﬁt receipt’ zowel een drempel- als een trade-offfase bevat. In de drempelfase van het model dient allereerst de eerdergenoemde kennisdrempel te worden
genomen: personen die zich niet bewust zijn van het bestaan van een bepaalde
regeling, zullen per deﬁnitie geen aanvraag indienen of dit zelfs maar overwegen.
Voor het overige speelt vooral de sterkte van de obstakels een rol. Zo is er sprake van
een echte drempel als men ervan overtuigd is geen recht te hebben op de regeling.
Wanneer er echter ‘slechts’ onzekerheid over de aanspraken bestaat, kan men wel
degelijk besluiten een aanvraag in te dienen. Een ander voorbeeld betreft de opvattingen over de gevolgen van een aanvraag: een uitgesproken negatieve mening
over – bijvoorbeeld – uitkeringsafhankelijkheid zal er in veel gevallen toe leiden
dat iedere gedachte aan het indienen van een claim is uitgesloten, terwijl een meer
gematigde opinie nog kan worden uitgeruild tegen andere argumenten. Al met al
blijft men in de drempelfase steken ingeval een of meer belemmeringen te groot zijn,
en gaat men in het andere geval over naar de trade-offfase. Daar worden diezelfde
(meer gematigde) belemmeringen tegen elkaar afgewogen, uiteindelijk resulterend
in een besluit al dan niet een aanvraag in te dienen. Overigens is er in dit model, in
tegenstelling tot in dat van Kerr, geen sprake van een vaststaande volgorde in de
diverse obstakels.
Naast het besluitvormingsproces trachtte Van Oorschot ook het aanvraagproces
in kaart te brengen. Dit proces bestaat eveneens uit twee fasen, die beide alsnog tot
niet-gebruik kunnen leiden. De eerste fase betreft de voorbereiding op de feitelijke
indiening van de aanvraag, zoals het inwinnen van nadere informatie en het opvragen van het aanvraagformulier. Personen die in de trade-offfase tot een positieve
beslissing waren gekomen, kunnen daar nu nog op terugkomen vanwege de complexiteit van de procedure of door tegenwerking van het uitvoerende bureau. De
tweede fase treedt in nadat de aanvraag is ingediend en in behandeling genomen.
Ook in dit stadium kan een potentiële gebruiker afhaken, bijvoorbeeld omdat hij of
zij geen aanvullende informatie kan of wil verstrekken aan de uitvoerende instantie.
Een andere mogelijkheid is uiteraard dat de aanvraag – al dan niet terecht – wordt
afgewezen (Van Oorschot 1994: 105-111).
Ten slotte gaat het model ervan uit dat alle genoemde fasen meermalen doorlopen
kunnen worden. Personen die in de drempelfase blijven steken of die zich tijdens
de trade-off- dan wel de aanvraagfase terugtrekken, kunnen hun beslissing op een
later tijdstip heroverwegen. Als gevolg van graduele veranderingen in de ﬁnanciële
situatie of in de opvattingen over de consequenties van een aanvraag, of juist door
een plotselinge gebeurtenis, wordt een voorheen onoverkomelijke drempel geslecht,
slaat de balans tussen voor- en nadelen van een aanvraag om, of besluit men de aanvraagprocedure opnieuw te starten (Van Oorschot 1994: 113-115).
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Toetsing van dit model vond plaats in de reeds genoemde studie onder bijstandscliënten en ouderen in Rotterdam en Nijmegen. Van Oorschot concludeerde dat het
geconstateerde niet-gebruik grotendeels kon worden verklaard uit het feit dat men
niet op de hoogte was van het bestaan van de regelingen. Niet-gebruikers die deze
basiskennis wel hadden, werden vooral tegengehouden door de gedachte dat zij geen
recht hadden op de voorziening. Er werd geen bewijs gevonden voor het idee dat
negatieve opvattingen over uitkeringsafhankelijkheid of angst voor stigmatisering
een ernstige belemmering vormen. Wel leken procedurele aspecten, zoals de complexiteit van aanvraagformulieren, een rol te spelen, alhoewel deze invloed niet kon
worden gekwantiﬁceerd (Van Oorschot 1994: 248-249).
Ook Vrooman en Asselberghs (1994) besteedden in hun onderzoek aandacht aan de
oorzaken van niet-gebruik. In tegenstelling tot Van Oorschot richtten zij zich echter
niet op modelontwikkeling, maar op empirische toetsing van een bestaand model.
Wederom betrof dit het drempelmodel van Kerr, dat zij operationaliseerden door
voor elk van de zes drempels een of meer vraagstellingen te formuleren. Gevraagd
werd vervolgens welke van de resulterende hindernissen een rol zouden spelen bij het
aanvragen van een aanvullende uitkering. Zoals de auteurs zelf erkenden, had deze
opzet als nadeel dat de vragen niet werden voorgelegd aan echte niet-gebruikers,
maar aan (alle) respondenten van een landelijke enquêtesteekproef. Zij werden met
een hypothetische situatie geconfronteerd, zodat het een meting van gedragsintenties in plaats van feitelijk gedrag was. Het feit dat het om motieven voor niet-gebruik
van een aanvullende uitkering ging, beperkte bovendien de generaliseerbaarheid van
de uitkomsten. Desondanks bood de studie de mogelijkheid inzicht te verkrijgen
in het relatieve belang van de diverse hindernissen voor de kans op niet-gebruik, en
om aan de hand van een analyse van de responspatronen na te gaan in hoeverre het
drempelmodel van Kerr werd ondersteund (Vrooman en Asselberghs 1994: 46-48).
De uitkomsten wezen uit dat de perceptie dat men de aanvulling niet nodig heeft,
het sterkst gerelateerd is aan de kans op niet-gebruik. Op de tweede en derde plaats
volgde de opvatting dat het bedrag ‘de moeite niet waard is’, respectievelijk dat men
door de aanvraag afhankelijk wordt van de overheid. Aanwezigheid van enige kennis
over de regeling bleek wel een voorwaarde te zijn voor het indienen van een aanvraag,
maar geen motivationele werking te hebben; het feit dat men weet heeft van een
uitkering, is op zichzelf geen reden om haar aan te vragen (Vrooman en Asselberghs
1994: 132-135). De bevindingen over de houdbaarheid van het drempelmodel kwamen
overeen met die uit de eerdere Britse studies. Op grond van de veronderstelling dat de
zes drempels alle, en in een bepaalde volgorde, dienen te worden overwonnen alvorens een aanvraag volgt, had slechts 16% van de respondenten een aanvraag mogen
indienen. In werkelijkheid gaf echter 60% van de respondenten aan dat zij de uitkering zouden aanvragen, ondanks dat zij in meerderheid ten minste één hindernis
hadden genoemd. Nadere analyse wees uit dat pas bij aanwezigheid van drie of meer
hindernissen, de kans op niet-aanvragen signiﬁcant toenam. Net als in het Britse
onderzoek kon Kerr’s drempelmodel als zodanig dan ook niet worden bevestigd.
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Een model waarin naast de (belangrijkste) hindernissen ook een aantal positionele
kenmerken – zoals leeftijd en opleidingsniveau – was opgenomen, bleek echter een
redelijke voorspelling te bieden van de intentie om al dan niet een aanvraag in te
dienen. De auteurs bevalen daarom aan dit verklaringsmodel nader te onderzoeken,
zo mogelijk uitgebreid met enkele relevante persoonlijkheidskenmerken (Vrooman
en Asselberghs 1994: 161).

2.4

Recht, gebruik en redenen in het huidige onderzoek

De voorgaande bespreking laat zien dat de modellen voor de oorzaken van nietgebruik een aantal raakvlakken kennen, ongeacht of zij voortkomen uit de sociologische dan wel de economische benadering. In beide gevallen wordt verondersteld dat
er aan de aanvraag van een voorziening kosten verbonden zijn, en dat deze worden
afgewogen tegen het proﬁjt dat men ervan kan hebben. Daarnaast heeft Van Oorschot laten zien dat de introductie van de factor tijd – althans theoretisch – niet is
voorbehouden aan economische modellen; net als Blank en Ruggles gaat hij ervan
uit dat men onder invloed van veranderde omstandigheden of opvattingen kan terugkomen op een eerdere beslissing omtrent het indienen van een aanvraag.
Het lijkt daarom goed mogelijk de sociologische en de economische benadering
te integreren en zodoende de voordelen van de diverse modellen te optimaliseren.
De genoemde raakvlakken gelden daarbij als basisaanname: de beslissing om al
dan niet een aanvraag voor een bepaalde inkomensregeling in te dienen, weerspiegelt de uitkomst van een kosten-batenafweging op een bepaald moment. Indien
deze uitkomst in de loop der tijd wijzigt, zal ook de beslissing in heroverweging
worden genomen. Voor de huidige studie zou dit betekenen dat zowel het recht als
het gebruik voor meerdere tijdstippen dient te worden vastgesteld, volgens eenzelfde
methode als door Blank en Ruggles (1995) is beschreven. Daarnaast houdt het in
dat de gepercipieerde kosten en baten van de te onderzoeken regelingen in kaart
gebracht moeten worden, bij voorkeur eveneens voor meerdere tijdstippen.
In het beschikbare tijdsbestek en met de beschikbare gegevens blijkt dit echter
onhaalbaar te zijn. De meest recente administratieve bestanden op basis waarvan de
rechthebbendheid op en het gebruik van de regelingen zijn bepaald, hebben betrekking op 31 december 2003. Weliswaar kan, door middel van de aanvullende enquête
die in de eerste helft van 2005 is gehouden, het recht en gebruik tevens worden
vastgesteld voor een later tijdstip, maar dit stuit op het bezwaar dat zelfrapportage
minder betrouwbaar is dan administratieve gegevens zijn, zeker – in dit geval – als
het gaat om het recht op een voorziening. Het bepalen van de rechthebbendheid op
en het gebruik van de regelingen is daarom beperkt tot de peildatum 31 december
2003.
De ervaren kosten en baten van het indienen van een aanvraag kunnen alleen
worden vastgesteld via navraag bij wel- en niet-gebruikers. Zoals in hoofdstuk 4 staat
beschreven, is hiertoe in de maanden maart, april en mei 2005 bij ruim 1400 potentiele rechthebbenden een enquête afgenomen met daarin vragen over de redenen voor
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het (niet-)gebruik. Omdat een retrospectieve inventarisatie van de kosten-batenafweging onmogelijk is, is gevraagd naar de redenen op het moment van dataverzameling, ervan uitgaand dat de afweging van voor- en nadelen in de loop der tijd niet is
gewijzigd.
De besproken modellen bevatten enkele andere onderdelen die wel kunnen worden
overgenomen. Zo is aannemelijk dat men niet tot een kosten-batenanalyse kan
komen zonder van het bestaan van een regeling op de hoogte te zijn. De aanwezigheid van enige basiskennis over een regeling wordt in het onderzoek dan ook
beschouwd als noodzakelijke voorwaarde voor het aanvragen ervan. Ook enig
inzicht in het eigen recht lijkt vereist alvorens men tot verdere afweging van voor- en
nadelen overgaat. De veronderstelling dat men niet in aanmerking komt voor een
voorziening, leidt er immers toe dat men er geen enkel proﬁjt van verwacht en dat
een kosten-batenafweging daarom per deﬁnitie negatief zal uitvallen. Toch dient in
dit onderzoek het gepercipieerde recht niet als tweede aparte drempel. Zeker als de
kosten van een aanvraag relatief gering zijn, lijkt het goed mogelijk dat iemand die
meent geen aanspraak te kunnen maken, desondanks een aanvraag indient vanuit de
gedachte ‘die niet waagt, die niet wint’.
In de sociologische modellen (Kerr, Ritchie en Mathews) wordt de gepercipieerde
behoeftigheid eveneens als voorwaarde voor het indienen van een aanvraag aangemerkt. De verwachting daarbij is dat rechthebbenden wier ﬁnanciële situatie niet
echt problematisch is, minder vaak zullen overgaan tot een afweging tussen kosten
en baten. In het huidige onderzoek wordt echter de economische benadering gevolgd
en verondersteld dat iedereen de voor- en nadelen van een gedragskeuze afweegt, ook
als men zichzelf weinig behoeftig vindt. Wel zal in dat geval de hoogte van het te
ontvangen bedrag minder zwaar meewegen dan wanneer men het geld hard nodig
heeft of denkt te hebben. De behoefte aan het extra inkomen en het gepercipieerd
nut worden derhalve gezien als achterliggende variabelen die van invloed zijn op het
totale afwegingsproces. Hetzelfde kan worden gesteld voor de verwachte duur van
de behoeftige situatie (stabiliteit van de behoefte): hoe meer men ervan uitgaat dat
de behoefte aan een voorziening van korte duur zal zijn, hoe minder zwaar de baten
van die voorziening zullen meetellen in het afwegingsproces. In het vervolg van dit
rapport zullen deze drie variabelen worden gepresenteerd als indicatoren van ‘subjectieve behoefte’. Figuur 2.4 biedt een schematische weergave van het in deze studie
gebruikte model.
Hoofdstuk 4 gaat in op de verschillende wijzen waarop het recht op inkomensafhankelijke regelingen kan worden vastgesteld, en de bijbehorende voor- en nadelen, alsmede op de uiteindelijk gekozen werkwijze. Daarnaast handelt dit hoofdstuk over de
inhoud van de vragenlijst die in de periode maart-mei 2005 is afgenomen onder ruim
1400 respondenten. Eerst komt echter in hoofdstuk 3 aan de orde welke regelingen
zijn onderzocht en hoe deze zijn geselecteerd.
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Figuur 2.4
Model voor niet-gebruik van inkomensregelingen
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Noot

1 Overigens is de Algemene Weduwen- en Wezenwet (aww) in 1996 vervangen door
de minder toegankelijke en – mede als gevolg van de daaruit voortvloeiende regels
– complexere Algemene nabestaandenwet (Anw). Het is denkbaar dat deze Anw meer
niet-gebruik kent dan haar voorganger.
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3

De regelingen

Dit onderzoek gaat uit van de ruime instrumentele deﬁnitie van sociale zekerheid,
wat betekent dat naast de algemene volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen ook gebonden inkomensoverdrachten worden beschouwd als behorend tot
de sociale zekerheid. Niet alle voorzieningen zijn echter even relevant in het kader
van niet-gebruik. Zo is uit eerder onderzoek bekend dat volksverzekeringen als de
Algemene Ouderdomswet (aow) of de Algemene Kinderbijslagwet (akw) nauwelijks enig niet-gebruik kennen (zie Vrooman en Asselberghs 1994: 124-125). Andere
regelingen zijn beleidsmatig betrekkelijk weinig interessant omdat zij een beperkte
doelgroep hebben. Een voorbeeld hiervan is de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (ioaz). Gezien de omschrijving in de wettekst van de gerechtigde groep en afgaand op het aantal ontvangers
– in 2003 werden krachtens deze wet 3000 uitkeringen verstrekt (uwv 2006: 14) – is
het aantal rechthebbenden op deze voorziening gering. Nog weer andere regelingen zijn van minder belang omdat zij slechts een klein bedrag uitkeren. Hier gaat
het bijvoorbeeld om de zogenoemde – met ingang van 1 januari 2008 af te schaffen
– kopjesregeling.
In veel studies is de keuze voor een bepaalde te onderzoeken regeling impliciet
beredeneerd, op grond van – zoals in de voorgaande alinea – de waarschijnlijkheid
van niet-gebruik of de omvang van de doelgroep. Voor zover de keuze voor een regeling expliciet wordt onderbouwd, wordt vaak gewezen op het belang van de regeling
voor de groepen aan de onderkant van de inkomensverdeling. Deze en enkele andere
selectiecriteria komen in de volgende paragraaf (§ 3.1) aan de orde. Paragraaf 3.2
bespreekt vervolgens welke regelingen volgens de criteria het meest geschikt lijken
om bij een onderzoek naar niet-gebruik te betrekken, terwijl paragraaf 3.3 een korte
inhoudelijke beschrijving van de geselecteerde regelingen geeft zoals die in 2003 van
kracht waren.

3.1

Selectiecriteria voor de te onderzoeken regelingen

a – De aanwezigheid van kenmerken die niet-gebruik bevorderen
Een centraal selectiecriterium is de mate waarin een bepaalde regeling kenmerken
bevat die – direct of indirect – bijdragen aan een hoge mate van niet-gebruik. Een
deel van de in hoofdstuk 2 beschreven mogelijke oorzaken van niet-gebruik kan
immers direct aan deze kenmerken worden toegeschreven. Van Oorschot (1994:
56) destilleert uit zijn literatuuronderzoek de volgende niet-gebruikbevorderende
kenmerken:
– aanwezigheid van een middelentoets;
– een aanvullend karakter;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

een grote dichtheid van regels;
gecompliceerde regels;
vage toekenningscriteria;
gerichtheid op gestigmatiseerde groepen;
toekenning van kleine bedragen;
initiatief volledig bij cliënt;
het voorzien in de vergoeding van incidentele uitgaven;
het voorzien in de vergoeding van een grote variëteit aan uitgaven;
een instabiel recht gevend.

De aanwezigheid van een middelentoets is volgens Van Oorschot een van de belangrijkste kenmerken die de kans op niet-gebruik verhogen. Toetsing op de aanwezigheid
van eigen inkomsten en vermogen kan mensen ervan weerhouden een regeling aan
te vragen, niet alleen omdat zij het als een schending van hun privacy ervaren maar
ook omdat het te ontvangen bedrag erdoor kan worden verlaagd en daardoor niet
langer wordt gezien als de moeite waard.
Wanneer een voorziening een aanvullend karakter heeft, is de noodzaak voor het
aanvragen ervan per deﬁnitie minder groot dan wanneer de voorziening een basisinkomensbescherming biedt. In het eerste geval zijn er in principe immers nog
andere inkomensbronnen in het huishouden aanwezig, zodat niet-gebruik geen al te
grote gevolgen hoeft te hebben. Zowel de behoefte aan de aanvullende voorziening
als de gepercipieerde baten ervan zullen daarom relatief gering zijn.
Een grote dichtheid en complexiteit van de regels kunnen, evenals vaagheid van de
toekenningscriteria, potentiële rechthebbenden eveneens ervan weerhouden de
desbetreffende regeling aan te vragen. Men moet relatief veel moeite doen om uit te
zoeken of men recht heeft op de voorziening, zodat de ‘kosten’ van het aanvragen al
gauw als te hoog worden gezien. Bovendien verhogen deze kenmerken de kans op
een foutieve beslissing door de uitvoeringsinstantie.
Ook voorzieningen gericht op gestigmatiseerde bevolkingsgroepen zullen een relatief
hoog niet-gebruik kennen: rechthebbenden die zelf tot een groep behoren waarover
in de samenleving vooroordelen bestaan, beschouwen het indienen van een aanvraag
als vooroordeelbevestigend, terwijl de overige rechthebbenden liever niet met zo’n
groep geassocieerd willen worden.
De toekenning van kleine bedragen draagt bij aan de kans op niet-gebruik, vooral
doordat het waargenomen nut van de regeling erdoor wordt verkleind. Dit zal sterker
gelden naarmate de potentiële rechthebbende meer moeite moet doen om de voorziening te verkrijgen.
Indien een cliënt zelf het initiatief moet nemen om een claim in te dienen, is de
kans op niet-gebruik van de desbetreffende inkomensvoorziening beduidend groter
dan wanneer er sprake is van (semi)automatische toekenning. De cliënt moet in het
eerste geval immers meer moeite doen, en eventuele psychologische belemmeringen
spelen een grotere rol dan wanneer de uitkerende instantie het initiatief neemt.
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Vergoedingen van incidentele uitgaven of van een grote variëteit aan uitgaven zijn, blijkens
eerder onderzoek, eveneens ontvankelijk voor niet-gebruik. Voor een eenmalige vergoeding wegen de baten lang niet altijd op tegen de kosten van het aanvragen, terwijl
men bij regelingen die zich op een diversiteit aan uitgaven richten, moet uitzoeken
of de benodigde vergoeding er wel onder valt. In beide gevallen zal een deel van de
potentiële rechthebbenden het te veel moeite vinden om een claim in te dienen.
Het laatste kenmerk dat volgens Van Oorschot het niet-gebruik bevordert, betreft
de stabiliteit van het recht op de voorziening. Naarmate uitkeringsaanspraken in sterkere mate worden beïnvloed door inkomenswisselingen, wijzigingen in de huishou1
denssamenstelling of verandering van woonplaats, zullen mensen minder geneigd
zijn een claim in te dienen.

b – De waarschijnlijke omvang van de populatie gerechtigden
Een tweede criterium voor de selectie van de te onderzoeken inkomensvoorzieningen betreft de omvang van de rechthebbende populatie, in Vrooman en Asselberghs
(1994: 18) betiteld als ‘het domein’ of ‘de beoogde personenkring’ van de regeling.
Maatschappelijk gezien heeft niet-gebruik ernstiger gevolgen naarmate de doelgroep
van een bepaalde regeling groter is. Eenzelfde percentage niet-gebruik treft in dat
geval immers een groter aantal personen of huishoudens dan bij een relatief kleine
doelgroep. Het heeft derhalve de voorkeur onderzoek naar niet-gebruik te richten op
regelingen met een omvangrijke rechthebbende populatie.

c – Beleidsrelevantie
Een derde criterium heeft betrekking op de beleidsrelevantie van een regeling. In
eerste instantie gaat het om de relevantie voor het beleid ter bestrijding van armoede.
Indien een huishouden met een ruim inkomen niet gebruikmaakt van een bepaalde
voorziening omdat men daar geen behoefte aan heeft, kan er niet worden gesproken van een zorgwekkende situatie. Beleidsmatig gezien zijn dergelijke vormen van
niet-gebruik nauwelijks relevant te noemen. Van belang zijn vooral die regelingen die
zich richten op de mensen met lage inkomens, en die er bij niet-gebruik toe leiden
dat zij in een kwetsbare inkomenspositie belanden. In dit verband is het ironisch te
noemen dat deze regelingen vaak een middelentoets hebben, wat juist, zoals eerder
gezegd, de kans op niet-gebruik verhoogt en ertoe leidt dat de inkomensondersteunende functie niet kan worden vervuld.

d – De hoogte van het gederfde bedrag bij volledig niet-gebruik
Het ligt voor de hand dat regelingen waarin in geval van niet-gebruik het gederfde
bedrag slechts zeer gering is, nauwelijks bijdragen aan het tegengaan van armoede.
Dit betekent echter niet dat van regelingen die wel relatief grote bedragen uitkeren,
de gederfde inkomsten van niet-gebruikers per deﬁnitie omvangrijk zijn. Als gevolg
van de aanwezigheid van een middelentoets kan ook in dat geval het bedrag waarop
iemand recht heeft, gering zijn. Dit geldt dan uiteraard voor de hogere inkomens;
personen of huishoudens met een laag inkomen ontvangen in principe het volle
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pond, en vormen tevens de groep voor wie het gederfde bedrag bij niet-gebruik hoog
is.

e – Efﬁciency in het licht van eerderverricht onderzoek
Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven, besteedde het tot nu toe in Nederland verrichte onderzoek naar niet-gebruik voornamelijk aandacht aan de huursubsidie (o.a.
Lucassen en Priemus 1977; Teune en Vinken 1985; Wildeboer Schut 1997; Rouwendal
2002). Daarnaast is, zij het in mindere mate, vooral het niet-gebruik van de algemene
bijstand onderzocht (bv. Van Bijsterveldt 1975; Van Oorschot 1994). Andere regelingen waren veel minder vaak onderwerp van onderzoek. Wetenschappelijk gezien is
het aantrekkelijk om regelingen die al eerder zijn onderzocht, nogmaals te belichten met een andere, wellicht betere, methode. Wel dient hierbij rekening te worden
gehouden met de beleidsrelevantie; indien deze niet of niet meer aanwezig is, heeft
replicatie weinig zin.

f – Praktische mogelijkheden tot onderzoek
Een laatste criterium dat van belang is bij de selectie van te onderzoeken inkomensregelingen, betreft de praktische mogelijkheden. In het verleden is gebleken dat
zelfs een veelonderzochte regeling als de huursubsidie in de praktijk problemen kan
opleveren bij het vaststellen van het niet-gebruikcijfer (zie scp/cbs 2001: 194-196).
Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat niet-gebruikers per deﬁnitie niet als
zodanig in de administratieve bestanden staan geregistreerd maar aan de hand van
enquêtegegevens moeten worden opgespoord. Evenzeer speelt een rol dat sommige
regelingen zeer complex zijn, waardoor het lastig is de rechthebbendheid volledig te
simuleren. Voor het huidige onderzoek naar niet-gebruik gaat de voorkeur derhalve
uit naar regelingen met relatief goed na te bootsen toekenningscriteria.

3.2

Selectie van regelingen

Tot op zekere hoogte hangen de bovengenoemde criteria met elkaar samen. Zo zal,
wanneer de omvang van de populatie rechthebbenden (b) klein is en de gederfde
bedragen bij niet-gebruik (d) gering zijn, de beleidsrelevantie (c) ceteris paribus
navenant zijn. De relevantie voor het armoedebeleid heeft er op haar beurt toe bijgedragen dat bepaalde regelingen al vaker onderwerp van onderzoek zijn geweest (e).
Tegelijkertijd zijn dit vaak, mede vanwege de aanwezigheid van een middelentoets,
complexe regelingen (a) die minder goed onderzoekbaar zijn (f).
Het meest relevant en vruchtbaar lijkt het om díe inkomensafhankelijke voorzieningen te selecteren die meerdere kenmerken bezitten die niet-gebruik bevorderen, waarvan de omvang van de populatie gerechtigden aanzienlijk is, waarvan de
hoogte van het gederfde bedrag groot kan zijn, die beleidsrelevant zijn, die al eerder
onderwerp van onderzoek zijn geweest en die in principe goed onderzocht kunnen
worden. Op grond hiervan is voor dit onderzoek de keuze gevallen op de volgende
regelingen.
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– Huursubsidie: deze regeling heeft meerdere niet-gebruikbevorderende kenmerken
(middelentoets, een aanvullend karakter, complex, cliënt moet de subsidie zelf
aanvragen) en kent een omvangrijke rechthebbende populatie. Bovendien kunnen
bij niet-gebruik de gederfde bedragen substantieel zijn en neemt de regeling in
het beleid ter bestrijding van armoede een belangrijke plaats in. De huursubsidie
is tevens reeds talrijke malen onderwerp van onderzoek geweest. Overigens is de
2
huursubsidie met ingang van 1 januari 2006 vervangen door de huurtoeslag.
– Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos): ook deze voorziening
bezit een aantal niet-gebruikbevorderende eigenschappen, zoals een middelentoets en het feit dat het initiatief bij de cliënt ligt. Verder is er sprake van een
omvangrijke rechthebbende populatie, en kan het gederfde bedrag bij nietgebruik hoog zijn: afhankelijk van het schooltype en het ouderlijk jaarinkomen,
3
loopt dit bedrag op tot ruim 1800 euro per kind per jaar. Tot slot is de regeling
goed te onderzoeken; zowel de rechthebbende populatie als het aandeel nietgebruikers kan redelijk exact worden vastgesteld.
– Kwijtschelding lokale hefﬁngen: deze regeling vormt een belangrijk instrument ter
beperking van de vaste lasten en is daarom zeer relevant vanuit het oogpunt van
het armoedebeleid. De rechthebbende populatie is groot, terwijl ook het totale
gederfde bedrag bij niet-gebruik fors kan oplopen. Tevens heeft de regeling een
aantal kenmerken die de kans op niet-gebruik verhogen. Zo wordt er een middelentoets toegepast en ligt het initiatief bij de cliënt. Wel worden bijstandsontvangers expliciet gewezen op de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen en is
er in een aantal gemeenten sprake van automatische toekenning.
– Algemene bijstand als aanvulling op loon, pensioen of uitkering (aanvullende bijstand): deze
regeling kent eveneens diverse kenmerken die het niet-gebruik kunnen bevorderen, waaronder een middelentoets. Het aantal potentiële rechthebbenden is groot
en lijkt zich, althans wat de 65-plussers betreft, uit te breiden vanwege het groei4
ende aantal allochtonen dat de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. De combinatie met andere inkomstenbronnen – zoals loon of aow – maakt het bovendien
tot een complexe regeling.
– Langdurigheidstoeslag en categoriale bijzondere bijstand voor langdurige minima: deze
regeling is speciﬁek bedoeld om huishoudens die al vijf jaar of langer van een
minimuminkomen leven, enige ﬁnanciële ruimte te geven. De regeling is dan ook
relevant voor het beleid op het terrein van de armoedebestrijding. Dat er sprake is
van een middelentoets en de cliënt zelf het initiatief moet nemen, heeft wellicht
een niet-gebruikbevorderende werking.
Bij de aanvang van dit onderzoek waren ook de individuele bijzondere bijstand en
de bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten geselecteerd als
regeling waarvoor het niet-gebruik diende te worden vastgesteld. De afbakening van
potentiële gerechtigden zou echter een hoeveelheid werk vergen die het tijdsbestek
van dit onderzoek niet meer toelaat. Bezien zal worden of lokale gegevens voldoende
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aanknopingspunten bieden om de rechtensimulatie voor deze twee voorzieningen in
een later stadium alsnog te verrichten.

3.3

Een korte beschrijving van de geselecteerde regelingen

Huursubsidie
De huursubsidie werd in 1975 in het leven geroepen met het doel een bijdrage te
leveren aan de woonkosten van huurders met een gering inkomen en relatief hoge
woonlasten. Aanspraken op huursubsidie worden vastgesteld aan de hand van het
belastbaar inkomen in het voorgaande jaar. Er geldt een maximuminkomensgrens,
waarboven men geen subsidie ontvangt. Bovendien is er een eigen bijdrage (de
normhuur), die groter wordt naarmate het inkomen hoger is en naarmate de huurprijs stijgt (de kwaliteitskorting). De subsidiebedragen zijn vastgelegd in subsidietabellen, die per type huishouden verschillen. Zo worden er voor jongeren tot 23 jaar
afzonderlijke normen gehanteerd, en gelden voor zowel 23-64-jarigen als 65-plussers
aparte tabellen voor een- en meerpersoonshuishoudens.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
De Wtos is bestemd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en voor jongeren tot
18 jaar in het middelbaar beroepsonderwijs, en bestaat uit een compensatie voor de
schoolkosten alsmede – indien het kind aan het begin van het schooljaar 16 of 17 jaar
is – een vergoeding voor het te betalen lesgeld.5 Het recht op deze tegemoetkomingen is onder meer afhankelijk van het schooltype en het inkomen van de ouders. De
maximale bijdrage varieert van circa 540 euro tot ruim 1800 euro per kind (bedragen
schooljaar 2003/’04). Dit maximum geldt voor alle ouders met een belastbaar jaarinkomen tot iets minder dan 27.000 euro. Gezinnen met een jaarinkomen boven deze
grens kunnen een gedeeltelijke tegemoetkoming krijgen, die afneemt naarmate het
inkomen hoger is.

Kwijtschelding lokale hefﬁngen
Huishoudens met een gering inkomen kunnen vrijstelling krijgen van het betalen
van gemeentelijke hefﬁngen als de ingezetenenomslag, de onroerendezaakbelasting (ozb)6 en de afvalstoffenhefﬁng. Voor een dergelijke kwijtschelding komen
alleen huishoudens in aanmerking die geen betalingscapaciteit en slechts een klein
vermogen hebben. De betalingscapaciteit wordt bepaald aan de hand van het netto
besteedbare inkomen van het huishouden, waarbij de zogenoemde kwijtscheldingsnorm (door veruit de meeste gemeenten gelijkgesteld aan de geldende bijstandsnorm) wordt vrijgelaten. In de vermogenstoets worden de inboedel en de auto buiten
beschouwing gelaten, voor zover deze elk niet meer dan 2270 euro waard zijn. Bij
65-plussers wordt daarnaast per persoon 2270 euro aan ﬁnanciële middelen buiten
de vermogenstoets gehouden. Als er sprake is van een positieve betalingscapaciteit,
wordt 80% daarvan in aanmerking genomen voor belastingbetaling; het eventuele
restant aan verschuldigde belasting wordt kwijtgescholden.
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Aanvullende bijstand
Indien het gezinsinkomen lager is dan de geldende bijstandsnorm, kan een aanvulling worden verstrekt vanuit de Algemene bijstandswet. Dit geldt voor personen met
een werkloosheids- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering die niet in aanmerking
komen voor een uitkering in het kader van de Toeslagenwet of die ook mét een toeslag onder de bijstandsnorm blijven, maar ook voor bijvoorbeeld werkenden in een
laagbetaalde baan of 65-plussers die een onvolledig aow-pensioen ontvangen. Er is
een vermogenstoets, waarin het vrijgestelde bedrag voor alleenstaanden iets minder
dan 5000 euro bedraagt, en voor alleenstaande ouders en gehuwden iets minder dan
7
10.000 euro. Indien er sprake is van een koopwoning, wordt bovendien een overwaarde tot 42.000 euro vrijgelaten. In alle gerechtigde gevallen wordt het inkomen
aangevuld tot de voor het huishouden geldende bijstandsnorm.

Langdurigheidstoeslag en categoriale bijzondere bijstand langdurige minima
De langdurigheidstoeslag is bestemd voor personen die al vijf jaar of langer een
minimuminkomen of minder hebben en geen uitzicht hebben op betaald werk.
Alleen personen tussen 23 en 65 jaar oud, die ten minste vijf jaar lang ononderbroken een uitkering op of onder bijstandsniveau ontvangen en in die periode
geen betaald werk of een aan werk gerelateerde uitkering (ww of een gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheidsuitkering) hebben gehad, komen ervoor in aanmerking.8 Er
is sprake van een vermogenstoets, waarin dezelfde vrijstellingsbedragen gelden als
voor de bijstand.
De hoogte van de langdurigheidstoeslag is voor alleenstaanden gelijk aan 318
euro per jaar, voor alleenstaande ouders aan 408 euro per jaar, en voor paren aan 454
euro per jaar (bedragen 2003).
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Noten

1 Sinds de invoering van achtereenvolgens de nieuwe Algemene bijstandswet (1996) en
de Wet werk en bijstand (2004) is de gemeentelijke beleidsvrijheid toegenomen. Dit
heeft als neveneffect dat een verhuizing naar een andere woonplaats gevolgen kan
hebben voor (de invulling van) het recht op regelingen waarvan de uitvoering onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente valt.
2 In dit rapport wordt verder gesproken van ‘huursubsidie’, aangezien deze term in de
onderzoeksperiode nog gangbaar was.
3 Met ingang van het schooljaar 2005/’06 is het lesgeld voor 16- en 17-jarigen afgeschaft, en daarmee ook de compensatie ervoor via de Wtos. Als gevolg hiervan valt het
gederfde bedrag bij niet-gebruik nu (indien men recht had op een maximale tegemoetkoming) ruim 900 euro per kind lager uit.
4 Aangezien veel allochtonen op het moment van pensionering korter dan 40 jaar in
Nederland hebben gewoond, hebben zij geen volledige aow-rechten opgebouwd.
5 De tegemoetkoming in het lesgeld is inmiddels afgeschaft.
6 Het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting is met ingang van 1 januari 2006
opgeheven.
7 Aangezien voor dit onderzoek gebruik is gemaakt van inkomensgegevens uit 2003,
hebben alle in dit hoofdstuk genoemde bedragen eveneens betrekking op dat jaar.
8 In 2006 is de regeling versoepeld: personen die gedurende (zeer) korte tijd (zeer)
geringe inkomsten uit arbeid hebben verworven, blijven hun recht op langdurigheidstoeslag behouden (tk 2005/2006). Daarnaast is door de Centrale Raad voor Beroep
bepaald dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten die geen inkomsten uit arbeid hebben
en die voldoen aan de overige voorwaarden, eveneens recht krijgen op langdurigheidstoeslag (szw 2006b).
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4

Opsporing van rechthebbende niet-gebruikers

Om een zo adequaat mogelijk beeld van niet-gebruik te verkrijgen, is het noodzakelijk voor elke te onderzoeken inkomensafhankelijke regeling de volgende vragen
afdoende te beantwoorden:
– Wat is de omvang van het niet-gebruik?
– Wat zijn de achtergronden van niet-gebruik?
– Hoe is het niet-gebruik over maatschappelijke groepen verdeeld?
De betrouwbaarheid van uitspraken over omvang, verdeling en oorzaken van nietgebruik staat of valt met de kwaliteit van de identiﬁcatie van gebruikers en nietgebruikers. Paragraaf 4.1 gaat hier nader op in en geeft een uiteenzetting van de
wijzen waarop wel- en niet-gebruikers geïdentiﬁceerd kunnen worden. Paragraaf 4.2
handelt vervolgens over de gekozen opzet voor de rechtensimulatie in het huidige
onderzoek en geeft een overzicht van de gebruikte databronnen. Paragraaf 4.3
besluit het hoofdstuk met een beschrijving van de aanvullende enquête, die onder
ruim 1400 rechthebbenden is gehouden.

4.1

De identiﬁcatie van niet-gebruikers: het probleem en de mogelijke oplossingen

Het verkrijgen van een landelijk representatief beeld van het niet-gebruik van inkomensafhankelijke regelingen wordt bemoeilijkt door het feit dat niet-gebruikers
nergens als zodanig geregistreerd staan. Een directe meting van de omvang van
niet-gebruik is derhalve onmogelijk. Wanneer de onderzoeker beschikt over een
(representatieve) steekproef uit de populatie van gerechtigden, kan wel een indirecte
meting plaatsvinden. Een vergelijking tussen het aantal rechthebbenden en het
aantal feitelijke gebruikers biedt dan uitsluitsel. Een probleem is evenwel dat ook
de populatie rechthebbenden lang niet altijd op voorhand is af te bakenen: ook deze
groep wordt meestal niet bijgehouden. Men zal dus zijn toevlucht moeten nemen
tot de methode van rechtensimulatie. Tot nu toe is hiervoor in Nederland vaak
gebruikgemaakt van bestaande (secundaire) databestanden. De gegevens in dergelijke bestanden corresponderen echter lang niet altijd met de rechtgevende criteria
ter zake. Primaire dataverzameling heeft daarom de voorkeur. In de literatuur (Van
Oorschot en Kolkhuis Tanke 1989; vergelijk Vrooman en Asselberghs 1994) is hiertoe
een meertrapsbenadering voorgesteld, een voorstel dat in de Nederlandse praktijk
tot nu toe niet is nagevolgd.
De meertrapsbenadering houdt in dat men, startend vanuit een grote populatie (bv.
de Nederlandse bevolking), stap voor stap tot een steeds preciezere afbakening van
de rechthebbenden komt. De kunst is om ‘onderweg’ geen gerechtigden te verliezen,
maar ook geen niet-gerechtigden toe te laten.
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Een eerste, welhaast triviale, afbakening kan geschieden door de personenkring
van een regeling te selecteren. Bij onderzoek naar niet-gebruik van huursubsidie zijn
dit de huurders, in het geval van de aanvullende bijstand gaat het om personen met
een inkomen uit arbeid of met een (niet-bijstands)uitkering. In de volgende stappen
wordt de groep potentiële rechthebbenden steeds nauwkeuriger afgebakend, bijvoorbeeld – zoals in de gegeven voorbeelden – door inkomensgrenzen te stellen. Op het
moment dat men met redelijke zekerheid kan aangeven wie de rechthebbenden zijn,
kunnen de gebruikers en niet-gebruikers worden geïdentiﬁceerd.
De meertrapsbenadering kan op twee manieren worden vormgegeven:
– door het houden van een grootschalige opsporingsenquête waarmee per regeling
de rechthebbenden globaal worden afgebakend, en deze vervolgens gericht te
herbenaderen voor nadere informatie, waarna een meer gedetailleerde rechtensimulatie van de te onderzoeken regelingen kan plaatsvinden;
– door via het bewerken van administratieve gegevens tot een eerste afbakening te
komen, deze als steekproefkader te hanteren en vervolgens de potentiële rechthebbenden via een enquête te benaderen.
Aan beide manieren zijn voor- en nadelen verbonden. Een groot nadeel van het
houden van een opsporingsenquête ligt in de noodzaak de eerste afbakening zeer
globaal te houden. Wil men meerdere regelingen onderzoeken, dan kan men vanwege de interviewduur immers niet al te veel vragen stellen. Het globale karakter
van de eerste afbakening heeft tot gevolg dat bij de herbenadering veel informatie
ingewonnen moet worden om tot een betrouwbare rechtensimulatie te kunnen
overgaan. Ten tweede gelden de voor enquêtes gebruikelijke bezwaren van zelfrapportage en selectieve non-respons, een probleem dat wordt versterkt doordat er – in
verband met de vaak ingewikkelde toelatingscriteria – een uitgebreide inventarisatie
van de persoonlijke en ﬁnanciële omstandigheden van de betrokkenen noodzakelijk
is. Een derde nadeel betreft de onbetrouwbaarheid van gerapporteerd gebruik, zeker
bij voorzieningen die supplementair en daardoor vaak ‘onzichtbaar’ zijn, en bij eenmalige voorzieningen. In het eerste geval, waarvan de Toeslagenwet een voorbeeld
is, zijn gebruikers zich mogelijk niet bewust van hun gebruik, in het tweede geval
kan men het gebruik eenvoudigweg vergeten zijn (vergelijk Van Oorschot 1994). Tot
slot heeft het houden van een opsporingsenquête als praktisch nadeel dat er een zeer
grote steekproef benaderd moet worden, wil men voldoende rechthebbenden overhouden. Dit betekent dat de kosten sterk kunnen oplopen, terwijl uiteindelijk maar
een relatief klein gedeelte van de benaderde steekproef bruikbaar is.
Tegenover deze nadelen staat het voordeel dat de herbevraging kort na de screening kan plaatsvinden, of zelfs – indien de vragenlijst over een adequate routing
beschikt – tijdens hetzelfde gesprek. Rechthebbenden kunnen hun aanspraken op
een inkomensvoorziening verliezen wanneer het huishoudensinkomen als gevolg
van veranderingen in de gezinssamenstelling (bv. huwen, samenwonen) of in de
arbeidsmarktpositie (bv. werkaanvaarding of een promotie) boven de relevante norm
komt. Omgekeerd kan iemand die aanvankelijk geen recht op een voorziening had,
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door echtscheiding of het verlies van zijn of haar baan rechthebbend worden. Hoe
korter de periode tussen screening en herbevraging, hoe geringer de kans dat dergelijke rechtenveranderende mutaties hebben plaatsgevonden.
Indien de opsporing van rechthebbenden geschiedt via administratieve bestanden, is er per deﬁnitie geen sprake van de eerdergenoemde speciﬁek voor enquêtes
geldende problemen van zelfrapportage en selectieve non-respons. Bij aanwezigheid
van voldoende gegevens kan bovendien tot een tamelijk scherpe afbakening worden
overgegaan alvorens de potentiële rechthebbenden gericht te benaderen. Daarnaast
is het, veel meer dan in het geval van opsporing via enquêtes, mogelijk de gegevens
te synchroniseren en daadwerkelijk de gegevens te gebruiken uit de jaren die in de
1
regelingen als peiljaren gelden.
De kwaliteit van de screening via administratieve bestanden is afhankelijk van de
kwaliteit en koppelbaarheid van de verschillende deelbestanden. Een samengesteld
bestand heet ‘geïntegreerd’ te zijn wanneer de gebeurtenissen in de verschillende
deelbestanden onderling consistent zijn gemaakt. Dit integreren kost tijd en hierin
schuilt direct het grootste nadeel van deze screeningsmethode. Meestal bevindt
2
zich een aanzienlijke tijdspanne tussen screening en uiteindelijke bevraging,
als gevolg waarvan zowel rechtenverruimende als –beperkende mutaties kunnen
hebben plaatsgevonden. Analoog aan de statistiek zou men kunnen spreken van
type I-fouten en type ii-fouten. Van een type I-fout is sprake wanneer er rechtenverruimende mutaties hebben plaatsgevonden. Mensen die rechthebbend zijn op het
moment van herbevraging, waren dit nog niet tijdens de screeningsfase, waardoor
zij geen kans hebben gehad om in de steekproef opgenomen te worden. Van een type
ii-fout is sprake in het geval van rechtenbeperkende wijzigingen. Mensen hebben in
de periode tussen screening en interview hun aanspraak op een voorziening verloren
en zijn derhalve ten onrechte in de steekproef opgenomen.
Gebeurt de screening met behulp van administratieve bestanden, dan kan zich
nog een tweede probleem voordoen. De causale analyse van niet-gebruik beweegt
zich hoofdzakelijk op het niveau van de cliënt; in feite wordt getracht het al dan niet
indienen van een aanvraag te verklaren. Indien het merendeel van het niet-gebruik
wordt veroorzaakt doordat men ervan afziet een aanvraag in te dienen, zijn nietgebruikers in veel gevallen tevens niet-aanvragers. In dat geval is het niet nodig over
aparte informatie betreffende het aanvraaggedrag te beschikken. Het is echter ook
mogelijk dat het niet-gebruik vooral voortkomt uit onterechte afwijzingen van ingediende aanvragen, en de oorzaak van niet-gebruik dus veeleer gezocht moet worden
op het niveau van de uitvoering. In dat geval lijkt de beschikbaarheid van een bestand
met afgewezen aanvragen onontbeerlijk teneinde de niet-aanvragers te onderscheiden van de overige niet-gebruikers.
Ongeacht of de afbakening van rechthebbenden plaatsvindt via een opsporingsenquête of met behulp van administratieve data, is er het probleem dat veel regelingen
een grote discretionaire ruimte voor de uitvoering kennen. In deze gevallen is het
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moeilijk vast te stellen of iemand rechthebbend is of niet, omdat daarover weinig is
vastgelegd in de wet- en regelgeving. Een uitgesproken voorbeeld van zo’n regeling is
de individuele bijzondere bijstand, waarvan de toekenning van geval tot geval wordt
bezien. Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, is besloten deze regeling hier buiten
beschouwing te laten, mede vanwege de complexe simulaties die nodig zijn voor de
afbakening van de groep potentiële rechthebbenden.

4.2

De rechtensimulatie

Na afweging van de voor- en nadelen van afbakening van de rechthebbende populatie via een opsporingsenquête dan wel via administratieve databestanden, komt
de laatstgenoemde methode als meest haalbare naar voren. Het Sociaal Statistisch
Bestand (ssb) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) leek daarbij de beste
mogelijkheden te bieden (zie cbs 2006). Dit administratieve bestand is samengesteld uit een aantal deelbestanden die in principe relevant zijn voor het onderzoek
naar niet-gebruik, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie (gba), de Voorhefﬁng
loonbelasting (Fibase) en de administraties van een aantal socialezekerheidsregelingen. Bovendien is het ssb een geïntegreerd bestand, zodat de gegevens uit de diverse
deelbestanden onderling consistent zijn. Tegelijkertijd maakt dit dat het bestand
‘achterloopt’; bij de start van dit onderzoek dateerde de meest recente informatie uit
2002. Daarnaast is een nadeel dat het ssb (toen) geen gegevens op huishoudensniveau bevatte, en dat een aantal van de benodigde inkomensgegevens erin ontbrak.
Met name om deze laatste, inhoudelijke redenen is besloten toch geen gebruik te
maken van het ssb, maar zelf een aantal relevante en zo recent mogelijke databronnen aan elkaar te koppelen op grond van de soﬁnummers. De peildatum voor de
omvang van het niet-gebruik van de verschillende regelingen kon hiermee tevens
worden verlegd naar 31 december 2003. Het feit dat het resulterende bestand niet
geïntegreerd is, is noodzakelijkerwijs voor lief genomen. De inconsistenties die naar
boven zijn gekomen, zijn voor zover mogelijk hersteld.
Zoals in hoofdstuk 3 is aangekondigd, richt het onderzoek zich op het niet-gebruik
van de huursubsidie, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten,
de kwijtscheldingsregeling gemeentelijke hefﬁngen, de aanvullende bijstand en de
langdurigheidstoeslag. Voor elk van deze vijf inkomensregelingen heeft een rechtensimulatie plaatsgevonden op grond van een aantal relevante, aan elkaar gekoppelde
databestanden. Voor zover mogelijk is ook de informatie over het feitelijke gebruik
van de voorzieningen uit deze administratieve bestanden gehaald. Indien deze
informatie ontbrak, is een beroep gedaan op de aanvullende enquête die bij ruim
1400 potentieel rechthebbende huishoudens is afgenomen en waarin onder meer is
gevraagd naar het gebruik van de regelingen (zie § 4.3 voor een verdere bespreking
van de enquête).
Voor de vaststelling van de rechthebbendenpopulatie is gebruikgemaakt van in
totaal circa veertig administratieve bestanden die alle een deel van de benodigde
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informatie bevatten. Veel van deze bestanden zijn relevant voor slechts enkele speciﬁeke regelingen; afgezien van een korte vermelding aan het eind van deze paragraaf, komen zij in hoofdstuk 5 aan de orde bij de regelingen waarop zij betrekking
hebben. Enkele bestanden vormen echter voor alle onderzochte inkomensregelingen
de basis van de rechtensimulatie. Deze centrale bestanden komen in het navolgende
aan bod.

Personen en huishoudens
Aan de afbakening van de populatie van rechthebbenden liggen twee bestanden ten
grondslag die beide zijn afgeleid van de Gemeentelijke Basisadministratie (gba):
het Centraal Koppelbestand Personen (ckp) en de Huishoudensstatistiek (hhs). De
Gemeentelijke Basisadministratie fungeert als bevolkingsadministratie van Nederland. Zij bestaat sinds 1 oktober 1994 en bevat van iedereen die in een Nederlandse
gemeente staat ingeschreven, een aantal gegevens. Deze betreffen onder meer een
identiﬁcatienummer, het geslacht, de geboortedatum en –plaats, de burgerlijke staat
en de verblijfstitel. Veranderingen door huwelijk of echtscheiding, maar ook verhuizingen, wijzigingen in de verblijfsstatus, overlijden en emigratie staan eveneens in
de gba geregistreerd. Het Centraal Koppelbestand Personen (ckp) is op grond van
deze persoonsgegevens samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Naast de genoemde persoonlijke gegevens, bevat de gba tevens de identiﬁcatienummers van de ouders en de eventuele kinderen. Hierdoor is het mogelijk om per
adres de familierechtelijke betrekkingen tussen de aanwezige personen te identiﬁceren. Alle traditionele gezinstypen – zoals paren met kinderen, gehuwden zonder
kinderen, eenoudergezinnen – kunnen op deze wijze direct worden aangewezen.
Verder worden, bijvoorbeeld, twee ongehuwden die op dezelfde dag op een adres
zijn komen wonen, beschouwd als paar zonder kinderen. Personen die op hetzelfde
adres wonen, worden echter niet altijd tot hetzelfde huishouden gerekend. Dit
hangt ervan af of er familiebanden bestaan tussen het nucleaire gezin en de overige
personen op dat adres. Zo wordt een inwonende vader of moeder beschouwd als
overig lid van het huishouden, maar telt een inwonende vriend als een afzonderlijk
(eenpersoons)huishouden. Van alle ingeschreven personen blijkt op grond van de in
de gba beschikbare informatie circa 93% direct in huishoudens te kunnen worden
ingedeeld. De overige inwoners van Nederland worden door middel van imputatie in huishoudens ingedeeld (vergelijk Harmsen en Israëls 2003). Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om twee of meer ongehuwde personen op hetzelfde adres, of om een
eenoudergezin met een derde persoon. Door rekening te houden met de achtergrondkenmerken van de bewoners, kan met redelijke zekerheid antwoord worden
gegeven op de vraag of er sprake is van een of van meerdere huishoudens op dat
adres, en hoe die huishoudens getypeerd kunnen worden. Op basis van al deze informatie over de huishoudens stelt het cbs jaarlijks de Huishoudensstatistiek (hhs)
samen.3
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Alle personen in het ckp hebben een persoons- en een huishoudensnummer.
Doordat het persoonsnummer (een versleuteld soﬁnummer) tevens is toegevoegd
aan andere bestanden die in dit onderzoek worden gebruikt, zoals belastingaanslagbestanden en Fibase, kunnen deze zowel aan het ckp als aan elkaar worden gekoppeld. Ook van de respondenten van de aanvullende enquête is het persoonsnummer
bekend, zodat een koppeling van de enquêtegegevens aan de administratieve bestanden mogelijk is. Overigens zijn de directe identiﬁcatoren, zoals soﬁnummers, uit
alle bestanden verwijderd, zodat herkenning van individuele personen bemoeilijkt
wordt.
Zoals hiervoor opgemerkt, vormen het ckp en de hhs de basis voor de afbakening van de rechthebbendenpopulatie. Uit het eerstgenoemde bestand zijn hiertoe
diegenen geselecteerd die op 1 januari 2004 in de gba stonden ingeschreven. Dit
zijn ruim 16,2 miljoen personen (zie tabel 4.1). Na verwijdering van degenen die in
institutionele huishoudens leefden, resteren er hiervan nog iets meer dan 16 miljoen.
Gezamenlijk vormen deze personen ruim 7 miljoen huishoudens. Vervolgens zijn
ook de huishoudens verwijderd waarvan alle leden een uitkering in het kader van de
Wet studieﬁnanciering hadden (de zogenoemde studentenhuishoudens). Als gevolg
van deze inperking bestaat het basisbestand dat is gebruikt bij de rechtensimulatie,
uit iets minder dan 16 miljoen personen in bijna 7 miljoen huishoudens.
Tabel 4.1
Personen en huishoudens: van ingeschrevenen naar basisbestand voor het onderzoek naar nietgebruik van inkomensregelingen, 1 januari 2004 (in absolute aantallen)
personen
ingeschrevenen
min behorend tot institutioneel huishouden

214.896

min behorend tot studentenhuishouden
basisbestand

huishoudens

16.257.732
71.455

68.207

15.971.381

6.980.839

Bron: CBS (CKP’03, HHS’04, WSF’03)

Andere gegevens over de potentiële rechthebbenden
Aan het begin van deze paragraaf is vermeld dat er nog vele andere databestanden
zijn gebruikt om het aantal rechthebbenden op een of meer regelingen vast te stellen. In hoofdstuk 5 komen zij inhoudelijk aan de orde, maar tabel 4.2 bevat alvast
een overzicht van deze bestanden en van de regelingen waarop zij elk betrekking
hebben.

Opsporing van rechthebbende niet-gebruikers

Geld op de plank_8.indd Sec13:49

49

14-5-2007 15:54:54

Tabel 4.2
Overige databestanden, gebruikt in het onderzoek naar niet-gebruik van inkomensregelingen

huurkwijtaanvullende langdurigsubsidie Wtos schelding bijstand
heidstoeslag
personen en huishoudens
Centraal Koppelbestand Personen 1999-2002

x

Wet studiefi nanciering bestand 1999-2002

x

Huishoudensstatistiek 2000-2002a

x

Huishoudensstatistiek 2003

b

x

x

x

inkomen en vermogen
Fibase 1999

x

Fibase 2000

x

Inkomens Informatie Systeem aangiftebestand 2001

x

Inkomens Informatie Systeem aanslagbestand 2001

x

Fibase 2001

x

Inkomens Informatie Systeem aangiftebestand 2002

x

Inkomens Informatie Systeem aanslagbestand 2002

x

Fibase 2002

x

WOZ-Fiscaal bestand 2001

x

x

x

Fibase 2003

x

x

x

x

x

doelgroepen, overige informatie
Woningmutatiebestand 2001-2004

x

Individuelehuursubsidiebestand 2003

x

Lesgeldbestand 2003

x

Onderwijsnummerbestand 2003

x

Ouder-Kindbestand 2005

x

Sociaal Statistisch Bestand (kern) 1999-2003

x

gebruikers
Individuelehuursubsidiebestand 2003
Ontvangersbestand Wtos 2003 c
a
b
c

50

x
x

Betreft gegevens uit de jaren 1999-2001.
Betreft gegevens uit het jaar 2002.
Voorlopig bestand.
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De rechtensimulatie op basis van al deze databestanden bleek om meerdere redenen
een moeizaam proces te zijn. Afgezien van de technische complicaties die gepaard
gaan met het nabootsen van toekenningscriteria aan de hand van landelijke registraties, kwamen tijdens de koppeling van de bestanden vele inconsistenties naar boven,
die allemaal gecheckt en zo mogelijk hersteld dienden te worden. Bovendien bleken
bestanden onvolledige en soms zelfs incorrecte gegevens te bevatten. Zo waren er
aanvankelijk circa 250.000 huurders (huishoudens) ‘zoek’ doordat koppeling van
het bestand van woz-belastingplichtigen met de Gemeentelijke Basisadministratie uitwees dat hun adres ontbrak in de gba. Hoewel deze lacune later is ingevuld
met behulp van andere administratieve bestanden, is de steekproeftrekking – ten
behoeve van de aanvullende enquête – van potentiële rechthebbenden op huursubsidie nog gebaseerd op het oorspronkelijke, onvolledige bestand. Het steekproefkader
voor de huursubsidie is derhalve niet geheel dekkend voor de populatie van rechthebbenden op deze regeling.
Een ander voorbeeld van moeilijk te achterhalen informatie betreft het nettoinkomen, dat van belang is in verband met de kwijtscheldingsregeling, de aanvullende bijstand en de langdurigheidstoeslag. Het netto-inkomen is niet bekend uit
de Fibase, de aangifte- of de aanslagbestanden van de Belastingdienst, noch kan
het direct op basis van deze bestanden worden berekend. Dit laatste komt doordat
gegevens over enkele inkomensbestanddelen die daarvoor nodig zijn, de premies
voor werkgevers en werknemers in het kader van de Ziekenfondswet (zfw), eveneens
ontbreken. Uiteindelijk is besloten een ‘nieuwe’ bijstandsnorm te construeren door
daar de bijbehorende zfw-premies bij op te tellen. Deze nieuwe norm correspondeert met het Fibase-inkomen (zie ook § 5.1).
Een laatste voorbeeld heeft betrekking op de vaststelling van de omvang van
het vermogen. In de administratieve bestanden zijn er geen gegevens voorhanden
4
over vermogens die minder bedragen dan 18.800 euro per persoon (bedrag 2003).
Aangezien veruit de meeste rechthebbenden op de inkomensregelingen slechts een
gering vermogen zullen hebben, betekent dit een belangrijke lacune in de beschikbare informatie. Het recht op kwijtschelding, bijzondere bijstand, aanvullende
bijstand en de langdurigheidstoeslag wordt immers mede aan de hand van een
vermogenstoets – met een beduidend lagere grens – vastgesteld. Om deze reden is
besloten de informatie over het vermogen te halen uit de aanvullende enquête.

4.3

De aanvullende enquête

In aanvulling op de rechtensimulatie is een enquête uitgezet onder huishoudens die
eind 2003 (vermoedelijk) recht hadden op ten minste één van de inkomensregelingen. Het doel van de enquête is allereerst vast te stellen of de huishoudens in dat jaar
de voorziening ook feitelijk hebben gebruikt of in ieder geval hebben aangevraagd.
Omdat de dataverzameling in het voorjaar van 2005 heeft plaatsgevonden, waardoor
het ‘gat’ tussen screening en bevraging ruim een jaar beslaat, is tevens gevraagd
naar het (niet-)gebruik in de periode na 2003. Het tweede doel van de enquête is
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inzicht te verkrijgen in de redenen voor wel- of niet-gebruik. Aangezien het weinig
zin heeft te vragen naar redenen die anderhalf jaar eerder van toepassing waren, is
uitgegaan van de situatie ten tijde van de enquête. Noodzakelijkerwijs moet daarom
worden aangenomen dat de redenen in de tussentijd niet zijn veranderd. Overigens
zijn de huishoudens die in 2003 tot de niet-gebruikers behoorden, maar in 2005 tot
5
de wel-gebruikers, uit de analyse verwijderd (zie hoofdstuk 6).
De vragenlijst die voor de enquête is geconstrueerd, is eerst bij tien personen getest
op begrijpelijkheid en routing. Deze proefrespondenten zijn afzonderlijk geworven
via een selectiebureau, op grond van het criterium dat zij gebruikmaakten van in
ieder geval de huursubsidie. Verder is zoveel mogelijk variatie in geslacht, leeftijd en
beroepsniveau nagestreefd. Speciale aandacht, ten slotte, was er voor de etnische
herkomst van de proefrespondenten: vier van hen waren van Turkse dan wel Marokkaanse afkomst, terwijl de Surinamers en Antillianen door in totaal drie personen
werden vertegenwoordigd.
De proeﬁnterviews leidden ertoe dat de vragenlijst op diverse punten is aangepast
en verduidelijkt.
De gegevens zijn tussen 1 maart en 31 mei 2005 verzameld door onderzoeksbureau
Veldkamp. Net als bij de proeﬁnterviews ging het om mondelinge interviews met
behulp van computergeprogrammeerde vragenlijsten. Enkele dagen voordat de
enquêteur contact opnam met een respondent, ontving deze uit naam van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (scp) een aankondigingsbrief en folder waarin het onderzoek werd toegelicht. In de brief werd gevraagd om een gesprek met diegene in het
huishouden die gewoonlijk de ﬁnanciën afhandelt. Voor de feitelijke benadering
ging de enquêteur persoonlijk bij de respondent langs. Indien deze niet thuis was,
volgden nog drie benaderingspogingen alvorens er non-respons werd geregistreerd.
Bij weigering van deelname aan het onderzoek, diende de enquêteur de reden vast te
stellen. Als er – bij respondenten van Turkse of Marokkaanse afkomst – sprake was
van een taalprobleem, bestond de mogelijkheid een andere, tweetalige enquêteur te
sturen. Deze kreeg een papieren versie van de in het Turks of Marokkaans vertaalde
vragenlijst mee, maar diende de antwoorden in het Nederlands in te voeren op de
laptop.

Inhoud van de vragenlijst
Figuur 4.1 geeft schematisch weer welke begrippen zijn gemeten in de vragenlijst en
hoe de onderlinge samenhangen zijn. De feitelijke volgorde van de vragenblokken
wijkt overigens – zoals ook uit de navolgende bespreking blijkt – op enkele punten
van dit schema af.
De enquête is samengesteld uit 12 vragenblokken. Het eerste, algemene blok vraagt
naar een aantal kenmerken van de respondent, zoals leeftijd, de aanwezigheid van
een partner en/of thuiswonende kinderen, en de etnische herkomst. De vragen
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naar de persoonskenmerken helpen bij het vaststellen van risicogroepen voor nietgebruik. Zoals eerder aangegeven, is het gesprek gevoerd met degene die gewoonlijk
over de ﬁnanciën van het huishouden gaat. Of dit een man of een vrouw is, wordt in
dit onderzoek minder relevant geacht.
Figuur 4.1
Schematische opbouw van de vragenlijst voor de aanvullende enquête naar niet-gebruik van
inkomensregelingen

redenen voor (niet-)gebruik

persoonskenmerken
- leeftijd
- opleidingsniveau
- aanwezigheid partner
- aanwezigheid minderjarige kinderen
- etnische herkomst
- gemeentegrootte

inkomen en vermogen
- inkomen
- inkomensbron(nen)
- vermogen

kennis
- gehoord van regeling
- kennis van criteria enz.

gepercipieerd recht
- in aanmerking komen

subjectieve behoefte
- voorziening nodig om rond
te komen
- bedrag de moeite waard
- duur van behoefte
wel/geen claim
psychische gevolgen
- je arm voelen
- gevoel hand ophouden
- afhankelijkheid overheid

financiële situatie
- rondkomen
- schulden, betalingsachterstanden

overige kenmerken
- taalvaardigheid
- ervaring met instanties
- sociaal isolement
- ervaren gezondheid

sociale gevolgen
- erop worden aangekeken
- bijna niemand in de
omgeving gebruikt regeling

transactiekosten
- complexiteit en duur
procedure
- complexiteit aanvraagformulier
- behandeling door
uitkerende instantie
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Taalvaardigheid, eerdere ervaringen met instanties, sociaal isolement en gezondheid kunnen alle van invloed zijn op het claimgedrag. Personen die – bijvoorbeeld
vanwege een gebrekkige kennis van de Nederlandse taal – moeite hebben met het
invullen van formulieren, zijn wellicht minder geneigd de aanvraagprocedure voor
een voorziening op te starten. Hetzelfde geldt mogelijk voor mensen die negatief
oordelen over hun eerdere contacten met instanties, of voor personen met een
slechte gezondheid. Deze laatsten kunnen daarnaast, net als personen met een
beperkt sociaal netwerk, als nadeel hebben dat zij minder gemakkelijk toegang
hebben tot informatie over de regelingen. Om met al deze mogelijkheden rekening
te kunnen houden, zijn metingen van de vier genoemde variabelen opgenomen in het
blok ‘overige kenmerken’.
De enquête is aan de respondenten gepresenteerd als een onderzoek naar de
mate waarin huishoudens in Nederland kunnen rondkomen van hun inkomen, en
naar de ondersteunende rol van bepaalde overheidsregelingen daarbij. Het derde
vragenblok gaat daarom in op de ﬁnanciële situatie van het huishouden. Gevraagd
is naar het gemak waarmee men kan rondkomen, naar het al dan niet aanwezig zijn
van voldoende geld voor de aanschaf van bepaalde diensten en goederen, en naar de
aanwezigheid van schulden en betalingsachterstanden.
Na deze drie inleidende vragenblokken richt de enquête zich op het eigenlijke
onderzoeksthema: het wel- of niet-gebruik van de inkomensregelingen en de oorzaken daarvan. Alle respondenten krijgen als eerste de vragen met betrekking tot
de huursubsidie voorgelegd; om volgorde-effecten te vermijden varieert de volgorde van de overige regelingen. De vragenblokken volgen echter een vast stramien.
Zoals gezegd zit er tussen de periode waarover de landelijke registraties informatie
verschaffen (eind 2003) en het moment van dataverzameling, een gat van ruim een
jaar. Voor beide tijdstippen is daarom gevraagd of het huishouden gebruikmaakt van
de regeling of er een aanvraag voor heeft ingediend. Degenen die één van deze, of
beide, vragen bevestigend beantwoorden, krijgen vervolgens een aantal redenen voor
wel-gebruik voorgelegd; de overige respondenten zijn doorverwezen naar de redenen
voor niet-gebruik. Hier komt de kennisdrempel aan de orde, evenals de kosten en
baten die in de trade-offfase een rol spelen. Nagegaan is onder meer in hoeverre men
bang is voor stigmatisering, of men zich door het ontvangen van de regeling arm
voelt of zou voelen, en wat men vindt van de aanvraagprocedure. Daarnaast is geïnformeerd naar de persoonlijke behoefte aan de regeling, naar de verwachte duur van
die behoefte en naar het oordeel over het te ontvangen bedrag in verhouding tot de
moeite die men daarvoor moet doen. Bij dit alles zijn de redenen zo neutraal mogelijk geformuleerd, zodat zij van toepassing kunnen zijn voor zowel de gebruikers als
de niet-gebruikers. Een uitzondering vormen de vragen naar de kennisdrempel en
het gepercipieerd recht. De vragen ‘Heeft u wel eens van de regeling gehoord?’ en
‘Denkt u dat u voor de regeling in aanmerking komt?’ zijn – omwille van de logica
– alleen aan de niet-gebruikers voorgelegd.
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Het laatste deel van de enquête gaat over het inkomen en vermogen van het huishouden. Gevraagd is onder meer naar het nettomaandinkomen van het huishouden,
naar de inkomensbronnen van de leden van het huishouden, en naar het bedrag dat
men aan spaargeld heeft. Overigens is in de analyses waarbij het inkomen betrokken
is, uiteindelijk geen gebruikgemaakt van deze enquêtegegevens, maar van informatie uit de administratieve bestanden. De gegevens over het vermogen zijn wel uit de
6
enquête gehaald, aangezien landelijk – bij de Belastingdienst – alleen de (betrekkelijk) grote vermogens geregistreerd staan terwijl binnen de responsgroep vooral
kleine vermogens zijn te verwachten. De nauwkeurigheid van deze enquêtegegevens
kent echter, mede vanwege de gevoeligheid van het onderwerp, een limiet.

Steekproef kader, respons en representativiteit
Ten behoeve van de steekproeftrekking is per regeling een steekproefkader geconstrueerd waarin de criteria van de regelgeving globaal zijn weerspiegeld. De verschillende steekproefkaders zijn vervolgens samengevoegd, waarna door het cbs een
steekproef van potentiële rechthebbenden is getrokken. Behalve naar type regeling,
is de steekproef gestratiﬁceerd naar gemeentegrootte (de vier grote steden versus
de rest) en etnische herkomst (niet-westers allochtoon versus autochtoon en westers
allochtoon).
In de steekproef zijn circa 4700 huishoudens getrokken. Hiervan vielen er 639 (14%)
af omdat zij recent al waren geënquêteerd, omdat zij niet aan een adres gekoppeld
konden worden wegens verhuizing, overlijden of een niet-kloppend adres, of omdat
het – gezien het aantal medebewoners op het adres – ging om een institutioneel
huishouden. De ruim 4000 resterende huishoudens zijn door onderzoeksbureau
Veldkamp benaderd, waarbij er opnieuw in een aantal gevallen (145) sprake was van
verhuizing, overlijden of een niet-kloppend adres. Van de overgebleven 3918 adressen
hebben er 1421 aan de enquête deelgenomen. De respons bedraagt daarmee 36% (zie
tabel 4.3).
Een gebrek aan interesse vormde de meestgenoemde reden voor non-respons; van
alle benaderde respondenten meldde ruim een derde geen zin te hebben om aan het
onderzoek mee te werken. Daarnaast werd zo’n 20% van de benaderde respondenten
bij geen van de vier benaderingspogingen thuis aangetroffen. Bij een klein percen7
tage (3%) speelden taalproblemen een rol. Redenen als ziekte of langdurige afwezigheid werden elk door minder dan 1% voor de non-respons opgegeven.
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Tabel 4.3
Respons en redenen voor non-respons in de enquête naar niet-gebruik van inkomensregelingen
(in absolute aantallen en procenten)

CBS-steekproef
adres onbruikbaar
brutosteekproef

(n)

%

4702

100

639

14

4063

86

31

<1

oneigenlijke non-respons
adres bestaat niet / klopt niet
respondent woont niet meer op adres

107

3

7

<1

145

4

3918

100

1408

36

776

20

taalproblemena

99

3

afwezig tijdens veldwerkperiode

33

<1

ziekte, psychische problemen

37

<1

overige reden

61

2

ontbrekende reden

82

2

2497

64

1421

36

respondent is overleden
totaal oneigenlijke non-respons
benaderde steekproef
eigenlijke non-respons
weigering
herhaaldelijk niet thuis

totaal eigenlijke non-respons
geslaagd gesprek
a

Onder wie 28 Turken en 12 Marokkanen, die ook na herbenadering door een tweetalige interviewer hun
medewerking weigerden.

Bron: SCP (NGI’05)

De brutosteekproef bestaat uit huishoudens die potentieel recht hebben op ten
minste één van de inkomensregelingen. Een aantal van deze huishoudens behoort
echter tot de potentiële rechthebbenden op meerdere regelingen. In tabel 4.4 is te
lezen hoeveel huishoudens er per regeling zijn benaderd en hoeveel er aan de aanvullende enquête hebben deelgenomen. Te zien is dat in termen van responspercentage
de Wtos het beste ‘scoort’ (41%), maar dat de langdurigheidstoeslag een relatief
geringe respons geeft (32%).
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Tabel 4.4
Omvang benaderde steekproef en responsgroep, totaal en per regeling (in absolute aantallen en
procenten)

respons

respons in % van
benaderde steekproef

3918

1421

36

1909

710

37

benaderde steekproef
totaal

a

waarvan potentieel rechthebbend op:
huursubsidie
Wtos

a

777

320

41

kwijtschelding lokale heffi ngen

1833

646

35

aanvullende bijstand

1731

636

37

langdurigheidstoeslag

730

235

32

Omdat huishoudens op meerdere regelingen recht kunnen hebben, is het totale aantal kleiner dan de som van
de afzonderlijke regelingen

Bron: SCP (NGI’05)

Tabel 4.5 toont voor zowel de brutosteekproef als de responsgroep de verdeling naar
enkele sociaaldemograﬁsche kenmerken. Men dient in gedachte te houden dat het
hier gaat om ongewogen, gestratiﬁceerde gegevens. Uitspraken over de samenstelling van de rechthebbendenpopulatie zijn op grond hiervan niet mogelijk. Wel kan
worden geconcludeerd dat de responsgroep een goede afspiegeling vormt van de
totale steekproef. In beide gevallen vormen de 35-49-jarigen de grootste leeftijdscategorie, is iets meer dan 60% een alleenstaande, en woont ongeveer een kwart in een
van de vier grote steden. Opmerkelijk is vooral ook de gelijkenis tussen steekproef en
responsgroep in de verdeling naar etnische herkomst. Hoewel niet-westerse allochtonen gewoonlijk bekend staan om hun hoge non-respons, maken zij hier 38% uit
van de respondenten (37% van de brutosteekproef).
Gezien deze bevindingen is er kennelijk geen sprake van selectieve uitval; de
weigeraars en degenen die bij geen van de vier benaderingspogingen thuis zijn aangetroffen, lijken – althans wat hun leeftijd, burgerlijke staat, etnische herkomst en
woonplaats betreft – geen speciﬁeke groepen te vormen.
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Tabel 4.5
Sociaaldemografi sche kenmerken van de brutosteekproef en de responsgroep (in procenten)
brutosteekproef

responsgroep

leeftijd
< 35 jaar

18

17

35-49 jaar

37

40

50-64 jaar

29

29

C 65 jaar

16

14

alleenstaand

61

62

gehuwd / samenwonend

39

38

56

55

burgerlijke staat

etnische herkomst
autochtoon
westers allochtoon
niet-westers allochtoon

7

7

37

38

gemeentegrootte
vier grote steden

28

25

overig

72

75

Bron: SCP (NGI’05)
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Noten

1 In enquêtes wordt – in plaats van naar (inkomens)gegevens uit de jaren die voor de
toekenning van een aanvraag relevant zijn – gewoonlijk gevraagd naar de actuele situatie. Zoals Rouwendal (2000, 2002) beschreef, zou hierdoor in een aantal gevallen ten
onrechte worden gesproken van niet-gebruik (zie ook hoofdstuk 2).
2 Hierbij speelt tevens een rol dat sommige van de te integreren bestanden laat worden
aangeleverd.
3 Het feit dat de indeling van personen in huishoudens slechts eenmaal per jaar
plaatsvindt, houdt in dat tussentijdse wijzigingen in de huishoudenssamenstelling
– alsmede de eventuele inkomensveranderingen die daarmee gepaard gaan – met
vertraging bekend zijn. Deze vertraging bedraagt maximaal één jaar min één dag.
Het bestand hhs’04 heeft als peildatum 1 januari 2004 en bevat, naast de indeling in
huishoudens op dat moment, alle wijzigingen in de huishoudenssamenstelling die in
2003 hebben plaatsgevonden.
4 Vermogens kleiner dan dit bedrag zijn vrijgesteld van belasting en hoeven derhalve
niet bij de Belastingdienst te worden aangegeven.
5 Deze respondenten hebben de redenen voor wel-gebruik voorgelegd gekregen, terwijl
zij – op grond van de gegevens uit 2003 – te boek staan als niet-gebruiker.
6 Een uitzondering hierop betreft de woz-waarde van de eigen woning. Informatie
daarover is verkregen uit de landelijke administraties.
7 Bij taalproblemen zijn respondenten – indien mogelijk – opnieuw benaderd door een
interviewer die de taal van de respondent spreekt. Bij 28 Turkse en 12 Marokkaanse
respondenten heeft de herbenadering echter geen respons opgeleverd. Zij zijn wel
ondergebracht bij de categorie taalproblemen.
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5

Omvang van niet-gebruik

In hoofdstuk 4 is uitgelegd dat een deel van het onderzoek bestaat uit de afbakening
van de populatie van rechthebbenden op bepaalde inkomensafhankelijke regelingen, alsmede van de wel- en niet-gebruikers van die voorzieningen. De hiertoe benodigde data zijn zoveel mogelijk gehaald uit landelijke, administratieve bestanden. Bij
ontbrekende gegevens is echter uitgeweken naar het tweede deel van het onderzoek,
de aanvullende enquête. In verband met de huursubsidie, bijvoorbeeld, is er in de
landelijke administraties geen informatie beschikbaar over de hoogte van de huur.
Deze informatie is daarom berekend op grond van de enquêtegegevens.
Het huidige hoofdstuk bevat per onderzochte regeling een beschrijving van de criteria waaraan iemand moet voldoen om tot de rechthebbenden te behoren, en van de
wijze waarop de afbakening van rechthebbenden en (niet-)gebruikers heeft plaatsgevonden. Dit mondt uit in de presentatie van de omvang van het niet-gebruik en van de
resultaten van een aantal aanvullende analyses. Eerst volgt echter een bespreking van
het inkomen, een begrip dat voor elk van de regelingen een belangrijk – gewoonlijk
het belangrijkste – selectiecriterium vormt, maar dat tevens in vrijwel elke regeling
anders is gedeﬁnieerd.

5.1

Het inkomensbegrip in het kader van de onderzochte regelingen

Het recht op de inkomensafhankelijke voorzieningen is, zoals het woord al zegt,
afhankelijk van het inkomen van de aanvrager. In het geval van de huursubsidie en
de uitkering krachtens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
(Wtos) gaat het om het gecorrigeerde verzamelinkomen, een begrip dat zijn intrede heeft
gedaan met de belastingherziening van 2001. Met die belastingherziening is een
groot aantal aftrekposten komen te vervallen, waardoor personen die daar voorheen
gebruik van maakten een hoger inkomen kregen toegekend. De correctie bestaat
uit het ﬁctief laten voortbestaan van een aantal van deze aftrekposten. Het gecorrigeerde verzamelinkomen is dus altijd gelijk aan of lager dan het feitelijke verzamelinkomen. Aan de ene kant is er sprake van standaardaftrekposten: afhankelijk
van het soort inkomen dat men in het peiljaar genoot (inkomen uit tegenwoordige
dienstbetrekking, uit vroegere dienstbetrekking of uit onderneming) mag men een
bepaald forfaitair bedrag aftrekken. Degenen die in 2000 aangifte hebben gedaan,
mogen daarnaast nog een aantal andere – thans dus niet meer bestaande – aftrekposten in mindering brengen op het verzamelinkomen. Het gaat hier om de aftrekposten voor onder meer woon-werkverkeer, rente van niet-hypothecaire schulden,
en de kosten van levensonderhoud van kinderen van 27 jaar en ouder. De hoogte
van deze aanvullende correctie hangt af van de bedragen die men destijds voor deze
aftrekposten heeft opgevoerd.
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Bij de aanvullende bijstand en de langdurigheidstoeslag is niet het gecorrigeerde
verzamelinkomen, maar het nettohuishoudinkomen van belang ter bepaling van de
rechthebbendheid. Het nettohuishoudinkomen betreft de inkomsten uit arbeid,
uitkering of pensioen na aftrek van de wettelijke inhoudingen aan loonbelasting en
premies volks- en werknemersverzekeringen.
Voor de kwijtscheldingsregeling, tot slot, is het netto besteedbare huishoudinkomen
het relevante inkomensbegrip. Dit is gelijk aan het nettohuishoudinkomen verminderd met bepaalde vaste uitgaven, waaronder (een deel van) de woonlasten en de
nominale premie ziektekostenverzekering.
De gegevens over het inkomen zijn gehaald uit bestanden van de Belastingdienst: de
aanslag- en aangiftebestanden en de Fibase. De informatie in het aanslagbestand
is tamelijk summier; het voor deze studie voornaamste gegeven betreft het verzamelinkomen, op grond waarvan het gecorrigeerde verzamelinkomen kan worden
benaderd. In het aangiftebestand ontbreekt het verzamelinkomen, maar zijn wel
gegevens over allerlei inkomensbestanddelen opgenomen. Tevens bevat dit bestand
informatie over het soort inkomen dat men in een bepaald jaar genoot: uit tegenwoordige en/of vroegere dienstbetrekking, dan wel uit onderneming. Met behulp
hiervan kan het verzamelinkomen worden vastgesteld om vervolgens het gecorrigeerde verzamelinkomen te benaderen. De Fibase, tot slot, geeft informatie over
het ﬁscale loon en de inhoudingen op loon of uitkering. Deze gegevens zijn afkomstig van inhoudingsplichtigen: de werkgevers en de uitkeringsinstanties. Voor de
berekening van het netto-inkomen – noodzakelijk om de groep rechthebbenden op
de kwijtscheldingsregeling, de aanvullende bijstand en de langdurigheidstoeslag af
te bakenen – is tevens informatie nodig over de werknemers- en werkgeverspremies
in het kader van de Ziekenfondswet (zfw). Het probleem dat deze premies ontbreken
in de Fibase, is opgelost door bij de bijstandsnorm de bijbehorende zfw-premies
op te tellen. De Fibase-inkomens kunnen met deze ‘nieuwe’ bijstandsnorm worden
vergeleken.
Bij het bepalen van het recht op een voorziening aan de hand van het inkomen
is telkens rekening gehouden met het jaar dat in een bepaalde regeling als peiljaar geldt. Zo wordt een aanvraag voor huursubsidie beoordeeld op grond van het
inkomen in het voorgaande jaar. Teneinde het recht op huursubsidie in 2003 vast te
stellen, is daarom gebruikgemaakt van de inkomensgegevens uit 2002. Voor aanvragen in het kader van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
(Wtos) geldt iets soortgelijks: hier is het inkomen van twee jaar eerder een bepalende
factor. De groep rechthebbenden in het schooljaar 2003/’04 is derhalve – onder meer
– afgebakend aan de hand van de inkomensgegevens uit 2001. Bij de overige regelingen worden geen eerdere peiljaren gehanteerd; het recht op deze voorzieningen is
vastgesteld op grond van de meest recente gegevens (2003).
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5.2

Huursubsidie

Onder de inkomensafhankelijke regelingen waarvan hier het niet-gebruik wordt
onderzocht, neemt de huursubsidie een belangrijke plaats in. Deze regeling biedt
een tegemoetkoming in de huurlasten van huishoudens met een inkomen beneden
een bepaalde grens. Het kan gaan om vrij substantiële bedragen, oplopend tot circa
3600 euro per jaar. Vanwege die bedragen en de daaruit voortvloeiende relevantie
voor armoedebestrijding, is het niet-gebruik van de huursubsidie al vaker onderwerp
van studie geweest (zie hoofdstuk 2 en 3).
Het navolgende gaat eerst in op de toelatingscriteria van de regeling. Vervolgens
komt de afbakening van de rechthebbendenpopulatie aan de orde en wordt stap
voor stap uiteengezet welke beslissingen daarbij zijn genomen. Tot slot volgt een
bespreking van de wijze waarop de omvang van het niet-gebruik is berekend, evenals
– uiteraard – het gevonden niet-gebruikpercentage. Bij dit alles gaat het om de situatie in het subsidietijdvak 2003/’04, aangezien over recentere jaren geen gegevens
beschikbaar zijn.

5.2.1

Regelgeving en toelatingscriteria

De toekenning van huursubsidie is afhankelijk van het huurbedrag, het inkomen, het
vermogen en de huishoudenssituatie.
Huursubsidie wordt alleen toegekend indien het huurbedrag beneden de maximale huurgrens ligt, die in het subsidietijdvak 2003/’04 was gesteld op 584 euro per
maand (317 euro indien de leden van het huishouden jonger zijn dan 23 jaar).1 Het
relevante huurbegrip is de kale huur. De huur van eventuele bedrijfsruimte in de
woning moet hierop in mindering worden gebracht, terwijl voor een bijbehorende
garage een forfaitair bedrag mag worden opgeteld. Voor vier categorieën servicekosten – energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten, schoonmaakkosten voor
gemeenschappelijke ruimten, huismeesterkosten en kosten voor onderhoud van
dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten – mag eveneens (tot een
maximum) een bedrag worden opgeteld bij de kale huur. Iedere huurder dient in
ieder geval een deel van de huur zelf te betalen. Dit bedrag dat de huurder zelf moet
opbrengen, de normhuur, is afhankelijk van zijn of haar inkomen en huishoudenssituatie.
Ligt de huur beneden de maximale huurgrens en boven de normhuur, dan wordt
het verschil in beginsel gesubsidieerd. De toekenning van de subsidie verloopt echter
volgens een schijventarief. In elke hogere schijf neemt de subsidie af. De eerste
schijf wordt aan de onderkant begrensd door de normhuur en aan de bovenkant
door de kwaliteitskortingsgrens (zie ﬁguur 5.1). Deze laatste is voor iedereen gelijk
en bedroeg 317 euro per maand in 2003/’04. Het verschil tussen de normhuur en de
kwaliteitskortingsgrens (of de feitelijke huur, indien deze lager is) wordt voor 100%
gesubsidieerd. De tweede schijf loopt van de kwaliteitskortingsgrens tot de zogenoemde aftoppingsgrens. Het gedeelte van de huur dat hierin ligt, wordt voor 75%
gesubsidieerd. De hoogte van de aftoppingsgrens is afhankelijk van de omvang van
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het huishouden. In het tijdvak 2003/’04 bedroeg zij 454 euro voor een huishouden
met een of twee personen en 486 euro voor huishoudens met meer dan twee personen. Indien de huur boven de aftoppingsgrens uitkomt maar lager is dan de maximale huurgrens, dan wordt het verschil voor 50% gesubsidieerd.
Figuur 5.1
Toekenning van huursubsidie op grond van het huurbedrag (bedragen van 2003/’04)

maximale huurgrens (€ 584)
50%
aftoppingsgrens (€ 454 à € 486)
75%
kwaliteitskortingsgrens (€ 317)
100%
normhuur (€ 173 à € 176)

De inkomenstoets speelt op twee manieren een rol. Allereerst is er sprake van een
plafond, waarvan de hoogte afhankelijk is van de leeftijd en het aantal personen in
het huishouden. In 2003 varieerde dit bedrag tussen 16.275 euro (alleenstaande 65plusser) en 24.575 euro (meerpersoonshuishouden jonger dan 65 jaar). Huishoudens
met een inkomen boven dit plafond komen per deﬁnitie niet in aanmerking voor
huursubsidie. Daarnaast speelt de inkomenstoets een rol in de vaststelling van de
normhuur, het bedrag dat voor rekening van de huurder zelf komt.
Voor de inkomenstoets geldt het inkomen van het kalenderjaar voorafgaand aan
het subsidietijdvak, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen degenen die in dat
jaar aangifte voor de inkomstenbelasting hebben gedaan, en degenen die dat niet
hebben gedaan.2 Voor de eerste groep huurders bestaat het inkomensbegrip uit het
gecorrigeerde verzamelinkomen (zie § 5.1), voor de tweede groep uit het gecorrigeerde belastbare loon. In het vervolg wordt in beide gevallen de term ‘gecorrigeerd
verzamelinkomen’ gehanteerd.
De vermogenstoets is geﬁscaliseerd en bestaat uit de gemiddelde rendementsgrondslag,3 vermeerderd met de vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen, invesOmvang van niet-gebruik
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teringen in durfkapitaal en beleggingen in kapitaalverzekeringen voor kinderen.
Een deel van het vermogen wordt vrijgelaten; de hoogte van dit vrijgelaten bedrag is
afhankelijk van leeftijd en huishoudenssituatie.
De huishoudenssituatie is enerzijds van belang voor de hoogte van de subsidieaanspraken en speelt anderzijds een rol in de inkomens- en vermogenstoets. Zo geldt voor
personen van 65 jaar of ouder een iets lagere normhuur, en ligt de maximale huurgrens aanzienlijk lager voor huishoudens waarin iedereen jonger dan 23 jaar is, dan
voor de overige huishoudens. Voor huishoudens bestaande uit drie of meer personen,
tot slot, geldt een hogere aftoppingsgrens waardoor zij minder snel naar de derde
subsidieschijf overgaan dan kleinere huishoudens.
In de inkomenstoets is een hoger inkomensplafond van toepassing op huurders
jonger dan 65 jaar en meerpersoonshuishoudens dan op 65-plussers, respectievelijk
alleenstaanden. De twee eerste groepen komen derhalve eerder in aanmerking voor
huursubsidie. Wel geldt voor hen een lagere vermogensgrens, waardoor deze huishoudens minder gemakkelijk door de vermogenstoets heen komen.

5.2.2

Af bakening van de rechthebbenden

Het inkomen, het vermogen en de huishoudenssituatie zijn met behulp van administratieve bestanden vast te stellen. Dit biedt in beginsel een unieke gelegenheid om
in de rechtensimulatie dicht bij de toepassing van de uitvoering te komen. Op onderdelen blijken de gebruikte administraties echter omissies te bevatten, terwijl over het
huurbedrag helemaal geen administratieve gegevens voorhanden zijn.
De eerste stap voor de afbakening van rechthebbenden op huursubsidie is de selectie
van huurders. Bij de identiﬁcatie van huurders neemt het woz 2001-bestand een
centrale plaats in. Dit bestand bestaat uit 11.149.157 records, die woz-objecten vertegenwoordigen: onroerende zaken waarover woz-belasting wordt geheven. Tot deze
objecten behoren niet alleen woningen, maar ook kantoren, winkels, boerderijen,
vakantiehuisjes en terreinen. Wel is het zo dat woningen het overgrote deel (ruim
85%) van het bestand uitmaken.
De woz-hefﬁng bestond toen nog uit twee gedeelten: een eigenaars- en een
gebruikersdeel. Woonde men in zijn eigen woning dan moest men beide voldoen.
Huurders betaalden alleen het gebruikersdeel, verhuurders alleen het eigenaarsdeel.
In het databestand zijn aan elk object records van beide belastingplichtigen gekoppeld. Het hoeft niet om natuurlijke personen te gaan; bijna 35% van de records hoort
bij een rechtspersoon. Is de aangifteplichtige voor zowel het gebruikers- als het eigenaarsdeel dezelfde persoon, dan gaat het om een koopwoning. Indien de twee hefﬁngsgedeelten echter door afzonderlijke personen worden betaald, dan is er sprake
van een huurwoning. Nadere beschouwing leert dat het woz-bestand 6.537.866 gba4
adressen kent, waarvan circa 47% als huurwoning te typeren is.
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Het woz-bestand geeft de situatie van 1 januari 2001 weer. Met de Woningmutatiebestanden is getracht te komen tot een actualisering van het aantal huurwoningen
naar 2003. In deze bestanden zijn splitsingen, afbraak en nieuwbouw opgenomen,
evenals wijzigingen in de eigendom- en huursituatie. Deze exercitie heeft 6.710.056
woningen tot resultaat, waarvan 3.143.543 huurwoningen, 3.402.385 koopwoningen,
157.157 leegstaande woningen en 6971 woningen waarvan de status onbekend is.
Confrontatie met het gba-bestand uit 2003 levert ruim 250.000 adressen op, die
niet in het met de Woningmutatiebestanden verrijkte woz-bestand te vinden zijn.
Samen met het aantal leegstaande c.q. onbekende woningen betekent dit dat bijna
6% van het totale aantal woningen niet geïdentiﬁceerd kan worden als huur- of
koopwoning.
Aan de hand van het aangiftebestand 2003 is getracht deze lacune op te vullen.
Personen die een bedrag aan huurwaarde hebben staan, worden beschouwd als
eigenaar, mensen zonder een dergelijke post als huurder. Het resultaat is dat het per5
centage niet-geïdentiﬁceerde woningen tot 2 kon worden teruggebracht. Als laatste
slag is een koppeling uitgevoerd met het huursubsidiebestand, op grond waarvan
nog ongeveer 25.000 woningen als huurwoning bestempeld konden worden. Het
aandeel woningen waarvan onbekend is of het een huur- dan wel koopwoning
betreft, is daarmee uiteindelijk tot 1,7% gereduceerd.
Het resulterende bestand bevat 6.808.042 woningen (zie ook Linder 2005). Hierbij
gaat het in 3.513.676 gevallen om een koopwoning en in 3.204.306 gevallen om een
huurwoning. De rest bestaat uit institutionele adressen (ruim 15.000) en niet-geïdentiﬁceerde woningen (iets minder dan 75.000). De institutionele adressen zijn uit het
bestand verwijderd.
Koppeling van de huuradressen met het basisbestand van personen en huishoudens
die bij de rechtensimulatie zijn betrokken (zie § 4.2), geeft ruim 6,3 miljoen personen
die verdeeld zijn over bijna 3,3 miljoen huishoudens (zie tabel 5.1). Om voor huursubsidie in aanmerking te komen dient de huurder 18 jaar of ouder te zijn, of gehuwd te
zijn. Iets minder dan 14.000 personen (5500 huishoudens) zijn verwijderd omdat zij
niet aan deze criteria voldoen. Verder schrijft de Huursubsidiewet voor dat de huurder en zijn of haar medebewoners Nederlander zijn of een verblijfsstatus hebben die
daaraan gelijkgesteld is. Dit criterium is hier geoperationaliseerd door te eisen dat
elk huishoudenslid een voor de huursubsidie geldige verblijfstitel moet hebben. Toepassing van deze eis leidt tot de verwijdering van nog eens circa 190.000 huishoudens
met daarin bijna 535.000 personen. Er blijven nu nog ruim 5,8 miljoen huurders in
ruim 3 miljoen huishoudens over, waarop de inkomens- en vermogenstoets wordt
toegepast.
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Tabel 5.1
Huurders: personen en huishoudens, 2003 (in absolute aantallen)

huurders
min jonger dan 18 jaar en ongehuwd
min niet-geldige verblijfstitel bij ten minste één lid van het huishouden
resultaat

personen

huishoudens

6.353.037

3.276.698

13.781

5.477

534.632

190.546

5.804.624

3.080.675

Bron: CBS (CKP’03, HHS’04)

Voor de meting van het inkomen is gebruikgemaakt van de aanslag- en aangiftebestanden en van de Fibase (zie § 5.1). De inkomensmeting heeft in drie stappen
plaatsgevonden: eerst is voor ieder lid van het huishouden het verzamelinkomen of
belastbare loon vastgesteld, waarna het gecorrigeerde verzamelinkomen c.q. gecor6
rigeerde belastbare loon is berekend. Tot slot zijn de inkomens van alle leden van
het huishouden bij elkaar opgeteld. Hiertoe is – conform de Huursubsidiewet – elk
negatief inkomen eerst op nul gezet, en is voor inwonenden jonger dan 23 jaar de
eerste 4100 euro buiten beschouwing gelaten.
Van een kleine 1,3 miljoen huurders met een voor de huursubsidie geldige verblijfstitel is in de onderzochte belasting- en Fibasebestanden geen inkomen gevonden (zie tabel 5.2). In veruit de meeste gevallen zal het gaan om partners of kinderen
zonder eigen inkomen, maar het is ook mogelijk dat de betrokken personen inkomsten hebben die niet door de Belastingdienst worden waargenomen. Er zijn ruim
67.000 huishoudens waarvan geen enkel lid in het peiljaar 2002 een (waargenomen)
inkomen had; de inkomens van deze huishoudens zijn op nul gezet.
Van de ruim 3 miljoen huishoudens die aan de inkomenstoets zijn onderworpen,
blijkt circa de helft een inkomen boven het voor hen geldende inkomensplafond te
hebben. Deze huishoudens komen daarom per deﬁnitie niet in aanmerking voor
huursubsidie.
De informatie over het vermogen is eveneens afkomstig uit de bestanden van de
Belastingdienst, maar is niet volledig: gegevens over vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen, investeringen in durfkapitaal en beleggingen in kapitaalverzekeringen voor kinderen ontbreken. Het vermogen wordt daarmee in dit onderzoek
onderschat. Op grond van de beschikbare informatie blijken bijna 350.000 huishoudens te veel vermogen te hebben om aanspraak te kunnen maken op huursubsidie.
Binnen de groep huishoudens die wel aan de inkomenstoets voldoet, gaat het om een
kleine 82.000 huishoudens.
Er zijn 1.451.250 huishoudens die voldoen aan zowel de inkomens- als de vermogenstoets voor de huursubsidie.

66

Omvang van niet-gebruik

Geld op de plank_8.indd Sec5:66

14-5-2007 15:54:57

Tabel 5.2
Inkomens en vermogens van huurders, 2003 (in absolute aantallen)

huurders
min inkomen onbekend / geen eigen inkomen

personen

huishoudens

5.804.624

3.080.675

1.266.275

min te hoog inkomen

1.547.452

min te groot vermogen

81.973

resultaat

1.451.250

Bron: CBS (IIS-aangiftebestand’02, IIS-aanslagbestand’02, Fibase’02)

De ontvangers
Tussen 1 juli 2003 (het begin van het subsidietijdvak 2003/’04) en 31 december van dat
jaar telde het huursubsidiebestand van het Inkomens Informatie Systeem (iis) ruim
928.000 ontvangers van huursubsidie (zie tabel 5.3). Rond 26.000 van deze huishoudens worden echter buiten beschouwing gelaten, onder meer omdat zij op 1 januari
2004 niet meer in de gba stonden ingeschreven of omdat het een institutioneel
huishouden betrof. Uiteindelijk resteren er ruim 902.000 huishoudens met huursubsidie. In iets meer dan 90.000 gevallen gaat het om een huishouden dat niet aan de
eerderbeschreven selecties voldoet. Dit hoeft niet te betekenen dat deze huishoudens
de subsidie ten onrechte ontvangen, maar kan het gevolg zijn van het feit dat er bij de
selecties – bijvoorbeeld met de inkomens- en vermogenstoets – geen exacte nabootsing van de uitvoeringspraktijk mogelijk was.
Tabel 5.3
Ontvangers van huursubsidie, 2003/’04 (in absolute aantallen)
huishoudens
ontvangers, totaal
min onkoppelbaar met GBA

928.623
796

min niet-ingeschreven in GBA op 1 januari 2004

8.654

min ontvangers van (uitsluitend) WSF

8.476

min institutionele huishoudens

6.562

min dubbeltellingen
resultaat

1.857
902.278

Bron: CBS (IIS-aangiftebestand’02, IIS-aanslagbestand’02)

5.2.3

De omvang van het niet-gebruik

De gegevens over drie van de vier toelatingscriteria voor de huursubsidie – inkomen,
vermogen en huishoudenssituatie – zijn afkomstig uit c.q. berekend met behulp van
administratieve bestanden. Informatie over het huurbedrag is daarin echter niet
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voorhanden. Of men aan de vierde toelatingseis voldoet, moet derhalve worden vast7
gesteld aan de hand van de gegevens uit de aanvullende enquête. Aan de hand van
het versleutelde soﬁnummer waarmee men in het Centraal Koppelbestand Personen
(ckp) geregistreerd staat, zijn deze enquêtegegevens aan de administraties gekoppeld. Vervolgens zijn zij gewogen en opgehoogd naar het steekproefkader.
Van de ruim 1,4 miljoen huurders die voldoen aan de inkomens- en vermogenstoets, zijn er ruim 200.000 die zichzelf niet als huurder in een huurwoning betitelen
(tabel 5.4). Meestal gaat het daarbij om onderhuurders of kamerbewoners. Van de
overige 1,2 miljoen huishoudens woonden veruit de meesten (94%) ook in 2003 al in
de huidige woning. Voor een deel van deze groep (7%) ontbreekt echter informatie
over het huurbedrag. Daarnaast zijn er circa 175.000 huishoudens met ofwel een
te hoge ofwel een te lage huur om in aanmerking te komen voor huursubsidie. Het
aantal rechthebbende huishoudens komt daarmee op iets minder dan 880.000 uit.
Binnen deze groep zijn er bijna 240.000 huishoudens die volgens de landelijke registraties geen huursubsidie ontvangen. Het aandeel rechthebbende niet-gebruikers
bedraagt derhalve 27%.
Tabel 5.4
Rechthebbenden op en niet-gebruikers van huursubsidie, huishoudens 2003
(in gewogen aantallen en procenten)
N
voldoen aan inkomens- en vermogenstoets
min geen huurder of niet wonend in huurwoning (naar eigen opgave)

243.339

min na 2003 verhuisd

71.589

min ontbrekende informatie over huurbedrag

83.067

min huur boven maximale huurgrens
min huur onder normhuur

%

1.451.250

30.827
143.106

rechthebbenden

879.322

niet-gebruikers

240.927

27

Bron: CBS (CKP’03, HHS’04, IIS-aangiftebestand’02, IIS-aanslagbestand’02, Fibase’02), SCP (NGI’05)

Onduidelijk is in hoeverre het gevonden niet-gebruikpercentage gegeneraliseerd kan
worden naar de huidige huurtoeslag. Het kan zijn dat het feit dat de uitvoering van
de huurtoeslag in handen ligt van de Belastingdienst, tot een geringer niet-gebruik
8
leidt. Anderzijds dient de cliënt in eerste instantie zelf het initiatief te nemen om de
subsidie te verkrijgen en moet hij of zij eventuele wijzigingen in zijn of haar inkomens-, huishoudens- of woonsituatie doorgeven. Hierdoor is er mogelijk nog steeds
sprake van een substantieel aandeel rechthebbende niet-gebruikers.
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Hoogte van de aanspraak
Het gevonden niet-gebruik wordt enigszins genuanceerd door het feit dat een aanzienlijk deel van de niet-gebruikers slechts een gering bedrag misloopt: een kleine
10% heeft recht op hooguit 10 euro huursubsidie per maand en in bijna 25% van de
gevallen gaat het om een bedrag tussen 10 en 40 euro per maand. Van de wel-gebruikers ontvangt 2%, respectievelijk 11% een dergelijk klein bedrag.
Verwijdering uit de analyse van degenen die recht hebben op maximaal 10 euro
aan huursubsidie, doet het aandeel niet-gebruikers afnemen tot 26%. Wanneer de
grens bij 40 euro wordt gelegd, daalt dit aandeel verder naar 23%.
Dat kleine aanspraken vaker voorkomen bij niet-gebruikers, heeft tot gevolg dat
ook het gemiddelde bedrag waar zij recht op hebben, lager ligt dan het bedrag dat
de gebruikers feitelijk krijgen. De eerste groep kan aanspraak maken op gemiddeld
113 euro aan huursubsidie (spreiding 87 euro), terwijl de laatste groep gemiddeld
142 euro (spreiding 75 euro) ontvangt. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek waaruit eveneens regelmatig is gebleken dat de aanspraken van niet-gebruikers
lager zijn dan die van wel-gebruikers (zie hoofdstuk 2).

De rol van de woonduur, het type verhuurder en het inkomensniveau
Hoofdstuk 6, dat de oorzaken van niet-gebruik als onderwerp heeft, besteedt
uitgebreid aandacht aan de achtergrondkenmerken van de wel- en niet-aanvragers
van huursubsidie en de overige onderzochte regelingen. Het gaat daar onder meer
om persoonskenmerken als leeftijd en etnische herkomst, om de beoordeling van
de eigen ﬁnanciële situatie en om de gezondheid. In het huidige hoofdstuk wordt
eveneens gezocht naar eventuele verbanden met exogene variabelen, maar beperkt
de bespreking zich telkens tot factoren die direct voor de desbetreffende regeling
relevant zijn. In het geval van de huursubsidie zijn dit de woonduur, het type verhuurder en het inkomensniveau.
Het gebruik of niet-gebruik van huursubsidie blijkt gerelateerd aan de lengte van de
periode dat men in de huidige woning woont. Ruim een vijfde (21%) van de nietgebruikers heeft een woonduur van 30 jaar of meer, tegenover slechts circa 10% van
de wel-gebruikers. Mogelijk is het niet-gebruik een gevolg van een – aanvankelijk
– te lage huur om in aanmerking te komen voor subsidie, gecombineerd met een zo
geleidelijk verlopende huurstijging dat dit geen trigger heeft gevormd voor het alsnog
aanvragen van de voorziening.
Ook het type verhuurder blijkt van belang te zijn: terwijl er onder de huurders via
een woningcorporatie of woningbouwvereniging sprake is van 24% niet-gebruik,
gaat het om 70% van de rechthebbenden die hun woning elders huren, bijvoorbeeld
via een makelaar of bij een particulier. Dit suggereert dat woningcorporaties zich
actiever opstellen voor het tegengaan van niet-gebruik van huursubsidie. Overigens
dient men hierbij in gedachte te houden dat het aandeel huurders via een makelaar of
particulier nog geen 10% bedraagt.
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Tot slot is er een verband met het inkomensniveau. Het aandeel niet-gebruikers
neemt toe van 18% bij een inkomen tot 105% van de relevante bijstandsnorm, via 31%
bij een inkomen tussen 105% en 130% van de bijstandsnorm, tot 41% bij een inkomen daarboven.

Gevoeligheidsanalyses
De berekening van het niet-gebruik van de huursubsidie kent enkele onzekere aspecten. Een van deze aspecten betreft de hoogte van de huur. Zoals eerder vermeld staat
het huurbedrag niet geregistreerd in landelijke bestanden, zodat informatie hierover
is gehaald uit de aanvullende enquête. Dit brengt het risico met zich mee dat gegevens ontbreken of dat gerapporteerde bedragen niet kloppen.
Een tweede onzekere factor heeft betrekking op het inkomen. Het recht op huursubsidie wordt – deels – afgemeten aan het gecorrigeerde verzamelinkomen. Voor de
berekening hiervan is informatie nodig over zowel standaard- als individuele aftrekposten (zie § 5.1). Informatie over individuele aftrekposten is echter niet beschikbaar, zodat alleen gecorrigeerd is voor de standaardposten. Als gevolg daarvan is het
gecorrigeerde verzamelinkomen overschat en derhalve het aantal rechthebbenden op
huursubsidie onderschat.
Ten derde is er sprake van een onderschatting van het vermogen, waardoor
huishoudens betrekkelijk gemakkelijk door de vermogenstoets heen komen. In de
bestanden van de Belastingdienst ontbreken gegevens over vrijstellingen voor maatschappelijke beleggingen, investeringen in durfkapitaal en beleggingen in kapitaalverzekeringen voor kinderen. Voor het correct vaststellen van het vermogen hadden
deze posten moeten worden bijgeteld bij de gemiddelde rendementstoeslag.
Om de gevolgen van deze onzekerheidsfactoren vast te stellen, zijn enkele gevoeligheidsanalyses uitgevoerd waarbij is gevarieerd met de huurhoogte, het inkomen
en het vermogen. Of en in hoeverre de omvang van het niet-gebruik wijzigt, kan
daarmee niet worden vastgesteld. De toekenning van huursubsidie is immers een
vaststaand gegeven, gebaseerd op de feitelijke rekenhuur en het feitelijke inkomen
en vermogen. Wel is na te gaan wat de gevolgen zijn voor de omvang van de rechthebbendenpopulatie.
Allereerst is nagegaan wat er gebeurt als de rekenhuur wordt verhoogd, respectievelijk verlaagd met 10%. Een verhoging van de huur met 10% blijkt te leiden tot een
lichte vermeerdering van het aantal rechthebbende huishoudens, tot 882.355. Dit is
een stijging met 0,3% ten opzichte van het eerdergevonden aantal rechthebbenden
(zie tabel 5.4). Verlaging van de huur met 10% heeft een groter effect: het aantal
rechthebbenden neemt daardoor met 6% af tot 826.789.
Daarnaast is bekeken wat het gevolg is van correctie voor de overschatting van
het inkomen. Hiertoe is bij 20% van de huurders (aselect bepaald) het gecorrigeerde
verzamelinkomen met 10% verminderd. Zoals in tabel 5.2 is aangegeven, zijn er
1.451.250 huishoudens die aan de inkomens- en vermogenstoets voldoen. Door de

70

Omvang van niet-gebruik

Geld op de plank_8.indd Sec5:70

14-5-2007 15:54:57

genoemde vermindering van het inkomen neemt dit aantal met 1,4% toe tot 1.471.206
huishoudens.
Tot slot is een soortgelijke berekening verricht ter correctie voor de onderschatting van het vermogen: bij een aselecte groep van 20% van de huurders is het vermogen met 10% verhoogd. Het effect blijkt echter verwaarloosbaar; het aantal
huishoudens dat voldoet aan de inkomens- en vermogenstoets, daalt met minder dan
0,1%.

5.3

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)

Tot op heden is er in het onderzoek naar niet-gebruik van inkomensvoorzieningen in
Nederland geen aandacht besteed aan de tegemoetkoming in de kosten voor schoolgaande kinderen. Tot 2001 was deze geregeld in de Wet tegemoetkoming studiekosten (Wts), sindsdien in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
(Wtos). Dat deze regeling tot nu toe buiten het aandachtsveld van het onderzoek
is gebleven, lijkt onterecht. Het feit dat ze een inkomenstoets kent, een aanvullend karakter heeft en – althans bij het grote publiek – betrekkelijk weinig bekend
is, maakt de regeling vatbaar voor niet-gebruik. Bovendien kan het, net als bij de
huursubsidie, gaan om substantiële bedragen. Een gezin met twee schoolgaande
kinderen van 16 en 17 jaar kon in het schooljaar 2003/’04 al gauw recht hebben op
9
zo’n 3000 euro.

5.3.1

Regelgeving en toelatingscriteria

In de Wtos worden er drie kringen van potentiële rechthebbenden onderscheiden. De
eerste bestaat uit de wettelijke vertegenwoordigers (personen met ouderlijk gezag)
van leerlingen tot 18 jaar in het beroeps- en het voortgezet onderwijs. De uitvoerende
instantie, de ib-Groep, stelt als additionele eis dat de Wtos-aanvrager ook de ont10
vanger van de kinderbijslag is. Indien de leerling geen wettelijk vertegenwoordiger
heeft of getrouwd is, dan dient hij of zij zelf de aanvraag te doen. De tweede kring
van rechthebbenden betreft de leerlingen van 18 tot 30 jaar in het voortgezet onderwijs of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), en de derde doelgroep
bestaat uit de studenten aan een lerarenopleiding en de leerlingen van 18 jaar en
ouder die in deeltijd deelnemen aan het voortgezet onderwijs of het vavo.
Dit onderzoek beperkt zich tot de eerste groep potentiële rechthebbenden, de wet11
telijk vertegenwoordigers van leerlingen jonger dan 18 jaar, die voorgezet onderwijs
12
of (voltijds) beroepsonderwijs volgen. Zoals gezegd beschouwt de uitvoerende
instantie degene met ouderlijk gezag die ook kinderbijslag ontvangt, als potentiële
rechthebbende. Bij echtscheidingen doet zich het probleem voor dat er gewoonlijk
sprake is van gedeeld ouderlijk gezag en ook de kinderbijslag gesplitst kan zijn. De
regelgeving laat in het midden wie van de beide ouders in dit geval als rechthebbende
kan worden aangemerkt.
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De tegemoetkoming voor deze groep bestaat uit maximaal drie elementen:
– een vergoeding voor de onderwijsbijdrage, die leerlingen van 16 en 17 jaar verschuldigd zijn; in het schooljaar 2003/’04 bedroeg zowel de onderwijsbijdrage als
13
de vergoeding 916 euro;
– een bijdrage in de schoolkosten, waarvan de hoogte afhankelijk is van het soort
onderwijs en van het gegeven dat de leerling in de onder- of bovenbouw zit;14
– een overbruggingstegemoetkoming voor de maanden augustus en september
voor leerlingen die vóór 1 oktober jonger zijn dan 18 jaar, en op 1 oktober zijn ingeschreven als student in de zin van de Wet studieﬁnanciering 2000.15
Tot een bepaald inkomensniveau (26.967 euro in het schooljaar 2003/’04) worden de
genoemde tegemoetkomingen volledig uitgekeerd. Bij een hoger inkomen nemen
zij geleidelijk af. De snelheid waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van het aantal
meetellende kinderen. Als telkinderen gelden allereerst de kinderen tot 18 jaar voor wie
(eveneens) een beroep op de Wtos kan worden gedaan. Daarnaast worden ook de
kinderen van 18 tot 30 jaar die voltijds voortgezet onderwijs volgen en over wie men
in het laatste kwartaal vóór de achttiende verjaardag het ouderlijk gezag had, tot de
telkinderen gerekend. Bij dit alles tellen niet alleen de eigen kinderen mee, maar
kan het ook om de kinderen van de partner gaan. Het criterium is of de partner het
ouderlijk gezag uitoefent c.q. heeft uitgeoefend. Het uit- of thuiswonen van de kinderen is niet relevant.16 Een probleem is dat de verdeling van de telkinderen tussen twee
wettelijk vertegenwoordigers die de kinderbijslag hebben gesplitst, niet is vastge17
legd in de regelgeving. Ten behoeve van de huidige berekeningen is besloten dat
de gezamenlijke kinderen door beide ouders mogen worden opgevoerd, en dat elke
ouder daarnaast de kinderen van de huidige partner mag meetellen.
Het gehanteerde inkomensbegrip is het gecorrigeerde verzamelinkomen van de aanvrager en diens partner. Als peiljaar geldt het jaar dat twee jaar voor de aanvang van het
schooljaar ligt (in dit geval 2001).

5.3.2

Af bakening van de rechthebbenden

Al met al is het recht op Wtos en de hoogte van de aanspraken afhankelijk van meerdere factoren: de leeftijd van de leerling voor wie de Wtos wordt aangevraagd en het
type onderwijs dat dit kind volgt, de status van de wettelijk vertegenwoordiger en
ontvanger van de kinderbijslag, het aantal telkinderen en het gecorrigeerde verzamelinkomen van het huishouden. Deze informatie is in principe in z’n geheel terug te
vinden in de administratieve bestanden.
Voor de identiﬁcatie van leerlingen voor wie een beroep op de Wtos kan worden
gedaan, is gebruikgemaakt van twee bestanden. Het onderwijsnummerbestand
bevat alle leerlingen van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) die onder het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw) vallen. Van het praktijkonderwijs is echter slechts een derde van de leerlingen in het bestand opgenomen.
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Dit zijn vooral de leerlingen van praktijkscholen die een lumpsumﬁnanciering
kennen of die verbonden zijn aan scholen voor het voortgezet onderwijs. De leerlingen van de vmbo-afdelingen van de Agrarische Onderwijscentra (‘vmbo-groen’)
en van het middelbaar beroepsonderwijs ontbreken eveneens in het hier gebruikte
18
onderwijsnummerbestand.
Het tweede bestand is het lesgeldregister dat de leerlingen bevat die niet meer
(geheel) leerplichtig zijn (vanaf 16 jaar) en die in het schooljaar 2003/’04 nog lesgeld
verschuldigd waren.
Het onderwijsnummerbestand heeft peildatum 1 oktober 2003 en kent 871.524
records. Vrijwel alle leerlingen (99%) konden worden gekoppeld met de gba. In bijna
1200 gevallen was er sprake van een dubbeltelling; hiervan is het record met de minst
recente inschrijfdatum verwijderd. Er bleven 862.987 leerlingen over. Het lesgeldregister kent 471.819 records, waarvan 98% aan de gba kon worden gekoppeld. Ook
in dit bestand kwam van een gering aantal leerlingen een dubbel record voor. Na
verwijdering hiervan bleven er 461.277 leerlingen over.
Het lesgeldregister kent vier directiecodes: Middelbaar Beroepsonderwijs
(beroepsopleidende leerweg aan een roc (regionaal opleidingencentrum), 275.535
leerlingen), Voortgezet Onderwijs (161.595 leerlingen), Voortgezet Speciaal Onderwijs (6622 leerlingen), en Middelbaar beroepsonderwijs aan een Agrarisch Opleidingscentrum (17.525 leerlingen). Besloten is de analyse te beperken tot de twee
grootste groepen, namelijk de leerlingen die lesgeld betalen voor het middelbaar
beroepsonderwijs aan een roc en voor het voortgezet onderwijs.19
In het basisbestand voor dit onderzoek bevinden zich bijna 828.000 kinderen die
voor 1 oktober van het schooljaar 2003/’04 12 jaar zijn geworden en nog leerplichtig
zijn (geboren voor 1 oktober 1991 en na 31 juli 1987) (tabel 5.5). Hiervan zijn er bijna
694.000 in het onderwijsnummerbestand te vinden en 5 (alleen) in het lesgeldbestand. Er zijn dus circa 134.000 kinderen in de leerplichtige leeftijd over wie geen
informatie te vinden is over het schooltype dat zij bezoeken. Dit komt deels door de
eerdergenoemde lacunes in het onderwijsnummerbestand. Vooral de ontbrekende
informatie over leerlingen in het praktijkonderwijs doet hier haar invloed gelden.
Daarnaast zijn er 12-jarigen die nog basisonderwijs volgen en voor wie derhalve geen
Wtos-uitkering kan worden aangevraagd. Zij kunnen echter niet individueel worden
aangewezen en zijn dus niet van de analyse uit te sluiten. Besloten is daarom om voor
de schatting van het niet-gebruik de gehele groep van 134.000 kinderen te beschouwen als leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Omdat dergelijke
leerlingen recht hebben op de kleinst mogelijke maximale Wtos-uitkering, zal
– afhankelijk van het inkomen van de ouders – het recht op deze uitkering voor hen
relatief snel zijn afgebouwd.
In het basisbestand bevinden zich ook ruim 355.000 kinderen van 16 of 17 jaar
(geboren na 30 september 1985 en voor 1 augustus 1987). Hiervan bevinden zich er
ongeveer 262.000 in het lesgeldregister (waarvan ruim de helft ook in het onderOmvang van niet-gebruik
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wijsnummerbestand) en bijna 1700 (alleen) in het onderwijsnummerbestand. Ruim
90.000 van de 16- of 17-jarigen komen dus in geen van beide bestanden voor. Omdat
deze kinderen toch niet meer leerplichtig zijn, is besloten ze verder buiten beschouwing te laten.
Tabel 5.5
Identifi catie van leerlingen voor wie mogelijk recht op een Wtos-uitkering bestaat, 2003
(in absolute aantallen)
leerlingen
leerplichtigen
van wie schooltype onbekend (aanname: onderbouw voortgezet onderwijs)
niet-leerplichtigen
min onvindbaar in bestanden
resultaat
totaalresultaat

827.827
133.987
355.480
91.665
263.815
1.091.642

Bron: IB-groep (Onderwijsnummerbestand’03, Lesgeldregister’03)

Van de ruim 1 miljoen leerlingen voor wie in principe een Wtos-bijdrage kon worden
aangevraagd, waren er 35 getrouwd. Omdat zij een eventuele aanvraag zelf dienen
te verrichten, zijn zij buiten de analyse gelaten. Voor de overigen dient de wettelijke
vertegenwoordiger de uitkering aan te vragen. Ten behoeve van de afbakeningsprocedure wordt hier verondersteld dat dit altijd een van de ouders is. De volgende stap
is dan ook de identiﬁcatie van de ouders als potentiële aanvragers.
De Huishoudensstatistiek (hhs; zie § 5.1) biedt geen volledige informatie over wie de
ouders zijn. Dit is een gevolg van het feit dat de leerlingen niet bij hun (beide) ouders
hoeven te wonen. Zelfs als de leerling volgens de hhs is ingedeeld als kind behorend
tot een paar met kinderen of tot een eenoudergezin, garandeert dit nog niet dat hiermee tevens de potentiële Wtos-aanvrager is gevonden. Zo kan er in het eerste geval
sprake zijn van een nieuwgevormd paar na een echtscheiding en is het de andere
ouder – die in een ander huishouden woont – die de aanvraag verricht. Ook wanneer
het kind deel uitmaakt van een eenoudergezin, is het mogelijk dat de andere ouder
de Wtos-uitkering aanvraagt.
Met behulp van het Ouder-Kindbestand dat eind 2005 door het Centraal Bureau
voor de Statistiek (cbs) is geconstrueerd, zijn de precieze ouder-kindrelaties wel
op te sporen. Daarnaast kunnen met dit bestand aan elke ouder ook alle eventuele
telkinderen worden gekoppeld.
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Van 8393 leerlingen kwam geen van beide ouders op 1 januari 2004 in de gba voor;
zij zijn uit de analyse verwijderd. Van de overige 1.083.214 leerlingen is allereerst de
moeder opgespoord, voor wie vervolgens het recht op een Wtos-uitkering is berekend. Hetzelfde gebeurde daarna bij de vaders. Het uitgangspunt is steeds dat in
potentie beide ouders als rechthebbende in aanmerking komen, wat impliciet de
veronderstelling inhoudt dat het ouderlijk gezag wordt gedeeld, en – in geval van
echtscheiding – de kinderbijslag is gesplitst.
Van 1.069.777 leerlingen kon de moeder worden gevonden. Dat waren ruim
780.000 moeders, van wie er bijna 655.000 een partner hadden. De kinderen van deze
partner kunnen, net als die van de moeder, meetellen als telkinderen indien zij aan
de onderwijseisen van de Wtos voldoen. Ingeval er sprake is van gemeenschappelijke
20
kinderen, volgt correctie voor dubbeltellingen. Vervolgens zijn de gecorrigeerde
verzamelinkomens van de moeder en haar partner opgeteld en onderworpen aan de
inkomenstoets. De resterende moeders moeten dan nog Nederlander zijn of de juiste
verblijfstitel hebben om rechthebbend te kunnen zijn. Tabel 5.6 geeft een overzicht
van het screeningsproces.
Tabel 5.6
Van potentieel naar feitelijk rechthebbend op subsidie krachtens de Wtos: de moeders, 2003
(in absolute aantallen)
aantal moeders

aantal leerlingen

781.674

1.069.777

met partner

654.217

904.926

zonder partner

127.457

164.851

358.571

482.877

totaal

na de inkomenstoets:
totaal
met partner

238.512

327.540

zonder partner

120.059

155.337

341.105

458.709

na de toets op verblijfstitela
totaal

a

met partner

227.477

311.869

zonder partner

113.628

146.840

En niet verblijvend in een institutioneel huishouden.

Bron: CBS (Ouder-Kindbestand’05)
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Uit tabel 5.6 blijkt dat de inkomenstoets van grote invloed is. Van de ruim 780.000
moeders die aan de toets zijn onderworpen, blijven er slechts een kleine 360.000
over. Ook het aantal leerlingen voor wie een uitkering zou kunnen worden aangevraagd, wordt met meer dan de helft gereduceerd. Dat de inkomenstoets vooral het
aantal potentieel rechthebbende moeders met een partner vermindert (van bijna
655.000 naar ruim 238.000), duidt erop dat de additionele telkinderen van de partner
– die een mitigerend effect op de inkomenstoets hebben – niet opwegen tegen het
additionele inkomen van die partner.
Het toepassen van het verblijfstitelcriterium perkt het aantal potentiële rechtheb21
benden verder in, met enkele tienduizenden. Uiteindelijk blijven er 341.105 rechthebbende moeders over, die tezamen recht hebben op 458.709 Wtos-uitkeringen.
Van 1.012.488 leerlingen kon (ook) de vader worden getraceerd in het Ouder-Kindbestand. Op hen is hetzelfde screeningsproces toegepast als op de moeders. Tabel 5.7
geeft de resultaten weer. Het blijkt dat de inkomenstoets bij de vaders nog meer
ingrijpt dan bij de moeders: het aantal rechthebbende vaders neemt af van ruim
734.000 naar minder dan 300.000. Ook het aantal leerlingen ten behoeve van wie
de uitkering zou kunnen worden aangevraagd, loopt met meer dan de helft terug.
Daarentegen heeft de toepassing van het verblijfstitelcriterium ongeveer een gelijk
effect als bij de moeders. Zowel het aantal rechthebbenden als het aantal leerlingen
vermindert hierdoor met nog eens enkele tienduizenden. Er resteren 282.132 rechthebbende vaders, die voor in totaal 383.380 leerlingen een aanvraag kunnen doen.
Tabel 5.7
Van potentieel naar feitelijk rechthebbend op subsidie krachtens de Wtos: de vaders, 2003
(in absolute aantallen)
aantal vaders
totaal

aantal leerlingen

734.397

1.012.488

652.712

905.008

81.685

107.480

totaal

297.310

405.049

met partner

235.179

323.898

62.131

81.151

totaal

282.132

383.380

met partner

223.463

306.805

58.669

76.575

met partner
zonder partner
na de inkomenstoets:

zonder partner
na de toets op verblijfstitela

zonder partner
a

En niet verblijvend in een institutioneel huishouden.

Bron: CBS (Ouder-Kindbestand’05)
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De genoemde aantallen leerlingen en rechthebbende ouders mogen niet bij elkaar
opgeteld worden. In veel gevallen zou er dan immers sprake zijn van dubbeltellingen, doordat de ouders elkaars partner zijn en geen afzonderlijke telkinderen
hebben. Na correctie hiervoor blijkt dat ten behoeve van 489.174 kinderen een
Wtos-tegemoetkoming kon worden aangevraagd, in 352.911 gevallen zowel door de
moeder als door de vader. Voor 105.796 leerlingen was alleen de moeder rechthebbend, voor de resterende 30.467 leerlingen alleen de vader.
Op basis van deze gegevens zijn drie rechthebbendenbestanden geconstrueerd:
– een bestand met leerlingen voor wie alleen de moeder rechthebbend is;
– een bestand met leerlingen voor wie alleen de vader rechthebbend is;
22
– een bestand met leerlingen voor wie beide ouders rechthebbend zijn.

De ontvangers
Door de ib-Groep is een aanvragers- en ontvangersbestand met betrekking tot het
schooljaar 2003/’04 aangeleverd. Dit (voorlopige) bestand bevat 477.777 records.23
Elk record geeft onder meer het soﬁnummer van de aanvrager en het onderwijsnummer van de leerling. De onderwijsnummers zijn door het cbs omgezet in versleutelde
soﬁnummers, zodat er een koppeling met de gba en het basisbestand voor dit onderzoek kon plaatsvinden.
Behalve onderwijs- en soﬁnummers bevat elk record ook een code die aangeeft of
er sprake was van een onvolledige of ongeldige aanvraag. Een aanvraag wordt hier
als toegewezen beschouwd indien zij geldig en volledig was, en er feitelijk een tegemoetkoming in schoolkosten, lesgeld of cursusgeld is betaald. Er zijn bijna 392.000
aanvragen toegewezen (zie tabel 5.8), die via het versleutelde soﬁnummer aan het
basisbestand zijn gekoppeld. In iets meer dan 390.000 gevallen is de aanvrager in dit
basisbestand teruggevonden. Het gaat om ruim 270.000 verschillende personen.
Tabel 5.8
Toegewezen aanvragen van subsidie krachtens de Wtos: aantal verstrekte uitkeringen en
ontvangers, 2003 (in absolute aantallen)
uitkeringen
totaal
min onvindbaar in basisbestand

ontvangers

391.966
1.555

resultaat

390.411

270.373

één aanvrager

366.216

247.630

764

487

23.431

22.395

dubbele toekenning
geen informatie over de leerling
Bron: IB-groep (Ontvangersbestand Wtos 2003/’04)
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Bij meer dan 23.000 toekenningen ontbreekt het versleutelde soﬁnummer van de
leerling en daarmee ook alle verdere informatie over hem of haar. In 764 gevallen betreft de uitkering een dubbele toekenning; 382 leerlingen komen derhalve
tweemaal in het ontvangersbestand voor. De overige 366.216 toekenningen kennen
slechts één aanvrager per kind.
Er zijn twee bestanden van ontvangen uitkeringen geconstrueerd:
– een bestand met de 366.216 toekenningen met slechts één aanvrager, samengevoegd met de 764 toekenningen waarbij de leerlingen dubbel voorkomen; tezamen
zijn dit 366.980 unieke aanvrager-kindcombinaties.
– een bestand met de 23.431 toekenningen zonder identiﬁcatie van de leerling
(maar wel van de aanvrager).

5.3.3

De omvang van het niet-gebruik

Om het aandeel rechthebbende niet-gebruikers van de Wtos vast te stellen, is elk van
de drie eerderbeschreven bestanden van rechthebbenden langs de twee bestanden
van de ontvangers van een uitkering gelegd. Tabel 5.9 geeft een overzicht van de
bevindingen.
Tabel 5.9
Rechthebbenden op en niet-gebruikers van een Wtos-uitkering, 2003 (in absolute aantallen en
procenten)
ontvangen uit- ontvangen uitomvang
omvang
aantal
keringen volgens keringen volgens niet-gebruik niet-gebruik
leerlingen eerste bestand tweede bestand
(N)
(%)
alleen moeder rechthebbend 105.796

58.847

4.140

42.809

40

alleen vader rechthebbend

30.467

6.591

477

23.399

77

beide ouders rechthebbend

352.911

223.220

13.606

116.085

33

totaal

489.174

288.658

18.223

182.293

37

Bron: CBS (Ouder-Kindbestand’05); IB-groep (Ontvangersbestand Wtos 2003/’04) SCP-bewerking

Van het eerste rechthebbendenbestand, waarin alleen de moeder rechthebbend is,
zijn circa 59.000 unieke ouder-kindcombinaties in het eerste ontvangersbestand
teruggevonden en nog eens ruim 4100 records in het tweede ontvangersbestand. Het
niet-gebruik binnen deze groep bedraagt daarmee 40%.
Voor ruim 30.000 leerlingen kon alleen de vader aanspraak maken op een Wtosuitkering. Van hen zijn er 6591 te vinden in het eerste bestand met toekenningen, en
477 in het tweede bestand. Bij deze groep is er derhalve sprake van 77% niet-gebruik.
Voor bijna 353.000 leerlingen konden beide ouders recht doen gelden op een tegemoetkoming in het kader van de Wtos. Volgens het eerste ontvangersbestand is het
in circa 125.000 gevallen de vader die de uitkering ontving, en in 98.000 gevallen de
78
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moeder. In het tweede ontvangersbestand kwamen zij respectievelijk 7400 en 6200
keer voor. Het aandeel niet-gebruikers is hiermee gelijk aan 33%.
In de groepen waarin slechts een van de ouders aanspraak kan maken op een Wtosuitkering, is het niet-gebruik hoog. Bij de leerlingen ten behoeve van wie alleen de
vader rechthebbend is, is het zelfs zeer fors. Omdat dit een relatief kleine groep
betreft (ruim 30.000 leerlingen), is het effect op het totale niet-gebruikscijfer echter
tamelijk gering. Het totale niet-gebruik van de Wtos bedraagt volgens de uitgevoerde
analyse 37%.
Vergelijking van tabel 5.8 met tabel 5.9 maakt duidelijk dat er volgens het Ontvangersbestand meer aanvragen zijn toegewezen dan rechthebbenden volgens de
rechtensimulatie hebben ontvangen. Een verklaring ligt in de conservatieve wijze
waarop de simulatie is verricht. Zo zijn de leerlingen over wie geen informatie over
het schooltype bekend is, relatief snel als niet-rechthebbend beschouwd door te
veronderstellen dat zij allen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zaten.
Daarnaast is er sprake van een overschatting van het inkomen, wat eveneens tot
gevolg heeft dat men minder snel bij de gerechtigden wordt ingedeeld (zie verder de
navolgende gevoeligheidsanalyses).

Hoogte van de aanspraak
Het bedrag waar de niet-gebruikers recht op hebben, blijkt ook nu – net als bij de
huursubsidie – lager te zijn dan het bedrag dat de gebruikers feitelijk ontvangen:
gemiddeld lopen de niet-gebruikers 780 euro per jaar aan Wtos-uitkering mis
(spreiding 557 euro), terwijl de gebruikers gemiddeld 1127 euro (spreiding 702 euro)
krijgen.
Lage aanspraken op de Wtos blijken maar weinig voor te komen. Voor slechts een
kleine 3% van de leerlingen is de hoogte van de aanspraak minder dan 100 euro per
jaar. Wanneer deze ‘kleine rechthebbenden’ uit de analyse worden verwijderd, heeft
dat nauwelijks invloed op het niet-gebruikpercentage. Alleen in de groep waar beide
ouders recht hebben op Wtos, is er iets van een effect merkbaar: het aandeel nietgebruikers daalt met een procentpunt naar 32% (zie tabel 5.10).
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Tabel 5.10
Rechthebbenden op en niet-gebruikers van een Wtos-uitkering bij een aanspraak van 100 euro of
meer per jaar, 2003 (in absolute getallen en procenten)
ontvangen uitontvangen uit- omvang
omvang
aantal
keringen volgens keringen volgens niet-gebruik niet-gebruik
leerlingen eerste bestand tweede bestand
(N)
(%)
alleen moeder rechthebbend 104.859

58.525

4.108

42.226

40

alleen vader rechthebbend

29.845

6.509

468

22.868

77

beide ouders rechthebbend

341.708

218.064

13.252

110.392

32

totaal

476.412

283.098

17.828

175.486

37

Bron: CBS (Ouder-Kindbestand’05); IB-groep (Ontvangersbestand Wtos 2003/’04) SCP-bewerking

De rol van de leeftijd van de leerling en het inkomensniveau
Net als bij de huursubsidie is gedaan, zijn er enkele nadere berekeningen verricht om
de relatie te leggen tussen het (niet-)gebruik van de Wtos en kenmerken die speciﬁek
van belang zijn voor deze regeling. Een van deze kenmerken betreft de leeftijd van
de leerling.24 Het aantal rechthebbenden ten behoeve van leerlingen in de leeftijdscategorie van 12-15 jaar en van 16-17 jaar bedraagt bijna 354.000 respectievelijk circa
135.500, terwijl het bijbehorende aantal ontvangers gelijk is aan iets minder dan
190.000 en 100.000. Het niet-gebruik ten behoeve van 16- en 17-jarigen is daarmee
aanzienlijk minder (26%) dan dat ten behoeve van jongere leerlingen (47%). Dit zal
te maken hebben met de – inmiddels afgeschafte – onderwijsbijdrage die de eerstgenoemde groep verschuldigd was en waarvoor men een volledige vergoeding kon krijgen. Het is te verwachten dat in deze leeftijdscategorie het niet-gebruik van de Wtos
zal toenemen als gevolg van de afschafﬁng van het lesgeld, al zullen de misgelopen
bedragen dan lager zijn.
Een tweede kenmerk waarvan het belang voor het (niet-)gebruik van de Wtos
is onderzocht, is het inkomensniveau. Allereerst zijn de rechthebbenden met een
gecorrigeerd verzamelinkomen van maximaal 26.967 euro afgezet tegen de rechthebbenden met hogere inkomens. Zoals eerder is aangegeven, heeft de eerste groep
recht op de maximale tegemoetkoming en neemt de uitkering aan de tweede groep
25
af naarmate het inkomen stijgt. Het niet-gebruik onder ouders met een inkomen
boven de genoemde grens blijkt iets hoger te liggen (41%) dan onder ouders wier
inkomen eronder ligt (38%). Dit verband tussen inkomen en niet-gebruik komt met
name naar voren in het geval dat alleen de moeder rechthebbend is: binnen deze
subgroep is er sprake van 53%, respectievelijk 39% niet-gebruik. Het aandeel met een
hoger inkomen is echter zo klein (8% van de rechthebbende moeders) dat het feit dat
ruim de helft van hen geen Wtos-uitkering ontvangt, maar weinig uitmaakt voor het
totale niet-gebruikpercentage.
De invloed van het inkomen is tevens nagegaan door de omvang van het niet80
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gebruik te bepalen voor de huishoudens met respectievelijk een inkomen tot 105%
van de bijstandsnorm, een inkomen tussen 105% en 130% van de bijstandsnorm, en
een inkomen boven 130% van de bijstandsnorm. Ook nu lijkt er geen sprake te zijn
van een verband tussen niet-gebruik en inkomen; binnen de drie genoemde inkomensgroepen bedraagt het aandeel niet-gebruikers respectievelijk 33%, 26% en 37%.

Gevoeligheidsanalyses
Een aantal variabelen die in de rechtensimulatie zijn gebruikt, is met enige onzekerheid omgeven. Dit is opgelost door bepaalde beslisregels toe te passen. Sommige
daarvan zullen hebben geleid tot een overschatting van het aantal rechthebbenden,
andere tot een onderschatting.
– Bij de berekening van het recht op een uitkering krachtens de Wtos zijn alle
leerlingen tot de screening toegelaten die, gezien hun leeftijd, leerplichtig zijn.
Aangezien het mogelijk is dat een aantal van hen feitelijk niet meer naar school
gaat, kan dit een overschatting opleveren van het aantal rechthebbenden.
– De aanname dat beide ouders wettelijke vertegenwoordiger zijn en dat – bij
echtscheiding – de kinderbijslag is gesplitst, leidt in principe tot een overschatting van het aantal rechthebbenden. Tegelijkertijd wijzen de resultaten erop dat
het hier om een vrij gering effect gaat: het aantal leerlingen voor wie volgens de
simulatie alleen de vader rechthebbend is, bedraagt slechts circa 30.000. Voor
ruim 7000 van deze leerlingen werd een uitkering verstrekt. Ervan uitgaande dat
de uitvoering hier geen fouten maakt, betekent dit dat in 23.000 gevallen de vader
ten onrechte als rechthebbend zou zijn gekwaliﬁceerd, bijvoorbeeld omdat hij
feitelijk geen ontvanger is van de kinderbijslag. Dit lijkt een te klein aantal om van
wezenlijke betekenis te zijn voor het totale niet-gebruikscijfer.
– Het opvoeren van alle telkinderen door beide ouders heeft ongetwijfeld een mitigerend effect op de inkomenstoets. Deze veronderstelling is gehanteerd om de
rechtsimulatie hanteerbaar te maken; er staat niets over in de regelgeving.
– Het maximale recht van de circa 134.000 leerplichtige kinderen voor wie geen
informatie bekend is over het schooltype dat zij bezoeken, is geminimaliseerd:
er is verondersteld dat zij in de onderbouw van het voortgezet onderwijs zaten.
De inkomenstoets bouwt hun recht op Wtos daardoor snel af, zodat zij relatief
snel uit het screeningsproces zijn verdwenen. De genoemde veronderstelling leidt
derhalve tot een onderschatting van het aantal rechthebbenden.
– Van de 16- en 17-jarigen zijn alleen diegenen in de analyse betrokken die in de
onderwijsbestanden voorkwamen. Omdat deze verre van volledig zijn, zijn er
onvermijdelijk leerlingen uit deze groep weggevallen ten behoeve van wie wel een
recht geëffectueerd had kunnen worden. Deze beslisregel leidt tot een verdere
onderschatting van het aantal rechthebbenden.
– Omdat informatie over individuele aftrekposten in 2000 niet voorhanden was, is
bij de berekening van het gecorrigeerde verzamelinkomen alleen voor standaardposten gecorrigeerd. De inkomenstoets is daarmee te streng toegepast, met een
onderschatting van het aantal rechthebbenden tot gevolg.
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– Er is verondersteld dat het altijd de ouders zijn die ouderlijk gezag uitoefenen.
Het kan echter zijn dat in feite een derde persoon ouderlijk gezag heeft en de
Wtos-aanvraag heeft ingediend. Of de genoemde veronderstelling heeft geleid tot
een over- of onderschatting, hangt af van de vraag of die persoon voldoet aan de
inkomenstoets.
Vanwege de genoemde onzekerheden zijn enkele gevoeligheidsanalyses uitgevoerd.
Allereerst is nagegaan in hoeverre het aantal rechthebbenden wijzigt indien de inkomenstoets minder streng wordt toegepast. Analoog aan de gevoeligheidsanalyse
voor de huursubsidie, is hiertoe bij zowel 20% van de moeders als 20% van de vaders
(aselect bepaald) het huishoudinkomen met 10% verlaagd. Het totale aantal leerlingen voor wie recht op een Wtos-uitkering bestaat, neemt dan met 5% toe tot 515.723.
In hoeverre het niet-gebruikpercentage verandert, kan niet worden vastgesteld. Van
de ‘nieuwe’ rechthebbenden is immers onbekend of zij wel of geen gebruik zouden
maken van de Wtos. Bovendien neemt bij een deel van de huidige rechthebbenden de
hoogte van de aanspraak toe, wat voor een aantal niet-gebruikers onder hen aanleiding zal zijn alsnog een aanvraag in te dienen. Hoe groot dit aantal is, is echter
eveneens onbekend.
Als tweede gevoeligheidsanalyse zijn de berekeningen opnieuw verricht voor
uitsluitend de zekere groepen: leerlingen van wie de ouders elkaars partner zijn,
en van wie het schooltype bekend is. Het aantal rechthebbenden blijkt dan terug te
lopen van 489.174 naar 277.536, terwijl het aantal ontvangers daalt van 306.881 naar
183.310. Het aandeel niet-gebruikers komt daarmee op 34%. De focus op deze subpopulatie van zekere groepen leidt derhalve tot een lichte afname van het niet-gebruikpercentage.

5.4

De regeling kwijtschelding lokale hefﬁngen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen huishoudens met een minimuminkomen in
aanmerking komen voor een regeling waarmee de gemeente de door haar opgelegde
hefﬁngen kwijtscheldt. De gemeente mag zelf bepalen voor welke lokale belastingen
kwijtschelding kan worden aangevraagd. Vaak gaat het om het (per 1 januari 2006
afgeschafte) gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenhefﬁng, maar er zijn ook gemeenten die bijvoorbeeld de hefﬁng op het onderhoud van
graven of de hondenbelasting kwijtschelden. De criteria waaraan men moet voldoen
om voor kwijtschelding in aanmerking te komen, zijn landelijk vastgelegd in de
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en betreffen onder meer een inkomensen vermogenstoets. Zelfstandig ondernemers worden in principe van de regeling
uitgesloten, evenals huishoudens die maandelijks meer dan 136 euro aan schulden
aﬂossen.
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5.4.1

Af bakening van de rechthebbenden

Voor de rechtensimulatie ten behoeve van de kwijtscheldingsregeling is, naast het
onderzoeksbasisbestand per 1 januari 2004, eenzelfde bestand met peildatum 1 januari 2003 aangemaakt. In de analyses zijn alleen die personen betrokken die in beide
bestanden voorkomen. De bewoners van institutionele huishoudens zijn weer buiten
beschouwing gelaten, evenals de huishoudens waarvan alle leden studieﬁnanciering
ontvangen. Bij de overige huishoudens is uitgegaan van de huishoudenssamenstelling op 1 januari 2003, omdat deze datum het dichtst bij het moment van de kwijt26
scheldingsaanvraag voor dat jaar ligt.
Het Aangiftebestand 2003 geeft informatie over het gebruik van de zelfstandigenaftrek en zodoende van de aanwezigheid van zelfstandig ondernemers in een
huishouden. Omdat zelfstandigen gewoonlijk niet in aanmerking komen voor kwijtschelding, zijn zij – evenals de overige leden van de betrokken huishoudens – uit de
analyse verwijderd.
Een klein aantal gemeenten 27 kende in 2003 geen speciﬁek beleid voor de minima
en daarmee ook geen kwijtscheldingsregeling (informatie van het Centrum voor
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden - coelo). De inwoners van
deze gemeenten zijn uit de analyse gelaten.
Zoals in paragraaf 5.1 is vermeld, is de inkomenstoets voor deze regeling gebaseerd
op het netto besteedbare huishoudinkomen: het nettohuishoudinkomen verminderd
met bepaalde uitgaven, zoals het subsidiabele deel van de woonlasten min de ontvangen huursubsidie, de premies ziektekostenverzekering en de eventueel te betalen
alimentatie. Het resulterende bedrag dient gelijk te zijn aan maximaal de kwijtscheldingsnorm, in de meeste gemeenten gelijkgesteld aan de relevante bijstandsnorm.
Indien het besteedbare inkomen hoger is dan deze norm, is er sprake van betalingscapaciteit en heeft men derhalve geen recht op (volledige) kwijtschelding.
Aangezien over de uitgavenposten die op het nettohuishoudinkomen in mindering komen, vrijwel geen informatie beschikbaar is, kan er geen besteedbaar
inkomen worden berekend en is een exacte nabootsing van de inkomenstoets
onmogelijk. Besloten is uit te gaan van het netto-inkomen en, ter compensatie van
de aftrekbare uitgavenposten, de kwijtscheldingsnorm te verhogen tot 105% van de
relevante bijstandsnorm. De keuze voor dit percentage is met name gebaseerd op de
hoogte van de nominale ziektekostenpremie: in 2003 bedroeg deze circa 30 euro per
maand per persoon, wat overeenkomt met 4% van de destijds geldende bijstandsuitkering voor een alleenstaande.
Omdat de meeste kwijtscheldingsaanvragen worden ingediend in de maanden
maart-juni en het bij de inkomenstoets gaat om het inkomen op het moment van
de aanvraag, zijn de berekeningen eveneens geconcentreerd op deze periode. De
Fibase 2003 levert van elke inkomensbron die een persoon in dat jaar heeft genoten
– zolang het althans om loon of een uitkering gaat –, informatie over de begin- en
einddatum.28 Dit maakt het mogelijk een gemiddeld bedrag per dag te berekenen,
dat vervolgens is vermenigvuldigd met het aantal dagen in de relevante maand.
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Uiteraard is er rekening gehouden met de mogelijkheid dat een inkomensstroom de
maand maar ten dele overlapt. Voor eenoudergezinnen en alleenstaanden met een
algemene bijstandsuitkering is verondersteld dat zij bovenop de landelijke basisnorm
de maximale toeslag krijgen. Dit geldt echter alleen wanneer er geen medebewoners
van 18 jaar of ouder zijn. Als dat wel het geval is, luidt de veronderstelling dat men
de bestaanskosten met elkaar kan delen en dat men daarom alleen de basisnorm
ontvangt. Alle bedragen zijn inclusief vakantiegeld.
Overigens is bij dit alles – conform de formele regelgeving – alleen gekeken naar
het inkomen van het hoofd en de partner binnen het huishouden; het inkomen van
eventuele andere inwonenden van 18 jaar of ouder (veelal thuiswonende meerderjarige kinderen) is buiten beschouwing gelaten. Van zowel het hoofd als de partner
zijn alle inkomens bij elkaar opgeteld, waarna hun inkomens zijn samengenomen.
Krachtens de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 bestaat er geen recht op
kwijtschelding indien er sprake is van vermogen. Bepaalde goederen, zoals de auto
voor zover deze een dagwaarde heeft van niet meer dan 2269 euro, worden echter
buiten beschouwing gelaten. Ook enkele geldbedragen worden buiten de vermogenstoets gehouden. Hier gaat het met name om een bedrag ter waarde van de som
van de noodzakelijke uitgaven, de woonlasten (minus ontvangen huursubsidie) en de
premie ziektekostenverzekering voor één maand. Daarnaast wordt voor 65-plussers
een bedrag van 2269 euro per persoon vrijgelaten.
Bij de simulatie van de vermogenstoets moet een aantal posten noodzakelijkerwijs – wegens lacunes in de informatie – buiten beschouwing blijven. De dagwaarde
van de auto en het spaargeld voor 65-plussers kunnen wel bij de berekeningen
worden betrokken. Dit geldt tevens voor het als reservepotje fungerende geldbedrag,
echter alleen voor zover dit betrekking heeft op de noodzakelijke kosten van bestaan.
Vanuit de gedachte dat de uitkering krachtens de Algemene bijstandswet dekkend is
voor deze kosten, wordt hier verondersteld dat een huishouden in dit opzicht voldoet
aan de vermogenstoets indien het spaargeld niet boven de relevante bijstandsnorm
29
uitkomt.

5.4.2

De omvang van het niet-gebruik

Tabel 5.11 toont het aantal huishoudens dat voldoet aan de inkomenstoets, het
aantal rechthebbenden dat resteert na toepassing van de vermogenstoets, alsmede
het aantal en percentage niet-gebruikers. Zoals eerder vermeld, is besloten tot een
verhoging van de kwijtscheldingsnorm tot 105% van de relevante bijstandsnorm
als compensatie voor het feit dat in de simulatie van de inkomenstoets een te hoog
huishoudinkomen wordt meegeteld.
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Tabel 5.11
Rechthebbenden op en niet-gebruikers van de kwijtscheldingsregeling, bij een inkomen tot 105%
van de bijstandsnorm, 2003 (in gewogen aantallen en procenten) a
N

%

huishoudens
na de inkomenstoets

740.366

rechthebbenden
na de vermogenstoets
niet-gebruikers
a

521.554
236.934

45

Exclusief degenen van wie gegevens over vermogen en/of (niet-)gebruik ontbreken.

Bron: CBS (Fibase’03); SCP (NGI’05)

Tabel 5.11 laat zien dat het aantal huishoudens dat voldoet aan de inkomenstoets,
iets meer dan 740.000 bedraagt. De vermogenstoets heeft echter een remmende
werking: het aantal rechthebbenden loopt daardoor met bijna 220.000 terug. Van de
circa 520.000 rechthebbende huishoudens die overblijven, blijken er iets minder dan
237.000 geen gebruik te maken van de regeling. Het niet-gebruik van de kwijtscheldingsregeling bedraagt daarmee 45%.

Hoogte van de aanspraak
Er zijn op huishoudensniveau geen gegevens beschikbaar over het kwijtscheldingsbedrag waarop men recht heeft, c.q. dat men ontvangt. Wel maakt het Centrum voor
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (coelo) jaarlijks berekeningen op gemeenteniveau die enige informatie geven.
Het bedrag dat een huishouden aan de gemeente betaalt aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalverwijdering (reinigingshefﬁng, afvalstoffenhefﬁng) en waterafvoer (rioolrecht), bedroeg in 2003 gemiddeld 628 euro. Op Ameland waren de
brutowoonlasten het laagst (387 euro), terwijl Wassenaar zich de duurste gemeente
mag noemen (1069 euro). De waterschapsbelastingen, zoals de ingezetenen- en
verontreinigingshefﬁng, doen de lokale lasten met nog een kleine 200 euro toenemen (coelo 2003: 9-10). Nu is het niet gezegd dat de genoemde bedragen ook direct
de hoogte van de aanspraken op kwijtschelding weergeven. In 2003 lieten weliswaar
vrijwel alle gemeenten de gehele ozb-aanslag voor kwijtschelding in aanmerking
komen, maar dit gold niet voor de hefﬁngen op afvalverwijdering en waterafvoer.
Met name bij de reinigingshefﬁng komt het voor dat gemeenten een grens stellen
aan het kwijt te schelden bedrag, bijvoorbeeld door alleen het vastrechtgedeelte
van de aanslag ervoor in aanmerking te laten komen. Rekening houdend met deze
verschillen tussen gemeenten, heeft het coelo berekend dat na kwijtschelding de
gemeentelijke woonlasten voor de minima gemiddeld –17 euro bedragen, variërend
30
van –98 euro in Naarden tot 333 euro in Moerdijk (coelo 2003: 81). Voor deze laatOmvang van niet-gebruik
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ste gemeente bedraagt de kwijtschelding minder dan 300 euro, maar voor Naarden
loopt het kwijtgescholden bedrag op tot ruim 760 euro.
Met ingang van 2006 is het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting afgeschaft. Berekend is dat de gemiddelde woonlasten hierdoor met 141 euro (19%) zijn
gedaald (coelo 2006: 55). Aangezien de hoogte van de aanspraak op kwijtschelding
navenant afneemt, kan als gevolg van de maatregel een (lichte) toename van het nietgebruik worden verwacht.

De rol van woningbezit of -huur, gemeentegrootte en gemeentetarieven
Net als bij de eerderbesproken inkomensvoorzieningen, wordt de omvang van het
niet-gebruik van de kwijtscheldingregeling afgezet tegen enkele kenmerken die
speciﬁek voor deze regeling van belang zijn. Met name is gekeken of er verbanden
zijn, en zo ja welke, met de woonsituatie, de gemeentegrootte en de hoogte van de
gemeentelijke woonlasten.
Zoals te verwachten valt, zijn de woningbezitters in de groep rechthebbenden op
kwijtschelding in de minderheid (5%). Bovendien is het gebruik onder de rechthebbende woningeigenaren zeer gering: het niet-gebruik bedraagt 98%, tegenover 42%
bij de huurders.
De grootte van de woonplaats blijkt er eveneens toe te doen: in de kleine gemeenten, met een inwonertal lager dan 50.000, is er aanzienlijk meer niet-gebruik (58%)
dan in de gemeenten met 50.000 tot 250.000 inwoners (33%). In de grote steden,
met ten minste 250.000 inwoners, ligt het niet-gebruik net iets boven het algemene
gemiddelde van 45%.
Op grond van de brutowoonlasten voor een- en meerpersoonshuishoudens
heeft het coelo (2003: 111-121) de gemeenten gerangordend naar de hoogte van
de tarieven. Dit maakt het mogelijk na te gaan of er in gemeenten met relatief lage
woonlasten meer niet-gebruik voorkomt dan in gemeenten met relatief hoge lokale
31
tarieven. De gegevens wijzen uit dat het verschil tussen de twee groepen gemeenten
niet signiﬁcant is: het aandeel niet-gebruikers bedraagt respectievelijk gemiddeld
46% en 42%.

Gevoeligheidsanalyses
Om na te gaan in hoeverre het gevonden niet-gebruikpercentage afhankelijk is van
de gekozen inkomensgrens (105% van de bijstandsnorm), zijn dezelfde berekeningen
nogmaals uitgevoerd met respectievelijk 101% en 110% van de algemene bijstand als
criterium. In de eerste variant daalt het aantal huishoudens met recht op kwijtschelding tot ruim 360.000. Hiervan maken er circa 150.000 echter geen gebruik van de
regeling, zodat het niet-gebruik uitkomt op 41%. Bij de tweede, ruime variant ligt het
aantal rechthebbende huishoudens rond 610.000, waarvan er ruim 310.000 zijn te
32
typeren als niet-gebruiker. Het niet-gebruik bedraagt in dit geval derhalve 51%.
De keuze voor een bepaald inkomenscriterium blijkt dus inderdaad tot op zekere
hoogte bepalend voor het gevonden percentage niet-gebruik. Men dient evenwel in
86
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gedachte te houden dat de keuze voor 105% van de bijstandsnorm gebaseerd is op
inhoudelijke gronden en dat de gekozen grens eerder iets te laag dan te hoog is.

5.5

Algemene bijstand als aanvulling op een benedenminimaal inkomen

Huishoudens met inkomsten uit arbeid, pensioen of uitkering die geringer zijn dan
de relevante bijstandsnorm, kunnen in aanmerking komen voor een aanvulling
vanuit de Algemene bijstandwet (Abw). Het gaat hier onder meer om huishoudens
met een laagbetaalde baan, een onvolledig ouderdomspensioen of een lage werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De aanvulling vanuit de algemene
bijstand is altijd tot maximaal het niveau van de bijstandsnorm.

5.5.1

Af bakening van de rechthebbenden

Voor de rechtensimulatie is weer gebruikgemaakt van het basisbestand voor dit
onderzoek per 1 januari 2004, uiteraard exclusief institutionele huishoudens en
huishoudens waarvan alle leden studieﬁnanciering ontvingen. Huishoudens waarin
een of meer leden in 2003 gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek, zijn
eveneens uit de analyse verwijderd, evenals huishoudens waarvan het hoofd of de
partner een uitkering krachtens de Wet studieﬁnanciering (wsf 2000) ontving. De
resterende huishoudens zijn vervolgens heringedeeld overeenkomstig de normen in
de Abw. Personen van 18 jaar of ouder die op hetzelfde adres wonen, gelden daarin
als alleenstaanden met een zelfstandig uitkeringsrecht. Zowel voor deze inwonenden als voor het hoofd van het huishouden wordt in het onderzoek verondersteld dat
zij bovenop de landelijke basisnorm geen toeslag ontvangen omdat er sprake is – of
kan zijn – van gedeelde bestaanskosten. Alleenstaanden en hoofden van eenoudergezinnen zonder verdere medebewoners krijgen daarentegen de maximale toeslag van
20% toegekend in de simulatie.
De inkomenstoets is gebaseerd op Fibasegegevens over het nettojaarinkomen; een
eventueel gebruik van algemene bijstand is aan de hand van de in- en uitstroomdatum gesynchroniseerd met dat van andere inkomensbronnen. Er is alleen gekeken
naar het inkomen van het hoofd en de partner binnen het huishouden; het inkomen
van eventuele andere meerderjarige inwonenden is buiten beschouwing gelaten. Bij
de berekeningen zijn uitsluitend huishoudens betrokken waarvoor geldt dat er gedurende het gehele jaar (ook) inkomsten zijn geweest uit andere bron dan de algemene
33
bijstand. Potentieel rechthebbend op aanvullende bijstand zijn dan de huishoudens
die – na aftrek van de eventueel ontvangen Abw-uitkering – een gemiddeld jaarinkomen hebben dat hoger is dan nul euro, maar lager dan het sociaal minimum.34
Om in aanmerking te komen voor aanvullende bijstand, dient men tevens te
voldoen aan een vermogenstoets. Net als voor de ‘gewone’ algemene bijstand, geldt
een vrijgesteld bedrag van iets minder dan 5000 euro voor alleenstaanden en 10.000
euro voor eenoudergezinnen en paren. Indien er sprake is van een koopwoning, blijft
bovendien een overwaarde tot 42.000 euro buiten beschouwing.35
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Binnen de groep die voldoet aan zowel de inkomens- als de vermogenstoets, vormen
de huishoudens die feitelijk geen Abw-uitkering hebben ontvangen, de niet-gebruikers.

5.5.2

De omvang van het niet-gebruik

Veranderingen in de samenstelling van een huishouden kunnen het recht op aanvullende bijstand beïnvloeden, bijvoorbeeld doordat een partner vertrekt of doordat
een partner met eigen arbeids- of pensioeninkomsten zijn of haar intrede doet
in een eenpersoonshuishouden of eenoudergezin. Besloten is de omvang van het
niet-gebruik te bepalen op basis van de huishoudens die op 1 januari 2004 dezelfde
samenstelling hadden als op 1 januari 2003, en waarvan derhalve tamelijk zeker is
36
dat ze geen rechtenbeperkende of –verruimende mutatie hebben ondergaan. Twee
wijzigingen zijn overigens in het onderzoek wel toegestaan: een ongehuwd stel mag
in de loop van 2003 zijn veranderd in een gehuwd paar, en een kinderloos paar in een
paar met kinderen. Tabel 5.12 laat zien hoeveel van deze groep constant samengestelde huishoudens voldoen aan de inkomenstoets, hoeveel rechthebbenden resteren
na toepassing van de vermogenstoets, en wat de omvang is van het niet-gebruik.
Van de bijna 170.000 huishoudens die voldoen aan zowel de inkomens- als de
vermogenstoets, blijken er circa 115.000 geen gebruik te maken van hun recht op
aanvullende bijstand. Het niet-gebruik van deze regeling bedraagt daarmee 68%.
Tabel 5.12
Rechthebbenden op en niet-gebruikers van de aanvullende bijstand, constant samengestelde
huishoudens, 2003 (in gewogen aantallen en procenten) a
N

%

huishoudens
na de inkomenstoets

274.493

rechthebbenden
na de vermogenstoets
niet-gebruikers
a

169.197
114.658

68

Exclusief degenen van wie gegevens over vermogen en/of (niet-)gebruik ontbreken.

Bron: CBS (Fibase’03); SCP (NGI’05)

Hoogte van de aanspraak
Het gemiddelde bedrag dat de niet-gebruikers van aanvullende bijstand mislopen,
bedraagt 2455 euro op jaarbasis (spreiding 1823 euro). De gebruikers ontvangen per
jaar gemiddeld 6456 euro (spreiding 4230 euro). Dat de niet-gebruikers een kleiner
bedrag mislopen dan de wel-gebruikers ontvangen, is in overeenstemming met de
verwachting.
88
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Voor 15% van de niet-gebruikers bedraagt de misgelopen uitkering 50 euro per
maand of minder, terwijl het voor 22% om een bedrag tussen 50 en 100 euro per
maand gaat. Aangezien de regeling aanvult tot bijstandsniveau, hetgeen betekent dat
niet-gebruikers moeten rondkomen van een inkomen dat lager ligt dan het ofﬁciële
bestaansminimum, kan men echter nauwelijks spreken van ‘kleine’ misgelopen
bedragen.
Verwijdering van de rechthebbenden – inclusief de gebruikers – op een bedrag tot
100 euro per maand, heeft tot gevolg dat het niet-gebruikpercentage afneemt tot 59.

De rol van de belangrijkste inkomensbron
Zoals ook voor de hiervoor besproken regelingen is gedaan, is nagegaan of de
omvang van het niet-gebruik gerelateerd is aan bepaalde andere kenmerken van het
huishouden. In het geval van de aanvullende bijstand is gekeken naar de belangrijkste inkomensbron, anders dan algemene bijstand. Er zijn vijf inkomensbronnen te
onderscheiden: loon, arbeidsongeschiktheidsuitkering, werkloosheidsuitkering,
aow en pensioen, en overig. Tabel 5.13 presenteert de belangrijkste inkomensbron
voor de huishoudens die voldoen aan de inkomenstoets (in deze analyse is geen vermogenstoets toegepast), respectievelijk voor de gebruikers van aanvullende bijstand
en voor de niet-gebruikers. Uit de tabel blijkt dat binnen alle drie groepen het aandeel werkenden het grootst is. De gepensioneerden en arbeidsongeschikten volgen
op afstand, en het aandeel werklozen en overigen is te verwaarlozen. Vermeldenswaard is verder dat er onder de gebruikers een relatief hoog aandeel gepensioneerden is en een relatief laag aandeel werkenden. Voor de niet-gebruikers geldt – hoewel
in mindere mate – het tegenovergestelde.
Tabel 5.13
Belangrijkste inkomensbron voor huishoudens na de inkomenstoets, resp. voor gebruikers en
voor niet-gebruikers van aanvullende bijstand, 2003 (gewogen percentages)

loon
arbeidsongeschiktheidsuitkering
werkloosheidsuitkering
AOW en pensioen
overig

huishoudens na de
inkomenstoets
50

gebruikers
aanvullende bijstand
43

niet-gebruikers
aanvullende bijstand
52

22

20

23

2

2

2

24

34

21

2

3

2

Bron: CBS (Fibase’03) SCP-bewerking

Gevoeligheidsanalyses
Het is denkbaar dat een aanzienlijk deel van de rechthebbende niet-gebruikers
bestaat uit studenten die geen studieﬁnanciering ontvangen, maar naast hun studie
een laagbetaalde baan hebben. Teneinde na te gaan in hoeverre deze groep bepalend
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is voor het gevonden niet-gebruikpercentage, zijn de berekeningen nogmaals uitgevoerd exclusief de huishoudens waarvan het hoofd en/of de partner op 1 januari 2003
hooguit 25 jaar oud was (geboren na 1977). De gegevens in tabel 5.14 laten zien dat
van de resterende huishoudens er bijna 150.000 voldoen aan de inkomens- en vermogenstoets. Iets minder dan 95.000 van deze huishoudens maken echter geen gebruik
van hun recht op aanvullende bijstand, wat het niet-gebruikpercentage op 64 brengt.
Gezien deze bevindingen luidt de conclusie dat de jongeren zijn oververtegenwoordigd onder de niet-gebruikers. Vergelijking met de gegevens in tabel 5.12 wijst
uit dat hun aandeel in de groep niet-gebruikers 18% bedraagt, terwijl zij slechts 12%
van de rechthebbenden vormen.
Tabel 5.14
Rechthebbenden op en niet-gebruikers van de aanvullende bijstand, constant samengestelde
huishoudens exclusief die van jongeren tot 26 jaar, 2003 (in gewogen aantallen en procenten) a
N

%

huishoudens
na de inkomenstoets

251.378

rechthebbenden
na de vermogenstoets
niet-gebruikers
a

148.236
94.246

64

Exclusief degenen van wie gegevens over vermogen en/of (niet-)gebruik ontbreken.

Bron: CBS (Fibase’03); SCP (NGI’05)

Niet-gebruik onder aow-ers
Een categorie waarin mogelijk relatief veel niet-gebruik van de aanvullende bijstand
voorkomt, betreft de 65-plussers. Een steeds grotere groep krijgt, wegens (tijdelijk)
verblijf in het buitenland op de leeftijd van 15 tot 65 jaar, te maken met een onvolledige aow-uitkering. Volgens de Sociale Verzekeringsbank ging het in 2003 om
bijna 154.000 personen, maar is dit aantal drie jaar later gegroeid tot ruim 190.000
(svb 2007: 41). Omdat de betrokkenen veelal geen of slechts een gering aanvullend
pensioen hebben opgebouwd, is er een verhoogd risico op een benedenminimaal
inkomen. Voor deze laatsten, de aow-ers met een huishoudinkomen dat – exclusief
Abw – minder is dan het sociaal minimum, is de omvang van het niet-gebruik van de
aanvullende bijstand nagegaan. Bij de berekening zijn alleen huishoudens betrokken
waarvan de samenstelling in 2003 ongewijzigd is gebleven en waarin ten minste één
persoon gedurende dat hele jaar aow ontving. Tabel 5.15 toont het aantal huishoudens binnen deze subgroep dat voldoet aan de inkomenstoets, alsmede het aantal en
percentage niet-gebruikers. De vermogenstoets is bij deze berekening niet toegepast.
Zoals uit de tabel blijkt, zijn er binnen deze afgebakende groep 54.000 huis90
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houdens die na aftrek van de eventuele Abw-uitkering een gemiddeld jaarinkomen
hebben dat lager is dan het sociaal minimum. Bijna 38.000 van deze huishoudens
blijken geen algemene bijstand te ontvangen. De omvang van het niet-gebruik onder
aow-huishoudens bedraagt daarmee 70%.
Tabel 5.15
Huishoudens na de inkomenstoets en niet-gebruikers van aanvullende bijstand, constant
samengestelde huishoudens waarvan ten minste één lid AOW ontvangt, eventueel aangevuld met
een ander klein inkomen, 2003 (in absolute aantallen en procenten)
N

%

huishoudens
na de inkomenstoets
niet-gebruikers

53.993
37.626

70

Bron: CBS (Fibase’03) SCP-bewerking

5.6

Langdurigheidstoeslag

De langdurigheidstoeslag is bedoeld voor personen die reeds een aantal jaren zijn
aangewezen op een minimuminkomen en voor wie geen perspectief bestaat op inkomensverbetering door betaalde arbeid. De regeling vormt een onderdeel van de Wet
werk en bijstand (wwb) die met ingang van 1 januari 2004 in werking is getreden.
Voor die tijd bestond de regeling ook, maar was er geen sprake van uniforme toelatingscriteria; deze konden per gemeente verschillen. Besloten is het niet-gebruik
in 2003 vast te stellen aan de hand van de huidige, sinds 2004 geldende, landelijke
normen.

5.6.1

Regelgeving en toelatingscriteria

Om in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag moet een persoon, evenals het huishouden waartoe hij of zij behoort, aan diverse stringente eisen voldoen.
Deze hebben met name betrekking op het inkomen en het vermogen. Allereerst mag
het huishoudinkomen gedurende een onafgebroken periode van 60 maanden niet
hoger zijn geweest dan het sociaal minimum. Bovendien mag de betrokkene in die
periode geen inkomen uit of in verband met arbeid hebben ontvangen. Dit laatste
houdt in dat er geen sprake mag zijn geweest van een werkloosheidsuitkering of een
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering.37 Een derde voorwaarde is dat er in
de genoemde periode geen ‘in aanmerking te nemen vermogen’ is geweest, oftewel
een groter vermogen dan de Algemene bijstandswet toelaat. Tot slot dient men naar
het oordeel van de gemeente voldoende moeite te hebben gedaan om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en is men tussen 23 en 65 jaar oud.
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5.6.2

Af bakening van de rechthebbenden

Voor de rechtensimulatie is uitgegaan van het basisbestand voor dit onderzoek per
1 januari 2004. Hieruit zijn wederom de institutionele huishoudens verwijderd,
evenals de huishoudens waarvan alle leden een uitkering in het kader van de wsf
ontvingen of waarin gebruik is gemaakt van de zelfstandigenaftrek. De resterende
huishoudens zijn vervolgens – net als bij de aanvullende bijstand, zie paragraaf 5.5 –
heringedeeld onder toepassing van de normen geldend in de Algemene bijstandswet.
Hierna zijn opnieuw enkele categorieën uit de analyse verwijderd: huishoudens
waarvan het hoofd of de partner in 2003 studieﬁnanciering ontving, huishoudens
waarvan een of meer leden in 2003 geen geldige verblijfstitel hadden, en huishoudens waarvan de bijstandsnorm gelijk was aan nul. Dit laatste is het geval indien alle
leden van het huishouden jonger zijn dan 18 jaar. Na deze exercitie resteren er nog
een kleine 7 miljoen huishoudens (ruim 13,6 miljoen personen).
Om na te gaan in hoeverre deze personen en huishoudens voldoen aan het
arbeidscriterium, is gebruikgemaakt van het Sociaal Statistisch Bestand (de ssbkern) waarin de Fibase-inkomensgegevens zijn geïntegreerd met gegevens van uitkeringsinstanties. Tabel 5.16 laat zien dat meer dan 4,2 miljoen huishoudens (bijna
9,7 miljoen personen) niet aan het arbeidscriterium voldoen: in de periode 1999-2003
hebben zij inkomsten uit arbeid, een werkloosheids- of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Als gevolg daarvan komen zij niet in aanmerking
voor de langdurigheidstoeslag.
Tabel 5.16
Afbakening van de potentiële rechthebbenden op de langdurigheidstoeslag, 2003 (in absolute
aantallen)
huishoudens

personen

6.933.518

13.608.368

min inkomsten uit / in verband met werk 2003

3.951.365

9.133.628

min inkomsten uit / in verband met werk 2002

101.704

179.527

min inkomsten uit / in verband met werk 2001

77.892

137.972

min inkomsten uit / in verband met werk 2000

65.221

115.699

min inkomsten uit / in verband met werk 1999

54.500

97.364

1.842.630

2.402.197

aanvang afbakeningsproces

min geboren vóór 1938 of na 1980
min korter dan vijf jaar geregistreerd
min gemeente kent geen langdurigheidstoeslag
resultaat

90.581

157.949

283.886

637.999

465.739

746.033

Bron: CBS (SSB-kern’99-’03) SCP-bewerking

92

Omvang van niet-gebruik

Geld op de plank_8.indd Sec5:92

14-5-2007 15:55:01

Daarnaast vallen ruim 1,8 miljoen huishoudens (2,4 miljoen personen) buiten de
doelgroep vanwege hun leeftijd. In het geval van paren is hier een versoepeld leeftijdscriterium gehanteerd; slechts een van beide partners hoefde eraan te voldoen.
Nog eens circa 91.000 huishoudens (156.000 personen) vallen af omdat men
– op 31 december 2003 – korter dan vijf jaar als ingezetene in de gba geregistreerd
stond. Overigens geldt dit bij paren alleen indien beíde partners minder dan vijf jaar
geregistreerd waren.
Ten slotte zijn er bijna 284.000 huishoudens (638.000 personen) woonachtig in
een gemeente waar de langdurigheidstoeslag niet is ingevoerd.

5.6.3

De omvang van het niet-gebruik

Of de bijna 466.000 resterende huishoudens feitelijk recht hebben op de langdurigheidstoeslag, hangt af van de vraag of zij voldoen aan de inkomens- en vermogenstoets. Hier is verondersteld dat dit per deﬁnitie geldt voor de huishoudens
die langdurig een uitkering krachtens de Algemene bijstandswet ontvangen.
Huishoudens met een uitkering krachtens de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (ioaw) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (ioaz) hoefden voor de toekenning daarvan alleen aan een inkomenstoets te
38
voldoen; ter bepaling van het recht op langdurigheidstoeslag is in het onderzoek
alsnog de vermogenstoets toegepast. Alle overige huishoudens zijn aan beide toetsen
onderworpen: in de periode 1999-2003 mag het inkomen niet hoger zijn geweest dan
het sociaal minimum, en in 2003 mag het vermogen niet boven de normen van de
39
Algemene bijstandswet zijn uitgekomen. Indien een huishouden in een bepaald
jaar een bijstandsuitkering ontving, geldt de aanname dat het in dat jaar per deﬁnitie aan de inkomens- en vermogenstoets voldeed. Huishoudens die op een bepaald
moment een ioaw- of ioaz-uitkering kregen, worden verondersteld voor dat jaar aan
de inkomenstoets te voldoen.
Tabel 5.17 presenteert voor elk van de genoemde uitkeringstypen het aantal huishoudens dat aan de inkomens- en vermogenstoets voldoet, alsmede het aantal en
percentage niet-gebruikers van de langdurigheidstoeslag.

Omvang van niet-gebruik

Geld op de plank_8.indd Sec5:93

93

14-5-2007 15:55:01

Tabel 5.17
Rechthebbenden op en niet-gebruikers van de langdurigheidstoeslag, huishoudens, 2003
(in gewogen aantallen en procenten) a

ten minste
5 jaar Abw
N
%

ten minste 5 jaar
IOAW / IOAZ
N
%

overig
N

totaal
%

N

%

huishoudens
na de inkomenstoets

73.252

105

11.207

84.564

73.252

0

10.725

83.977

9.601

90 45.164

rechthebbenden
na vermogenstoets
niet-gebruikers
a

35.563

49

–

–

54

Exclusief degenen van wie gegevens over vermogen en/of (niet-)gebruik ontbreken.

Bron: CBS (SSB-kern’99-’03, Fibase’99-’03) SCP-bewerking; SCP (NGI’05)

5.7

Cumulatie van niet-gebruik

De vraag dringt zich op of er cumulatie van niet-gebruik over meerdere regelingen
optreedt, of dat het niet-gebruik zich voordoet bij telkens een andere groep huishoudens. Bij vijf regelingen zijn er in theorie 26 combinatiemogelijkheden: tien
combinaties van twee regelingen, tien combinaties van drie, vijf combinaties van
vier, en tot slot de cumulatie van alle vijf regelingen. In de praktijk valt een aantal van
deze combinatiemogelijkheden af omdat de toegangscriteria voor de desbetreffende
regelingen in strijd zijn met elkaar. Om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag, bijvoorbeeld, moet men jonger zijn dan 65 jaar en mag er de laatste vijf
jaar geen arbeids- of arbeidsgerelateerd inkomen zijn geweest. Aanvullende bijstand
is daarentegen juist bedoeld ter aanvulling van inkomsten uit arbeid, uitkering of
pensioen. Er zijn derhalve per deﬁnitie geen huishoudens die voor beide inkomensvoorzieningen in aanmerking komen.
Tabel 5.18 toont welke combinaties van regelingen uiteindelijk zijn onderzocht, en
per combinatie het aantal rechthebbenden en het aantal en percentage niet-gebruikers. Hieruit blijkt dat cumulatie van niet-gebruik betrekkelijk weinig voorkomt.
Zo zijn er circa 270.000 huishoudens rechthebbend op zowel kwijtschelding als
huursubsidie, en slechts 5% daarvan maakt van geen van beide regelingen gebruik.
Toevoeging van een derde regeling, in casu de langdurigheidstoeslag of de Wtostegemoetkoming, doet het aantal rechthebbende huishoudens sterk dalen, tot
44.000 respectievelijk 26.000. Het aandeel huishoudens dat van geen van de drie
voorzieningen gebruikmaakt, bedraagt in beide gevallen 1%.
De combinatie huursubsidie en Wtos blijkt nog het meeste niet-gebruik (18%)
op te leveren. Hier lijkt een rol te spelen dat voor deze regelingen ook huishoudens
met een hoger inkomen in aanmerking komen. Mogelijk verkeren zij – ten onrechte
94
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– in de veronderstelling dat hun inkomen te hoog is of ervaren zij eenvoudig geen
behoefte aan de voorzieningen.
Tabel 5.18
Cumulatie van het recht op en niet-gebruik van meerdere inkomensvoorzieningen, 2003 (in
gewogen aantallen en procenten)
rechthebbenden
kwijtschelding + huursubsidie

niet-gebruikers

N

N

%

269.074

12.791

5

kwijtschelding + langdurigheidstoeslag

61.989

7.262

12

kwijtschelding + Wtos

34.655

2.291

7

huursubsidie + Wtos

60.432

11.103

18

kwijtschelding + huursubsidie + langdurigheidstoeslag

44.216

445

1

kwijtschelding + huursubsidie + Wtos

26.030

192

1

Bron: CBS (Fibase’03); SCP (NGI’05)

5.8

Conclusies

In dit hoofdstuk zijn de resultaten gepresenteerd van de berekeningen ter bepaling
van het aandeel rechthebbende niet-gebruikers van de huursubsidie, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos), de kwijtscheldingsregeling voor lokale hefﬁngen, de aanvullende bijstand en de langdurigheidstoeslag.
Het niet-gebruik blijkt omvangrijk te zijn: in het geval van de huursubsidie gaat het
om iets meer dan een kwart (27%), bij de Wtos om ruim een derde (37%), en bij de
voorzieningen voor huishoudens met een minimuminkomen varieert het tussen 45%
(kwijtschelding) en 68% (aanvullende bijstand).
Hoewel er in dit onderzoek een duidelijk andere berekeningswijze is gehanteerd,
is het niet-gebruikpercentage voor de huursubsidie in lijn met de cijfers die eerder
zijn gevonden door Van Oorschot (1994) en Vrooman en Asselberghs (1994). Zoals in
hoofdstuk 2 is beschreven, vonden zij niet-gebruikpercentages die uiteenliepen van
20 tot 27. Ook het percentage voor de kwijtscheldingsregeling lijkt – voor zover dit
althans de onroerendezaakbelasting betreft – redelijk overeen te stemmen met dat
uit eerder onderzoek: volgens Van Oorschot bedroeg het niet-gebruik van kwijtschelding van de onroerendezaakbelasting in het begin van de jaren negentig 38% à 50%.
In zekere zin is deze overeenstemming met de eerdere resultaten ongunstig te
noemen: gezien het belang dat in het kader van het armoedebeleid wordt gehecht
aan terugdringing van het niet-gebruik, ligt het immers in de verwachting dat in het
huidige onderzoek minder niet-gebruik zou zijn aangetroffen.
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Gevoeligheidsanalyses, waarin onder meer gevarieerd is met de striktheid waarmee
de inkomenstoets is toegepast, suggereren dat de gevonden niet-gebruikpercentages
vrij robuust zijn. De omvang van het niet-gebruik neemt telkens met slechts enkele
procentpunten toe of af.
Er zijn geen aanwijzingen dat het telkens dezelfde huishoudens zijn die niet gebruikmaken van regelingen waar zij wel voor in aanmerking komen. De berekeningen van
de cumulatie van niet-gebruik laten zien dat huishoudens die recht hebben op twee
of drie voorzieningen, zelden van geen enkele gebruikmaken. Er is derhalve geen
sprake van een ‘harde kern’ van niet-gebruikers.
De gevonden percentages roepen de vraag op welke factoren aan het niet-gebruik ten
grondslag liggen: zijn de regelingen te weinig bekend, is de aanvraagprocedure te
ingewikkeld, of is er bij de rechthebbenden sprake van schaamtegevoelens of andere
belemmeringen? Hoofdstuk 6 bespreekt de uitkomsten van een enquête onder ruim
1400 potentiële rechthebbenden, waarin de redenen voor het niet-gebruik uitgebreid
aan bod zijn gekomen.
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Noten

1 Hierop geldt een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de hogere huur
het gevolg is van aanpassing van de woning vanwege een handicap van een van de
bewoners. Wel wordt dan alleen voor het gedeelte van de huur dat onder de maximale
huurgrens ligt, subsidie toegekend.
2 Voor deze laatste groep is de loonhefﬁng tegelijk de eindhefﬁng.
3 Het gemiddelde van het vermogen aan het begin van het kalenderjaar en dat aan het
eind van het kalenderjaar.
4 Eigenaren kunnen beide hefﬁngsgedeelten betalen, de woning vervolgens verhuren,
en het gebruikersgedeelte eventueel in de huur doorberekenen. Dit valt in de bestanden niet te achterhalen; de woning wordt als koopwoning beschouwd.
5 De informatie uit het aangiftebestand is uitsluitend toegepast op de bijna 6% waarvan
nog onbekend was of het een huur- dan wel koopwoning betrof.
6 Van de huurders met een (voor de huursubsidie) geldige verblijfstitel ontvingen er
bijna 2,5 miljoen een aanslag over 2002. Omdat in het aanslagbestand het verzamelinkomen vermeld is, kan dit in hun geval eenvoudigweg worden overgenomen. Nog
eens bijna 76.000 personen deden aangifte inkomstenbelasting. Van deze groep moet
het verzamelinkomen worden benaderd door middel van het optellen en aftrekken
van een aantal posten uit het aangiftebestand. Tot slot is voor de bijna 2 miljoen
huurders die noch een aanslag hadden ontvangen noch aangifte hadden gedaan, het
belastbare loon uit het Fibasebestand gehaald.
Om het verzamelinkomen te kunnen corrigeren (zie § 5.1) zijn zowel gegevens uit
2002 (standaardaftrekposten) als gegevens uit 2000 (individuele aftrekposten)
nodig. Deze laatste zijn niet aanwezig op het cbs, zodat de correctieve berekeningen
moesten worden beperkt tot de standaardaftrekposten. Het aangiftebestand laat zien
of men in 2002 loon had uit tegenwoordige en/of vroegere dienstbetrekking, c.q. of
men gebruikmaakte van de zelfstandigenaftrek. Indien men in 2002 geen aangifte
heeft gedaan, is deze informatie uit de Fibase gehaald. In dit bestand staat namelijk
aangegeven of de inhoudingsplichtige de groene of witte tabel heeft toegepast bij de
inhouding van de loonhefﬁng. Deze tabellen staan voor respectievelijk vroegere en
tegenwoordige arbeid.
In het geval dat men geen aanslag van de Belastingdienst heeft ontvangen, is het
belastbare loon als inkomen gehanteerd. Dit begrip bevindt zich in het Fibasebestand. Om het gecorrigeerde belastbare loon te meten, is dezelfde procedure gevolgd
als bij de correctie van het verzamelinkomen: eerst is nagegaan of men aangifte heeft
gedaan en zo niet, dan is de correctie met behulp van Fibasegegevens toegepast.
7 In de enquête is gevraagd naar zowel de kale huurprijs als de bedragen die men
betaalt voor servicekosten, een huismeester en onderhoud van gemeenschappelijke
ruimten. Deze bedragen zijn vastgesteld voor het moment van dataverzameling en
vervolgens teruggerekend naar 2003. De kale huurprijs is gedeﬂeerd met een huurindex (vergelijk Ras et al. 2006), de eventuele servicekosten met de consumentenprijsindex.
8 Dit afgezien van de uitvoeringsproblemen waar Bureau Nationale ombudsman (2006)
melding van maakt.
9 Hierbij zij opgemerkt dat in het schooljaar 2005/’06 de onderwijsbijdrage (het lesgeld)
is afgeschaft, met als gevolg dat ook de vergoeding hiervoor is weggevallen. Hetzelfde gezin zou daarom thans recht hebben op ruim 1800 euro minder.
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10 In het Wtos-aanvraagformulier is – in het schooljaar 2003/’04 – echter geen vraag
opgenomen of men inderdaad kinderbijslag ontvangt.
11 Er kan aanspraak op de Wtos bestaan tot de maand volgend op het kwartaal waarin de
leerling 18 jaar wordt. Daarna valt de leerling mogelijk onder een van de beide andere
doelgroepen van de Wtos.
12 Het moet gaan om de volgende schooltypen:
– Bekostigd voortgezet onderwijs:
De scholier is ingeschreven bij een school die op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs (wvo), de Wet Experimentele Centra of de Experimentenwet onderwijs volledig en rechtstreeks uit de publieke middelen wordt bekostigd.
– Aangewezen voortgezet onderwijs:
De scholier is ingeschreven bij een school die op grond van artikel 56 van de wvo
is aangewezen.
– Erkende cursus voortgezet onderwijs en vavo:
1 De scholier is ingeschreven bij een school die erkend is op grond van de Wet
op de erkende onderwijsinstellingen (weo), voor zover de cursus onder de
reikwijdte van die wet valt.
2 De deelnemer vavo is ingeschreven bij een school als bedoeld in de artikelen
1.3.1 en 1.4a.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (web).
– Beroepsonderwijs:
1 De deelnemer dient te staan ingeschreven bij een school als bedoeld in artikel
1.3.1 van de web, voor zover het een uit de publieke middelen bekostigde
beroepsopleiding betreft.
2 De deelnemer dient te staan ingeschreven bij een school die ten aanzien van de
beroepsopleiding het in artikel 1.4.1 van de web bedoelde recht heeft verkregen.
– Bekostigde cursus voortgezet onderwijs:
De deelnemer volgt een cursus die wordt bekostigd op grond van artikel 75b van
de wvo.
13 In het schooljaar 2005/’06 is de onderwijsbijdrage afgeschaft, evenals de Wtos-vergoeding daarvoor.
14 De tegemoetkoming bedroeg circa 540 euro voor de onderbouw van het voortgezet
onderwijs, bijna 615 euro voor de bovenbouw, en ruim 905 euro voor de beroepsopleidende leerweg van het mbo.
15 Als extra criterium geldt dat in het voorafgaande schooljaar eveneens een tegemoetkoming in het kader van de Wtos moet zijn toegekend.
16 Het af bouwen van de tegemoetkoming, na overschrijding van het genoemde inkomensniveau, geschiedt als volgt: verminder het inkomen met 26.967 euro; neem
hiervan vervolgens 30% en deel deze 30% door het aantal telkinderen; noem het
resterende bedrag y. Het bedrag waarop men recht heeft, bestaat dan uit de maximale
Wtos-uitkering minus y.
17 Een voorbeeld maakt duidelijk hoe complex de situatie kan zijn. Een kind jonger
dan 18 jaar voldoet aan de eisen van de Wtos. De ouders zijn gescheiden, zij delen
het ouderlijk gezag en hebben de kinderbijslag gesplitst. De vader is hertrouwd; zijn
huidige vrouw heeft eveneens kinderen uit een vorig huwelijk. De vader kan deze
kinderen – voor zover zij aan de Wtos-eisen voldoen – als telkinderen opvoeren. Dit
laatste geldt echter ook voor de ex-man van de vrouw met wie de vader is hertrouwd,
en tevens voor de nieuwe partner van deze ex-man. In de regelgeving staat niet vermeld hoe vaak een kind als telkind mag worden opgegeven.
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18 Sinds kort heeft het beroepsonderwijs een eigen onderwijsnummerbestand. De eerste
(proef )levering was voor het schooljaar 2004/’05. Naar verwachting zal rond 2008 een
begin worden gemaakt met het onderwijsnummerbestand voor het primair onderwijs. Dit zal de leerlingen van het praktijkonderwijs bevatten, die geen deel uitmaken
van het onderwijsnummerbestand voor het voortgezet onderwijs.
19 Het lesgeldregister wordt binnen het cbs slechts gebruikt om te bepalen of iemand
lesgeld heeft betaald, niet om iemands schooltype vast te stellen. Met name bestaan
er twijfels over welke soort scholen precies onder de directiecode Voortgezet Speciaal
Onderwijs vallen. Overigens hadden leerlingen van dit type onderwijs in 2003/’04
slechts recht op een vergoeding voor het lesgeld, niet voor de schoolkosten.
20 Het aantal telkinderen van de moeder wordt bij dat van de partner geteld. Hiervan
wordt het aantal gemeenschappelijke telkinderen afgetrokken. Wat overblijft is het
aantal gemeenschappelijke telkinderen plus het aantal telkinderen van de moeder
maar niet van de partner, plus het aantal telkinderen van de partner maar niet van de
moeder.
21 Een deel van degenen die niet aan de verblijfstiteltoets voldoen, zal al door de inkomenstoets zijn uitgevallen als rechthebbende.
22 Voor de berekening van de omvang van het niet-gebruik, is dit laatste rechthebbendenbestand feitelijk nog opgesplitst in een bestand waarin alleen de combinatie
moeder-kind is opgenomen en een bestand dat alleen de combinatie vader-kind bevat.
23 Het deﬁnitieve bestand blijkt 5917 records méér te bevatten.
24 Omdat het hier om een kenmerk van de leerling gaat, is er alleen gekoppeld met het
eerste ontvangersbestand. Het tweede ontvangersbestand bevat immers geen identiﬁcatie van de leerling. De groep rechthebbenden blijft echter gelijk van omvang, zodat
het niet-gebruikpercentage per deﬁnitie iets zal toenemen.
25 Bij deze analyse zijn de leerlingen betrokken voor wie alleen de moeder of alleen
de vader rechthebbend is, alsmede de leerlingen van wie beide ouders tot hetzelfde
huishouden behoren. Leerlingen van wie beide ouders rechthebbend zijn maar in
afzonderlijke huishoudens wonen, zijn buiten de analyse gehouden.
26 Hoewel er geen wettelijke termijn is voor het indienen van een kwijtscheldingsaanvraag, blijken gemeenten de meeste aanvragen in de periode maart-juni binnen te
krijgen.
27 Het gaat hier om de gemeenten Haren, Leek, Loppersum, Zuidhorn, Ten Boer, Brummen, Duiven, Eibergen, Scherpenzeel, Steenderen, Amerongen, Bergen (nh), Heiloo,
Oostzaan, Boskoop en Roerdalen.
28 Deze informatie over de begin- en einddatum van een bepaalde inkomensbron is overigens lang niet altijd afkomstig van de Belastingdienst. Het cbs voegt deze informatie aan de Fibase toe aan de hand van gegevens uit de Verzekerdenadministratie voor
werknemers (vza), de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (ewl) en de uitkeringenbestanden.
29 Hier zij opgemerkt dat in de enquête de hoogte van het spaargeld met behulp van elf
vrij grove categorieën – oplopend van ‘minder dan 100 euro’ tot ‘25.000 euro of meer’
– is gemeten.
30 Dat er sprake is van negatieve woonlasten komt doordat veel gemeenten de zgn.
Zalmsnip – die oorspronkelijk tot doel had huishoudens te compenseren voor de stijging van de lokale lasten – ook uitkeren aan huishoudens die kwijtschelding krijgen.
Deze huishoudens ontvangen derhalve kwijtschelding van én korting op de lokale
hefﬁngen.
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31 Gemeenten met de coelo-rangnummers 1 t/m 259 zijn hiertoe grofweg ingedeeld als
gemeenten met relatief lage woonlasten, en die met een hoger rangnummer (maximaal 518) als gemeenten met hoge woonlasten.
32 Dat het aantal gebruikers van de kwijtscheldingsregeling in absolute zin stijgt wanneer de inkomensgrens hoger wordt gelegd (hoewel er procentueel sprake is van een
daling), heeft te maken met het feit dat er bij elke variant is herwogen naar het aantal
rechthebbenden volgens het desbetreffende criterium.
33 Deze extra voorwaarde dient ter voorkoming dat het berekende percentage nietgebruik betrekking heeft op de ‘gewone’ (in plaats van de aanvullende) algemene
bijstand.
34 In een jaar tijd kan het inkomen pieken en dalen vertonen. De voorwaarde dat het
gemiddelde jaarinkomen lager moet zijn dan het sociaal minimum, geeft de verzekering dat het desbetreffende huishouden althans op enig moment recht had op aanvullende bijstand.
35 De genoemde bedragen gelden voor 2003.
36 Bij een ogenschijnlijk ongewijzigde huishoudenssamenstelling kan zich eveneens een
rechtenmutatie hebben voorgedaan, bijvoorbeeld als men in de loop van 2003 is gaan
samenwonen met een partner, maar de relatie vervolgens weer is verbroken.
37 Het criterium dat er gedurende 60 maanden geen sprake mag zijn geweest van inkomsten uit arbeid, is in 2006 versoepeld. Dit geldt ook voor de eis dat men geen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering mag hebben ontvangen.
38 Feitelijk wordt het vermogen in het geval van de ioaz niet helemaal vrijgelaten: bij
een vermogen boven 109.368 euro (bedrag 2003) wordt 4% van het meerdere bij het
inkomen opgeteld.
39 Volgens de regelgeving mag het vermogen in de gehele beschouwde periode (19992003) niet boven de normen van de bijstandswet zijn uitgekomen. Vanwege ontbrekende gegevens wordt de vermogenstoets hier echter versoepeld toegepast.
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6

Achtergronden van het niet-aanvragen van
inkomensvoorzieningen

Dit hoofdstuk gaat over de vraag om welke redenen huishoudens die recht hebben op
een inkomensafhankelijke regeling, dat recht niet te gelde maken. Daarbij komen
de redenen aan bod die in hoofdstuk 2 aan de hand van verschillende theorieën
zijn besproken. In concreto gaat het om de vraag in hoeverre de oorzaak van het
niet-gebruik is dat men geen of onvoldoende kennis van de regeling heeft, dat men
veronderstelt er niet voor in aanmerking te komen, of dat de kosten-batenafweging
van gebruik negatief uitvalt. Bij dit laatste gaat het zowel om de transactiekosten
als om de sociale en psychische gevolgen van gebruik. Nagegaan is onder meer of
de aanvraagprocedure veel of weinig tijd kost, of gebruik van de regeling naar de
mening van de respondent leidt tot stigmatisering, en in hoeverre men zich door het
gebruik arm voelt.
De mogelijke redenen zijn in de aanvullende enquête naar niet-gebruik van inkomensvoorzieningen (ngi) van 2005 zoveel mogelijk neutraal geformuleerd, zodat
zowel de aanvragers als de niet-aanvragers ze van toepassing kunnen achten. Ten
behoeve van de overzichtelijkheid worden in de navolgende tabellen echter alleen de
antwoordcategorieën gepresenteerd waarvan theoretisch verondersteld wordt dat zij
verwijzen naar redenen voor niet-aanvragen.
Zoals ook in hoofdstuk 2 is opgemerkt, is het niet goed mogelijk tot een afweging van kosten en baten te komen als men niet van het bestaan van een regeling op
de hoogte is. Degenen die melden nog nooit van een bepaalde regeling te hebben
gehoord, hebben de overige redenen niet voorgelegd gekregen en zijn daarom niet
betrokken bij de analyse van die redenen.
Paragrafen 6.2 tot en met 6.6 bieden – voor achtereenvolgens de huursubsidie, de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos) en de drie regelingen voor huishoudens met een inkomen op bijstandsniveau – een beschrijving van de
afzonderlijke invloed van de diverse redenen. Ook komen de achtergrondkenmerken
die in ﬁguur 4.1 zijn weergegeven, hier aan de orde. Tot slot wordt in paragraaf 6.7
met behulp van multivariate analyses nagegaan welke verbanden gevonden worden
nadat rekening is gehouden met de invloed van de overige voorspellers. Voordat de
analyseresultaten worden gepresenteerd, volgt nu echter eerst een korte toelichting
op de in dit hoofdstuk gehanteerde groepsafbakening.

6.1

De groepsaf bakening

In hoofdstuk 5 is onderscheid gemaakt tussen een groep rechthebbenden die de
inkomensvoorziening daadwerkelijk ontvangt (de gebruikers) en een groep rechthebbenden voor wie dit niet geldt (de niet-gebruikers). Het huidige hoofdstuk wijkt
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hiervan af door zich op het claimgedrag te richten. Voor de gebruikers maakt dit
geen verschil, aangezien zij allen als aanvragers kunnen worden gekwaliﬁceerd.
De niet-gebruikers worden echter, afhankelijk van hun aanvraaggedrag, opnieuw
ingedeeld (zie tabel 6.1). Degenen die een bepaalde voorziening niet ontvangen maar
er wel een aanvraag voor hebben ingediend, worden – net als de gebruikers – tot de
aanvragers gerekend. Zij hebben immers wel de intentie om de regeling te gebruiken
en derhalve mogelijk een ander afwegingsproces gevolgd dan de niet-gebruikers
die geen aanvraag hebben ingediend. Voor de duidelijkheid wordt in dit hoofdstuk
verder alleen nog gesproken over ‘aanvragers’ en ‘niet-aanvragers’.
Net als in hoofdstuk 5 is de situatie in 2003 het uitgangspunt. Als gevolg daarvan staan personen die in dat jaar niet gebruikmaakten van een regeling (of geen
aanvraag hebben ingediend) en ten tijde van de enquête in 2005 wel, te boek als
niet-aanvrager. Aangezien dit in feite onterecht is, is besloten om deze groep – voor
zover de betrokkenen überhaupt tot de rechthebbenden behoren – buiten de analyses
te houden.
Tabel 6.1
Rechthebbende (niet-)gebruikers, en rechthebbende (niet-)aanvragers van de onderzochte
regelingen, 2003 (in absolute aantallen)
aanvragers

niet-aanvragers

huursubsidie
gebruikers
niet-gebruikers

561
8

106

Wtos-tegemoetkoming
gebruikers
niet-gebruikers

278
3

168

kwijtschelding lokale heffingen
gebruikers
niet-gebruikers

288
23

164

aanvullende bijstand
gebruikers
niet-gebruikers

150
1

118

langdurigheidstoeslag
gebruikers
niet-gebruikers

37
2

82

Bron: SCP (NGI’05)
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Bij het vaststellen van de omvang van het niet-gebruik is 31 december 2003 als peildatum gehanteerd, terwijl de aanvullende enquête – met daarin de vragen over de
redenen voor wel- en niet-aanvragen – is afgenomen in het voorjaar van 2005. Noodzakelijkerwijs moet daarom worden aangenomen dat die redenen in de tussentijd
niet zijn veranderd.
Zoals in hoofdstuk 4 is vermeld, is de getrokken steekproef gestratiﬁceerd naar
regeling, gemeentegrootte (de vier grote steden versus de rest) en etnische herkomst
(niet-westers allochtoon versus westers allochtoon plus autochtoon). Bepaalde groepen uit de bevolking zijn hierdoor bij voorbaat al over- of juist ondervertegenwoordigd. Om tot landelijk representatieve resultaten te komen, is dit gecorrigeerd door
middel van een herweging. De bevindingen die in de hiernavolgende paragrafen
staan gepresenteerd, betreffen daarom – tenzij anders vermeld – gewogen gegevens.

6.2

Huursubsidie

Blijkens de resultaten die in hoofdstuk 5 gepresenteerd zijn, maakt ruim een kwart
van de rechthebbenden op huursubsidie hier geen gebruik van. Tot de niet-gebruikers onder de deelnemers aan de enquête behoren acht personen (zie tabel 6.1)
die in 2003 wel een aanvraag voor huursubsidie hebben ingediend en hier dus als
aanvragers meetellen. In het navolgende gaat het om de vraag welke redenen aan het
claimgedrag ten grondslag liggen en welke persoons- en andere kenmerken de welen niet-aanvragers hebben.

De rol van kennis, gepercipieerd recht en subjectieve behoefte bij het aanvragen
Het volledig ontbreken van kennis over een regeling vormt een cruciale drempel voor
het indienen van een aanvraag. Tabel 6.2 laat zien voor welk deel van de niet-aanvragers van de huursubsidie deze drempel een rol heeft gespeeld. Voor de resterende
niet-aanvragers en voor de wel-aanvragers wordt bovendien aangegeven in hoeverre
deze groepen hun kennis over de huursubsidie als ‘zeer gering’ typeren, in welke
mate zij ervan uitgaan dat zij er niet voor in aanmerking komen en in welke mate zij
blijk geven van afwezigheid van een behoefte.
Een voorwaarde voor het claimen van een inkomensvoorziening is dat men weet
moet hebben van het bestaan ervan. Gezien het grote aantal huursubsidieontvangers in Nederland (meer dan 900.000), is het verrassend te noemen dat 14% van de
niet-aanvragers te kennen geeft er nog nooit van te hebben gehoord.1 Van de overige
niet-aanvragers zegt 42% dat zij nauwelijks weten wat de regeling inhoudt. Aangezien echter van de wel-aanvragers eenzelfde percentage slecht op de hoogte is, lijkt
een gebrekkige kennis geen reden te zijn om van een aanvraag af te zien.
Voor zover men ooit van huursubsidie heeft gehoord, blijkt de verhurende partij
een belangrijke informatiebron: 33% van de aanvragers en 29% van de niet-aanvragers heeft voor het eerst van de regeling gehoord via medewerkers van de woningAchtergronden van het niet-aanvragen van inkomensvoorzieningen
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corporatie, de woningbouwvereniging of een ander type verhuurder (niet in tabel).
De sociale omgeving is eveneens van belang: 27% van de aanvragers en 26% van de
niet-aanvragers weet van de regeling via familie, vrienden of kennissen. Het feit dat
van de niet-aanvragers toch een aanzienlijk deel door de verhuurder op de hoogte is
gebracht van de mogelijkheid van huursubsidie, duidt er overigens op dat diens rol
bij het tegengaan van niet-gebruik beperkt is.
Ruim de helft van de niet-aanvragers (55%) blijkt er – ten onrechte – van uit te
gaan dat zij geen recht op huursubsidie hebben. Daarnaast meent bijna twee vijfde
deel de regeling niet nodig te hebben om rond te komen, en stelt bijna een op de vijf
niet-aanvragers dat het subsidiebedrag de moeite niet loont en dat hij of zij de voorziening slechts voor een korte tijd nodig zou hebben.
Tabel 6.2
De rol van kennis, gepercipieerd recht en subjectieve behoefte bij het aanvragen van
huursubsidie, 2003 (gewogen percentages)
niet-aanvragers aanvragers

verschil

kennis
nog nooit van de regeling gehoord

a

van regeling gehoord: kent haar niet of nauwelijks

14
42

42

n.s.

gepercipieerd recht
zeker geen recht op de regeling

a

55

subjectieve behoefte
regeling niet nodig om rond te komen

38

4

**

bedrag niet de moeite waard

18

4

**

regeling voor korte tijd nodig

18

3

**

a Vraag is alleen gesteld aan de niet-aanvragers.
** Verschil tussen groepen is statistisch significant, p < 0,05; * significant verschil bij p < 0,10; n.s. = niet
significant
Bron: SCP (NGI’05)

Afweging van kosten en baten van het claimen van huursubsidie
De aanwezigheid van enige algemene kennis over de huursubsidie wordt in dit onderzoek gezien als voorwaarde om te overwegen een aanvraag in te dienen (zie ook
§ 2.4). Een volgende stap in het beslissingsproces is de afweging van de kosten en
baten van het aanvragen. Deze kunnen zowel op sociaal en persoonlijk vlak als op
het gebied van de aanvraagprocedure liggen. In tabel 6.3 staan de bevindingen voor
aanvragers en niet-aanvragers beknopt weergegeven.
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Tabel 6.3
Kosten en baten van het aanvragen van huursubsidie, 2003 (gewogen percentages)
niet-aanvragers aanvragers

verschil

sociale gevolgen
door sommige/meeste anderen erop aangekeken

1

8

**

zeer/beetje vervelend als de omgeving weet van het gebruik

2

5

n.s.

47

41

n.s.

bijna geen vrienden of familie die regeling gebruiken
psychische gevolgen
sterk het gevoel de hand op te moeten houden

2

7

n.s.

zeker arm voelen bij gebruik

7

14

n.s.

gebruik maakt afhankelijk van de overheid

21

29

n.s.

indien ja: afhankelijkheid van de overheid zeer vervelend

36

38

n.s.

**

transactiekosten
aanvraagprocedure kost veel tijd

37

17

aanvraagprocedure veel rompslomp

36

18

**

persoonlijke gegevens verstrekken zeer/beetje vervelend

19

26

n.s.

invullen aanvraagformulier moeilijk

38

21

*

9

8

n.s.

geen correcte behandeling door uitvoerende instantie

** Verschil tussen groepen is statistisch significant, p < 0,05; * significant verschil bij p < 0,10; n.s. = niet
significant
Bron: SCP (NGI’05)

In veel opzichten blijken de wel- en niet-aanvragers vergelijkbare meningen te hebben
over huursubsidie. Zo vinden de twee groepen ongeveer even vaak dat het verstrekken van persoonlijke gegevens vervelend is en het invullen van het aanvraagformulier
moeilijk, en geven zij in dezelfde mate aan dat zij het ontvangen van de subsidie associëren met armoede, de hand ophouden en afhankelijkheid van de overheid.
Er zijn echter een paar aspecten waarop de aanvragers en niet-aanvragers wel
degelijk van elkaar verschillen. Zo denken meer niet-aanvragers dat de aanvraagprocedure tijdrovend is en veel rompslomp geeft. Anderzijds zijn het vooral de wel-aanvragers die menen dat hun omgeving hen op het gebruik aankijkt.

Rechthebbenden op een substantieel bedrag
In hoofdstuk 5 is al aangestipt dat bijna een derde van de niet-gebruikers hooguit
40 euro per maand misloopt, en dat ruim 10% van de gebruikers ontvanger is van een
dergelijk, betrekkelijk gering, bedrag. Aangezien het denkbaar is dat voor personen
met recht op een klein bedrag andere motieven gelden dan voor rechthebbenden op
substantiëlere subsidiebedragen, zijn de analyses opnieuw uitgevoerd voor uitsluitend degenen met aanspraken vanaf 40 euro per maand. De resultaten blijken echter
niet veel te veranderen: tussen de twee subgroepen bestaan in het algemeen dezelfde
Achtergronden van het niet-aanvragen van inkomensvoorzieningen
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gelijkenissen en verschillen als tussen de twee totale groepen aanvragers en nietaanvragers. Opvallend is vooral dat de niet-aanvragers met recht op een substantieel
bedrag nog wat vaker, in 50% van de gevallen, stellen dat zij nauwelijks weten wat de
huursubsidieregeling inhoudt. Daarnaast komt het binnen deze subgroep vaker voor
dat men de subsidie slechts voor korte tijd nodig denkt te hebben, en dat men bijna
niemand kent die – voor zover men weet – de regeling wel gebruikt.

Kenmerken van wel- en niet-aanvragers
Voor beide onderscheiden groepen (incl. de rechthebbenden op een klein subsidiebedrag) volgt hierna een bespreking van een aantal achtergrondkenmerken. Deze
dienen enerzijds om een voorlopig proﬁel van de wel- en niet-aanvragers op te stellen, en vormen anderzijds een mogelijke verklaring voor geconstateerde verschillen.
De kenmerken waarop de twee groepen worden vergeleken, betreffen onder meer
een aantal persoonskenmerken, de beleving van de ﬁnanciële situatie en de eventuele
aanwezigheid van ﬁnanciële problemen, en de gezondheid. De tabellen A.1 tot en
met A.3 waarnaar wordt verwezen, zijn te vinden op de website van het scp
(www.scp.nl/geldopdeplank).
In de persoonskenmerken blijken er vrij weinig verschillen tussen wel- en niet-aanvragers te bestaan (zie tabel A.1). De verdeling naar leeftijd of etnische herkomst
is ongeveer gelijk, en ook de gemeentegrootte is geen factor van belang. Het opleidingsniveau maakt wel uit, hoewel alleen als het om de hooggeschoolden gaat.
De aanvragers blijken vaker een opleiding op hbo- of universitair niveau te hebben
genoten dan de niet-aanvragers. Tot slot maakt de samenstelling van het huishouden
verschil: de aanvragers behoren relatief vaak tot de eenoudergezinnen en de nietaanvragers tot de paren zonder (thuiswonende) minderjarige kinderen.
De ﬁnanciële situatie van de aanvragers van huursubsidie blijkt in een aantal
opzichten te verschillen van die van de niet-aanvragers. Het beeld dat ontstaat, wijst
in het algemeen op een relatief gunstige situatie voor de niet-aanvragers. Met name
is er binnen deze groep een kleiner aandeel huishoudens dat moeilijk rond kan
komen, terwijl juist een relatief groot aandeel stelt dat er voldoende geld beschikbaar
is voor bijvoorbeeld vakantie, kleding of lidmaatschappen van clubs en verenigingen
voor zichzelf of de partner (zie tabel A.2). Wel melden niet-aanvragers vaker dat zij de
laatste twaalf maanden te maken hebben gehad met een achterstand in de aﬂossing
van een bij de bank afgesloten lening of krediet, en in de betaling van de schoolkosten van hun kinderen. Gezien de overige gegevens lijkt dit echter niet te duiden
op een problematische schuld, maar is er wellicht sprake geweest van een tijdelijke
nalatigheid in de betaling.
Op het vlak van competenties, sociaal netwerk en gezondheid, tot slot, zijn er
geen grote verschillen tussen de aanvragers en niet-aanvragers van huursubsidie
te vinden (zie tabel A.3). Het ervaren van belemmeringen als gevolg van een slechte
gezondheid, vormt hierop een uitzondering: aanvragers melden beduidend vaker
dan niet-aanvragers dat zij zich in dit opzicht beperkt voelen. Overigens is deze
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bevinding tegengesteld aan de theoretische verwachting dat gezondheidsproblemen
samengaan met een grotere kans op niet-gebruik.

Conclusie
Vorenstaande bevindingen leiden tot de conclusie dat het besluit om geen huursubsidie te claimen vooral wordt ingegeven door de afwezigheid van een behoefte
aan de subsidie, in combinatie met de gedachte dat het aan te vragen bedrag niet
de moeite waard is. Daarnaast blijken veel niet-aanvragers van mening dat zij geen
recht hebben op huursubsidie, en oordelen zij relatief negatief over de aanvraagprocedure. Sterke aanwijzingen dat er sprake is van samenstellingseffecten, zijn er niet:
de niet-aanvragers verschillen nauwelijks van de aanvragers qua leeftijdsopbouw,
opleidingsniveau of etnische herkomst. Niet-aanvragers zijn alleen minder vaak
hooggeschoold dan aanvragers. Bovendien behoren de niet-aanvragers minder vaak
tot de eenoudergezinnen en juist relatief vaak tot de paren zonder kinderen. Of dit
laatste in feite een effect is van de relatief gunstige ﬁnanciële positie van niet-aanvragers, moet blijken uit de multivariate analyse in paragraaf 6.7.

6.3

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)

Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, kunnen huishoudens met kinderen in het voortgezet onderwijs in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in het kader van de
Wtos. Voor de respondenten van de aanvullende enquête is – door koppeling aan de
administratieve bestanden – vastgesteld of men tot de rechthebbenden op deze regeling behoort. Tevens is uit de landelijke registraties bekend of zij er in 2003 gebruik
van hebben gemaakt, terwijl met behulp van de enquêtegegevens kan worden
bepaald of de niet-ontvangers in dat jaar wel een aanvraag hebben ingediend.

Redenen voor het (niet-)aanvragen van een Wtos-tegemoetkoming
Aan de twee resulterende groepen, de rechthebbende aanvragers en niet-aanvragers,
zijn – net als in het geval van de huursubsidie is gedaan – de mogelijke redenen voor
het al of niet indienen van een aanvraag voorgelegd. In de tabellen 6.4 en 6.5 staan
de antwoorden gepresenteerd. De niet-aanvragers die nog nooit van de Wtos hebben
gehoord, zijn uitgesloten van de analyse van de overige redenen.
Van de niet-aanvragers blijkt bijna de helft nooit van de Wtos te hebben gehoord,
terwijl een groot deel van de overige niet-aanvragers slechts over een geringe kennis
beschikt: ruim 80% weet nauwelijks wat de regeling inhoudt (zie tabel 6.4). De
informatie díe hen ter ore is gekomen, hebben zij vooral uit de krant (genoemd door
32%) of verkregen via radio of televisie (genoemd door 38%). Van de wel-aanvragers
zegt bijna een kwart nauwelijks te weten wat de Wtos voor een regeling is. Voor deze
categorie is de school van hun kinderen de belangrijkste informatiebron: 47% stelt
voor het eerst van de tegemoetkoming gehoord te hebben via een medewerker van de
school. Daarnaast heeft 30% over de Wtos vernomen via familie en vrienden.
Achtergronden van het niet-aanvragen van inkomensvoorzieningen
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Tabel 6.4
De rol van kennis, gepercipieerd recht en subjectieve behoefte bij het aanvragen van Wtos, 2003
(gewogen percentages)
niet-aanvragers

aanvragers

verschil

23

**

kennis
nog nooit van de regeling gehoord a

48

van regeling gehoord: kent haar niet of nauwelijks

83

gepercipieerd recht
zeker geen recht op de regeling a

69

subjectieve behoefte
regeling niet nodig om rond te komen

55

6

**

bedrag niet de moeite waard

5

2

n.s.

regeling voor korte tijd nodig

28

2

**

a Vraag is alleen gesteld aan de niet-aanvragers.
** Verschil tussen groepen is statistisch significant bij p < 0,05; * significant verschil bij p < 0,10; n.s. = niet
significant
Bron: SCP (NGI’05)

Tabel 6.5
Kosten en baten van het aanvragen van Wtos, 2003 (gewogen percentages)
niet-aanvragers aanvragers verschil
sociale gevolgen
door sommige/meeste anderen erop aangekeken

1

7

**

zeer/beetje vervelend als de omgeving weet van het gebruik

6

6

n.s.

52

31

n.s.

sterk het gevoel de hand op te moeten houden

6

8

n.s.

zeker arm voelen bij gebruik

5

1

n.s.

gebruik maakt afhankelijk van de overheid

12

15

n.s.

indien ja: afhankelijkheid van de overheid zeer vervelend

45

33

n.s.

n.s.

bijna geen vrienden of familie die regeling gebruiken
psychische gevolgen

transactiekosten
aanvraagprocedure kost veel tijd

13

14

aanvraagprocedure veel rompslomp

12

11

n.s.

persoonlijke gegevens verstrekken zeer/beetje vervelend

21

16

n.s.

invullen aanvraagformulier moeilijk

13

11

n.s.

7

2

n.s.

geen correcte behandeling door uitvoerende instantie

** Verschil tussen groepen is statistisch significant bij p < 0,05; * significant verschil bij p < 0,10; n.s. = niet
significant
Bron: SCP (NGI’05)
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Ruim twee derde deel van de niet-aanvragers die ooit van de Wtos hebben gehoord,
is er zeker van dat zij er geen recht op hebben. Opmerkelijk, tot slot, is het grote aandeel niet-aanvragers dat stelt de tegemoetkoming niet (55%) of slechts voor een korte
periode (28%) nodig te zullen hebben.
In de afweging van kosten en baten worden nauwelijks verschillen aangetroffen
tussen wel- en niet-aanvragers van een Wtos-uitkering (tabel 6.5). Het enige signiﬁcante resultaat betreft de vrees voor afkeuring vanuit de sociale omgeving. Daarbij
valt op dat het opnieuw de aanvragers zijn, die relatief vaak denken dat anderen hen
op het gebruik aankijken.

Kenmerken van wel- en niet-aanvragers
De aanvragers van de Wtos-tegemoetkoming worden op een aantal kenmerken
vergeleken met de niet-aanvragers. Net als bij de huursubsidie gaat het om sociaaldemograﬁsche en ﬁnanciële kenmerken (zie scp-website, tabel A.4 en A.5), en om
competenties, het sociale netwerk en de subjectieve gezondheid van de twee groepen
(tabel A.6).
Een verschil tussen de aanvragers en niet-aanvragers betreft de samenstelling van
het huishouden. Niet-aanvragers zijn relatief vaak alleenstaand of maken deel uit
van een paar zonder kinderen. In beide gevallen kan het gaan om gescheidenen van
wie de kinderen bij de ex-partner wonen. Zoals in hoofdstuk 5 is uiteengezet, mag
iemand met ouderlijk gezag een Wtos-uitkering aanvragen voor kinderen die niet
bij hem of haar inwonen. Behalve de gezinssamenstelling maakt ook het opleidingsniveau uit: niet-aanvragers hebben verhoudingsgewijs vaak een opleiding op hbo- of
universitair niveau genoten. Tot slot blijkt dat ouders die geen aanvraag hebben
ingediend, naar verhouding vaak tot de categorie ‘jonger dan 35 jaar’ behoren.
De resultaten duiden er voorts op dat de niet-aanvragers zich in een relatief gunstige ﬁnanciële situatie bevinden: zij geven minder vaak te kennen dat zij moeilijk of
zeer moeilijk kunnen rondkomen, en vaker dat er voldoende geld ter beschikking is
voor bijvoorbeeld vakantie of de vervanging van versleten meubels. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met het eerderbeschreven resultaat dat ruim de helft
van de niet-aanvragers zegt een tegemoetkoming in het kader van de Wtos niet nodig
te hebben. Wel is opmerkelijk dat er in deze groep tevens betrekkelijk vaak sprake is
van betalingsachterstanden.
Op het terrein van competenties, sociaal netwerk en gezondheid blijken er vrijwel
geen verschillen te bestaan tussen aanvragers en niet-aanvragers. Beide groepen
melden ongeveer even vaak dat zij moeite hebben met de Nederlandse taal en het
invullen van ofﬁciële formulieren, dat er weinig of slechts oppervlakkig contact is
met familie en vrienden, of dat er sprake is van een slechte gezondheid. Wel stellen
niet-aanvragers vaker dan aanvragers dat zij geen mensen om zich heen hebben die
hen echt begrijpen.
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Conclusie
Het besluit om af te zien van het indienen van een aanvraag voor een Wtos-uitkering
lijkt, al met al, gerelateerd te zijn aan een geringe kennis van de regeling, de – onterechte – waarneming dat men er geen aanspraak op kan maken, en de notie dat men
geen behoefte heeft aan de tegemoetkoming. Dit laatste komt terug in het betrekkelijk gunstige oordeel van de niet-aanvragers over hun ﬁnanciële situatie. Sociale
of psychische gevolgen, zoals het idee dat gebruik van de regeling maakt dat men
zich arm voelt, spelen nauwelijks een rol; de wel- en niet-aanvragers uiten dergelijke
gevoelens in ongeveer dezelfde mate. Tot slot is ook de (verwachting ten aanzien van
de) aanvraagprocedure van weinig belang: in het algemeen laten de niet-aanvragers
zich hier even gunstig of ongunstig over uit als de wel-aanvragers.

6.4

De regeling kwijtschelding lokale hefﬁngen

In hoofdstuk 5 is beschreven hoe de rechthebbenden op de regeling voor kwijtschelding van lokale hefﬁngen zijn afgebakend aan de hand van gegevens over de
samenstelling, het netto-inkomen en het vermogen van het huishouden. Op grond
van informatie die is verstrekt door de deelnemers aan de aanvullende enquête, is
vervolgens geconstateerd dat in 2003 bijna de helft (45%) van de rechthebbenden
geen gebruik heeft gemaakt van de regeling. Een aantal niet-ontvangers blijkt in dat
jaar echter wel een aanvraag te hebben ingediend (zie tabel 6.1); zij worden in het
navolgende bij de wel-aanvragers gerekend.

Redenen voor het (niet-)aanvragen van kwijtschelding
Ook voor de kwijtscheldingsregeling is aan de rechthebbenden gevraagd naar de
redenen voor het al dan niet indienen van een aanvraag. De tabellen 6.6 en 6.7 laten
de bevindingen zien. De niet-aanvragers die nog nooit van de regeling hebben
gehoord, zijn weer buiten de analyse van de overige redenen zijn gehouden.
Net als bij de eerderbesproken inkomensvoorzieningen hebben veel niet-aanvragers geen of een geringe kennis van de kwijtscheldingsregeling. Ruim een kwart
geeft aan er helemaal geen weet van te hebben, terwijl van de overige niet-aanvragers
85% stelt slechts summier op de hoogte te zijn. De wel- en niet-aanvragers verschillen in de wijze waarop men voor het eerst van kwijtschelding heeft gehoord: de
aanvragers verwijzen in dit verband vooral naar de uitkeringsinstantie (30%), de nietaanvragers eerder naar familie en vrienden (34%).
Een andere reden om geen kwijtschelding te claimen, is de veronderstelling
dat men er geen recht op heeft. Ongeveer een derde van de niet-aanvragers is deze
mening – ten onrechte – toegedaan. Daarnaast zeggen de niet-aanvragers relatief
vaak dat zij de regeling niet nodig hebben om rond te komen, en dat het kwijt te
schelden bedrag in hun ogen de moeite niet loont.
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Tabel 6.6
De rol van kennis, gepercipieerd recht en subjectieve behoefte bij het aanvragen van
kwijtschelding van lokale heffingen, 2003 (gewogen percentages)
niet-aanvragers

aanvragers

verschil

kennis
nog nooit van de regeling gehoord a

27

van regeling gehoord: kent haar niet of nauwelijks

85

38

33

.

**

gepercipieerd recht
zeker geen recht op de regeling a
subjectieve behoefte
regeling niet nodig om rond te komen

21

2

**

bedrag niet de moeite waard

11

<1

**

regeling voor korte tijd nodig

1

3

n.s.

a Vraag is alleen gesteld aan de niet-aanvragers.
** Verschil tussen groepen is statistisch significant, p < 0,05; * significant verschil bij p < 0,10; n.s. = niet
significant
Bron: SCP (NGI’05)

De kosten en baten van het indienen van een kwijtscheldingsaanvraag blijken
opnieuw slechts in een enkel geval te verschillen voor aanvragers en niet-aanvragers.
Vermeldenswaard is alleen dat de aanvragers het gebruik van de regeling kennelijk
beschamend vinden: zij zeggen relatief vaak het vervelend te vinden als hun familie
en vrienden ervan weten, en dat zij het ervaren als ‘hand ophouden’ (tabel 6.7).
Tabel 6.7
Kosten en baten van het aanvragen van kwijtschelding van lokale heffingen, 2003 (gewogen
percentages)
niet-aanvragers aanvragers verschil
sociale gevolgen
door sommige/meeste anderen erop aangekeken

8

12

zeer/beetje vervelend als de omgeving weet van het gebruik

1

8

**

47

43

n.s.

3

13

**

bijna geen vrienden of familie die regeling gebruiken

n.s.

psychische gevolgen
sterk het gevoel de hand op te moeten houden
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Tabel 6.7 (vervolg)
niet-aanvragers aanvragers verschil
zeker arm voelen bij gebruik

13

23

n.s.

gebruik maakt afhankelijk van de overheid

30

28

n.s.

indien ja: afhankelijkheid van de overheid zeer vervelend

40

53

n.s.

transactiekosten
aanvraagprocedure kost veel tijd

24

29

n.s.

aanvraagprocedure veel rompslomp

24

26

n.s.

persoonlijke gegevens verstrekken zeer/beetje vervelend

24

30

n.s.

invullen aanvraagformulier moeilijk

15

25

n.s.

2

4

n.s.

geen correcte behandeling door uitvoerende instantie

** Verschil tussen groepen is statistisch significant, p < 0,05; * significant verschil bij p < 0,10; n.s. = niet
significant.
Bron: SCP (NGI’05)

Kenmerken van wel- en niet-aanvragers
Hoewel de gemiddelde leeftijd van de aanvragers niet afwijkt van die van de nietaanvragers, behoren de laatsten relatief vaak tot de 18-34-jarigen (zie scp-website,
tabel A.7). In de overige persoonskenmerken, zoals het opleidingsniveau en de etnische herkomst, worden er geen verschillen tussen de twee groepen aangetroffen.
Tabel A.8 op de website toont de bevindingen met betrekking tot de ﬁnanciële
situatie van de aanvragers en niet-aanvragers van kwijtschelding. Het blijkt dat
de laatstgenoemden zich minder vaak zorgen maken om geld, en vaker zeggen
voldoende ﬁnanciële middelen te hebben voor bijvoorbeeld vakantie of de vervanging van meubels. Voor zover er verschillen zijn gevonden in de aanwezigheid van
betalingsachterstanden, tot slot, pakken deze eveneens in het voordeel van de nietaanvragers uit. Zij melden minder vaak dan de aanvragers dat zij het laatste jaar te
maken hebben gehad met achterstanden in de betaling van de schoolkosten van hun
kinderen, of in die van de telefoonrekening. Al met al duiden de resultaten op een
gunstiger ﬁnanciële positie voor de niet-aanvragers.
Uit de bevindingen over hun competenties, sociaal netwerk en gezondheid blijken
de aanvragers van kwijtschelding vaker dan de niet-aanvragers enige moeite te
hebben met de Nederlandse taal (zie tabel A.9). Mogelijk in het verlengde hiervan,
alsmede van hun slechtere gezondheid, melden de aanvragers tevens vaker dat zij
niemand hebben om mee te praten.

Conclusie
Tezamen wijzen de bevindingen erop dat het niet-claimen van kwijtschelding voornamelijk voortkomt uit een gebrek aan kennis over de regeling en de afwezigheid van
een behoefte eraan. Dit laatste komt terug in de relatief gunstige ﬁnanciële situatie
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waarin de niet-aanvragers verkeren: zij ervaren meer ﬁnanciële bestedingsruimte en
hebben minder vaak te maken met betalingsachterstanden dan de wel-aanvragers.
Daarnaast spelen wellicht hun betere gezondheidstoestand en kennis van de Nederlandse taal eveneens een rol.

6.5

Algemene bijstand als aanvulling op een benedenminimaal inkomen

In hoofdstuk 5 is gebleken dat bijna 70% van de huishoudens die qua inkomen en
vermogen aanspraak kunnen maken op aanvullende bijstand, geen gebruik maken
van dit recht. Hierna komt aan de orde welke redenen aan dit hoge percentage ten
grondslag liggen, en op welke kenmerken de niet-aanvragers verschillen van de welaanvragers.

Redenen voor het (niet-)aanvragen van aanvullende bijstand
Iets minder dan een derde van de niet-aanvragers heeft naar eigen zeggen nog nooit
van aanvullende bijstand gehoord (zie tabel 6.8). Wellicht gaat het hier overigens
om een onderschatting, aangezien in de desbetreffende vraag werd gesproken over
“algemene bijstand als aanvulling op ander inkomen”. De kans is aanwezig dat het
onderscheid tussen aanvullende bijstand en ‘gewone’ algemene bijstand hierdoor
niet duidelijk genoeg naar voren is gekomen.
Tabel 6.8
De rol van kennis, gepercipieerd recht en subjectieve behoefte bij het aanvragen van aanvullende
bijstand, 2003 (gewogen percentages)
niet-aanvragers

aanvragers

verschil

45

n.s.

56

8

**

bedrag niet de moeite waard

6

6

n.s.

regeling voor korte tijd nodig

21

8

*

kennis
nog nooit van de regeling gehoord a

29

van regeling gehoord: kent haar niet of nauwelijks

64

gepercipieerd recht
zeker geen recht op de regeling

a

63

subjectieve behoefte
regeling niet nodig om rond te komen

a Vraag is alleen gesteld aan de niet-aanvragers.
** Verschil tussen groepen is statistisch significant bij p < 0,05; * significant verschil bij p < 0,10; n.s. = niet
significant
Bron: SCP (NGI’05)
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Van de niet-aanvragers die wel op de hoogte zijn van het bestaan van de mogelijkheid tot aanvullende bijstand, maakt een meerderheid (64%) melding van een zeer
geringe kennis over deze regeling. Een iets kleiner aandeel, 63%, gaat ervan uit er
niet voor in aanmerking te komen. Familie en vrienden blijken een veelvoorkomende
informatiebron te vormen: 38% van de niet-aanvragers stelt voor het eerst van de
regeling gehoord te hebben via het persoonlijke netwerk. De aanvragers noemen in
dit verband vooral, in 40% van de gevallen, de uitkeringsinstantie.
Net als bij de eerderbesproken inkomensvoorzieningen, geven de niet-aanvragers
van aanvullende bijstand relatief vaak te kennen dat zij de regeling niet of slechts
voor een korte periode nodig hebben om rond te komen.
In de kosten-batenafweging zijn er wederom nauwelijks verschillen te constateren
tussen de wel- en niet-aanvragers. De twee uitzonderingen hebben betrekking op de
transactiekosten: niet-aanvragers menen vaker dat het invullen van het aanvraagformulier een complexe aangelegenheid zal zijn, terwijl aanvragers vaker negatief
oordelen over de behandeling door de uitvoerende instantie (tabel 6.9).
Tabel 6.9
Kosten en baten van het aanvragen van aanvullende bijstand, 2003 (gewogen percentages)
niet-aanvragers aanvragers verschil
sociale gevolgen
door sommige/meeste anderen erop aangekeken

22

39

zeer/beetje vervelend als de omgeving weet van het gebruik

24

22

n.s.
n.s.

bijna geen vrienden of familie die regeling gebruiken

61

48

n.s.

n.s.

psychische gevolgen
sterk het gevoel de hand op te moeten houden

38

36

zeker arm voelen bij gebruik

33

39

n.s.

gebruik maakt afhankelijk van de overheid

55

55

n.s.

indien ja: afhankelijkheid van de overheid zeer vervelend

60

71

n.s.

transactiekosten
aanvraagprocedure kost veel tijd

45

39

n.s.

aanvraagprocedure veel rompslomp

47

41

n.s.

persoonlijke gegevens verstrekken zeer/beetje vervelend

48

45

n.s.

invullen aanvraagformulier moeilijk

42

22

*

geen correcte behandeling door uitvoerende instantie

<1

12

**

** Verschil tussen groepen is statistisch significant bij p < 0,05; * significant verschil bij p < 0,10; n.s. = niet
significant.
Bron: SCP (NGI’05)
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Kenmerken van wel- en niet-aanvragers
Niet-aanvragers van aanvullende bijstand blijken jonger te zijn dan wel-aanvragers,
zowel in termen van de gemiddelde leeftijd als in hun verdeling over de leeftijdscategorieën (zie scp-website, tabel A.10). Tevens zijn er verschillen naar opleidingsniveau
en etnische herkomst: niet-aanvragers behoren relatief vaak tot de hoogopgeleiden
en juist relatief weinig tot de niet-westerse allochtonen.
De gegevens in tabel A.11 omtrent de ﬁnanciële situatie ondersteunen de eerdere
bevinding dat niet-aanvragers minder vaak een behoefte aan aanvullende bijstand
ervaren. Zij zeggen minder vaak dat zij moeilijk rond kunnen komen, en vaker dat er
voldoende geld is voor de aanschaf van diverse goederen en diensten.
Tot slot bestaan er verschillen tussen wel- en niet-aanvragers van aanvullende
bijstand in hun taalvaardigheid, sociaal netwerk en gezondheid (zie tabel A.12).
De niet-aanvragers hebben minder vaak dan de aanvragers moeite met de Nederlandse taal, hetgeen wellicht samenhangt met de eerdere bevinding dat in deze
laatste groep relatief veel niet-westerse allochtonen worden aangetroffen. Ook
qua gezondheid zijn de niet-aanvragers beter af: ongeveer 10% van hen beoordeelt
zijn of haar gezondheid als slecht tot zeer slecht, tegenover circa een kwart van de
aanvragers. Daarentegen geven niet-aanvragers vaker aan zich sociaal geïsoleerd te
voelen, hoewel zij tegelijkertijd minder vaak een geringe frequentie van hun contacten met familie melden en er geen verschil is in het aantal contacten met vrienden en
kennissen

Conclusie
Gezamenlijk duiden de resultaten erop dat ook het niet-gebruik van de aanvullende bijstand vooral te maken heeft met een geringe kennis van en een geringe of
kortstondige behoefte aan de regeling. Bijna tweederde deel van de niet-aanvragers
denkt bovendien geen recht te hebben op deze voorziening. Tevens lijkt van belang
dat de niet-aanvragers op verscheidene kenmerken verschillen van de aanvragers. De
laatste groep is gemiddeld ouder, minder vaak hoogopgeleid en vaker van niet-westerse herkomst. Daarnaast – of in samenhang daarmee – ervaren de aanvragers meer
ﬁnanciële beperkingen, hebben zij vaker moeite met de Nederlandse taal en voelen
zij zich minder gezond dan de niet-aanvragers.

6.6

Langdurigheidstoeslag

Door de stringente criteria waaraan iemand dient te voldoen teneinde in aanmerking
te komen voor de langdurigheidstoeslag (zie hoofdstuk 5), is van de deelnemers
aan de enquête slechts een tamelijk gering aantal aan te merken als rechthebbend
op deze regeling. Als gevolg hiervan zijn de redenen om al dan niet een aanvraag
in te dienen, aan een beperkte groep respondenten voorgelegd. Doordat een grote
meerderheid (86%) van de niet-aanvragers laat weten dat zij nog nooit van de langdurigheidstoeslag hebben gehoord, neemt dit aantal bovendien nog drastisch af.
De resterende respondenten vormen een te kleine groep om conclusies te kunnen
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verbinden aan de gevonden verschillen in de motivatie voor het al dan niet aanvragen
van de toeslag. Besloten is daarom in het navolgende alleen in te gaan op de kenmerken van de wel- en niet-aanvragers. Aangezien ook die bevindingen gebaseerd zijn
op een vrij gering aantal observaties, dienen zij echter met voorzichtigheid te worden
geïnterpreteerd.

Kenmerken van wel- en niet-aanvragers
Van de persoonskenmerken van de rechthebbenden blijken alleen de leeftijd en het
opleidingsniveau verschil uit te maken (zie scp-website, tabel A.13). De niet-aanvragers behoren relatief vaak tot de 35-49-jarigen en de aanvragers tot de 50-64-jarigen.
En de laatstgenoemden hebben verhoudingsgewijs vaak een opleiding op hbo- of
universitair niveau. De samenstelling van het huishouden houdt geen verband met
het claimgedrag, evenmin als de etnische herkomst of het al dan niet wonen in een
van de vier grote steden.
In hun ﬁnanciële positie verschillen de wel- en niet-aanvragers van de toeslag op
slechts een enkel punt van elkaar (zie tabel A.14). Niet-aanvragers melden vaker dan
aanvragers dat zij in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een achterstand
in de betaling van de energierekening of van de premie ziektekostenverzekering.
Verder duiden de uitkomsten op een ongunstige situatie voor aanvragers én niet-aanvragers: van beide groepen maakt een ruime meerderheid zich vaak of voortdurend
zorgen om geld, en geeft circa twee derde te kennen moeilijk rond te kunnen komen.
In de meeste huishoudens heeft men bovendien naar eigen zeggen onvoldoende geld
voor een vakantie, kleding of de vervanging van meubels.
Ook op het gebied van competenties, eerdere ervaringen met instanties en de
ervaren gezondheid zijn er geen verschillen tussen aanvragers en niet-aanvragers van
de langdurigheidstoeslag gevonden. De twee groepen wijken alleen van elkaar af in
hun sociale netwerk: de niet-aanvragers laten een minder gunstig beeld zien dan de
wel-aanvragers. De eerstgenoemden zeggen vaker dat zij niemand hebben die hen
echt begrijpt, en dat de frequentie van het contact met hun familie laag is.

Conclusie
Al met al is op grond van deze bevindingen niet goed te bepalen welke factoren
aan het niet-gebruik van de langdurigheidstoeslag ten grondslag liggen. Omdat de
redenen voor het al dan niet aanvragen zijn voorgelegd aan slechts een gering aantal
respondenten, kunnen hierover geen betrouwbare uitspraken worden gedaan. Over
de achtergrondkenmerken van de wel- en niet-aanvragers kan meer worden gezegd,
hoewel de bevindingen nog steeds als indicatief dienen te worden beschouwd.
De niet-aanvragers blijken relatief vaak te behoren tot de 35-49-jarigen, en relatief
weinig tot de hoogopgeleiden. Daarnaast hebben de niet-aanvragers vaker dan de
aanvragers te maken gehad met bepaalde betalingsachterstanden, al zijn er geen
aanwijzingen dat er sprake is van een algeheel slechtere ﬁnanciële situatie. Tot slot
verschillen de twee groepen in hun sociale contacten, waarbij de niet-aanvragers het
beste af lijken te zijn.
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6.7

Multivariate analyses

In de voorgaande paragrafen is beschreven welke bivariate verbanden er zijn gevonden tussen de voorgelegde redenen en diverse kenmerken van de betrokkenen enerzijds, en het al dan niet aanvragen van een bepaalde regeling anderzijds. De huidige
paragraaf beschrijft de resultaten van een aantal analyses waarmee het effect van
redenen en kenmerken op het claimgedrag is onderzocht, rekening houdend met de
effecten van de overige beïnvloedende factoren. Wegens een te gering aantal observaties blijft de langdurigheidstoeslag hier buiten beschouwing; de berekeningen
hebben alleen betrekking op de huursubsidie, de Wtos, de kwijtscheldingsregeling
en de aanvullende bijstand. Het kosten- en batenmodel dat in ﬁguur 2.4 is weergegeven, vormt de theoretische basis voor de analyses.
Volgens dat model komt men alleen tot het indienen van een aanvraag wanneer
de kosten geringer zijn dan de baten. Tot de kosten behoren de (negatieve) sociale en
psychische gevolgen van het ontvangen van een uitkering, zoals ‘erop aangekeken
worden’ en ‘je arm voelen’, en de transactiekosten die met een aanvraag gepaard
gaan, zoals de hoeveelheid tijd die ermee gemoeid is. De baat bestaat uit het bedrag
dat men denkt te ontvangen.
Het is goed denkbaar dat verschillende groepen mensen een verschillende kostenbatenafweging maken. Daarom wordt er gecontroleerd voor een aantal persoonskenmerken (leeftijd, opleidingsniveau, huishoudenstype, etnische herkomst), voor
de subjectieve behoefte aan de voorziening (nodig om rond te komen, bedrag de
moeite waard, verwachte duur van de behoefte), en voor de subjectieve ﬁnanciële
positie (moeite met rondkomen, vaak of voortdurend geldzorgen, voldoende geld
voor aanschaf goederen en diensten).
Het bovenstaande geldt voor de gerechtigden die op de hoogte zijn van het bestaan
van een regeling en de kennisdrempel dus hebben ‘genomen’. Of de bevindingen
generaliseerbaar zijn naar de totale groep rechthebbenden is echter de vraag. Het
is immers mogelijk dat degenen die de kennisdrempel hebben overwonnen, geen
representatieve afspiegeling vormen van die totale groep. Het kan bijvoorbeeld zijn
dat het hier vooral gaat om hoogopgeleiden, jongeren of autochtonen. Of misschien
treedt er een selectie op in termen van sociale geïsoleerdheid, en wordt de kennisdrempel vooral genomen door mensen die vaak contact hebben met familieleden,
vrienden en kennissen. Teneinde de resultaten van het kosten-batenmodel te kunnen
generaliseren naar de gehele groep rechthebbenden, dient voor dergelijke selecties
te worden gecontroleerd en – zonodig – gecorrigeerd. In de analyses is daartoe
gebruikgemaakt van de zogenoemde Heckmancorrectie.
Enkele voorspellende variabelen zijn buiten de analyses gehouden. Dit geldt voor het
gepercipieerde recht, dat alleen bij de niet-aanvragers is gemeten, en voor de mate
waarin men afhankelijkheid van de overheid vervelend vindt. De laatste kent veel
ontbrekende waarden aangezien de vraag alleen is voorgelegd indien het voorgaande
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item (‘gebruik maakt afhankelijk’) bevestigend is beantwoord. Ook de vragen over
eventuele betalingsachterstanden zijn achterwege gelaten, mede vanuit de gedachte
dat de ﬁnanciële positie van de betrokkenen al via diverse andere variabelen in kaart
is gebracht.
De indicatoren voor de ervaren bestedingsruimte voor de aanschaf van goederen
en diensten, tot slot, zijn samengevoegd tot een schaal ‘ﬁnanciële ruimte’. De interne
consistentie van deze schaal bedraagt 0,88.
Figuur 6.1 toont hoe het te toetsen model er globaal uit ziet. In variant 1 wordt alleen
gekeken naar de kosten-batenafweging zelf en de invloed daarop van een aantal
persoonskenmerken, de subjectieve behoefte aan de regeling en de subjectieve ﬁnanciële positie. In variant 2 worden hieraan de selecties die mogelijk gepaard gaan met
het overwinnen van de kennisdrempel toegevoegd. Voor dit laatste wordt wederom
gekeken naar de invloed van persoonskenmerken en daarnaast naar die van taalvaardigheid, ervaringen met instanties, sociaal isolement en ervaren gezondheid (de
‘overige kenmerken’, zie § 4.3).
Figuur 6.1
Invloeden op claimgedrag

variant 1

variant 2
overige
kenmerken

persoonskenmerken

baten
kennis

+

te ontvangen
bedrag

subjectieve
financiële
positie

subjectieve
behoefte

kosten
psychische en
sociale gevolgen

transactiekosten

geen claim
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In de praktijk bleek dat het in ﬁguur 6.1 gepresenteerde model te veel variabelen
bevat om tot zinnige uitspraken te kunnen komen. Na een aantal exercities waarin
verschillende varianten zijn uitgetest, is daarom besloten tot verwijdering uit de
analyses van twee indicatoren van de subjectieve ﬁnanciële positie (moeite met
rondkomen, vaak of voortdurend geldzorgen), van twee items met betrekking tot de
sociale gevolgen van het indienen van een aanvraag (vervelend als omgeving weet
van het gebruik, bijna geen vrienden of familie die regeling gebruiken) en van twee
items met betrekking tot de transactiekosten (vervelend om persoonlijke gegevens te
verstrekken, behandeling door uitvoerende instantie).
Bovendien werd duidelijk dat het aantal beschikbare observaties over het algemeen te gering was om aan de hand van zowel de persoons- als de overige kenmerken vast te stellen of de kennisdrempel tot selectie leidt. Besloten is alleen te kijken
naar de invloed van de ‘contactfrequentie met vrienden en kennissen’ op het al dan
niet overwinnen van deze drempel. Uit de bivariate analyses is immers gebleken dat
het sociale netwerk een belangrijke bron van informatie over de regelingen vormt.
De invloed van de persoonskenmerken, taalvaardigheid, ervaren gezondheid en
eerdere ervaringen met instanties is buiten beschouwing gelaten.
Zoals gezegd is voor elk van de onderzochte regelingen eerst getoetst welke kosten
en baten bepalend zijn voor het claimgedrag, gecontroleerd voor een aantal persoonskenmerken, de subjectieve behoefte aan de regeling en de subjectieve ﬁnanciële situatie (variant 1). Hierbij zijn uitsluitend de aanvragers en de niet-aanvragers
die de kennisdrempel hebben overwonnen, betrokken. Variant 2 betrekt ook de
overige niet-aanvragers erbij, door te corrigeren voor de invloed van de contactfrequentie met familie, vrienden en kennissen op de kans dat men van de regeling heeft
gehoord, c.q. de kennisdrempel heeft genomen. Beide varianten zijn getoetst met
behulp van probitanalyses. Vergelijking van de twee sets van gevonden coëfﬁciënten
geeft vervolgens uitsluitsel over de vraag of de kennisdrempel inderdaad selectiviteit
in de hand werkt. Als de Heckmancorrectie weinig blijkt uit te maken, kan worden
geconcludeerd dat er geen selectie is opgetreden.
Variant 1 is tevens getoetst met behulp van logistischeregressieanalyses, die het
voordeel hebben van een betere interpreteerbaarheid van de resultaten. De uitkomsten worden gepresenteerd in de vorm van odds ratio’s.2
De resultaten van de probitanalyses staan vermeld in de tabellen B.1 tot en met B.4
op de scp-website. Bij elk van de vier onderzochte regelingen blijkt dat de wijzigingen in de probitcoëfﬁciënten na de Heckmancorrectie gering zijn. Dit leidt tot de
conclusie dat de kennisdrempel geen selectiviteit met zich heeft meegebracht en dat
degenen die deze drempel hebben overwonnen, gezien kunnen worden gezien als
representatief voor de totale groep rechthebbenden. Het is daarom gerechtvaardigd
de aandacht verder te richten op de toetsing van variant 1 met behulp van de logistischeregressieanalyses.

Achtergronden van het niet-aanvragen van inkomensvoorzieningen

Geld op de plank_8.indd Sec6:119

119

14-5-2007 15:55:05

Huursubsidie
De resultaten van de modeltoetsing voor de huursubsidie staan vermeld in tabel 6.10.
Te zien is dat er tot op zekere hoogte inderdaad sprake lijkt te zijn van een kostenbatenafweging: een hoger te ontvangen bedrag gaat samen met een grotere kans op
het indienen van een aanvraag, terwijl de mening dat de aanvraagprocedure veel tijd
kost, deze kans verkleint. Tegengesteld aan de verwachting is de bevinding dat het
gevoel dat men door anderen op het gebruik van de regeling wordt aangekeken, eveneens samengaat met een grotere kans op een aanvraag. Eerder (in § 6.2) is er al op
gewezen dat het vooral de aanvragers zijn die deze mening zijn toegedaan. Kennelijk
blijft dit verband gehandhaafd nadat rekening is gehouden met andere factoren.
Tabel 6.10
Determinanten van het aanvragen van huursubsidie, 2003 (gewogen odds ratio’s) a, b
odds ratio’s

standaardfout

persoonskenmerken
leeftijd (in jaren)

1,03

(0,02)

opleidingsniveau laag

0,45

(0,25)

alleenstaand/eenoudergezin

2,98

(1,59)

niet-westers allochtoon

1,25

(0,70)

0,65

(0,13)

regeling niet nodig om rond te komen

0,17

(0,12)

bedrag niet de moeite waard

0,47

(0,40)

regeling voor korte tijd nodig

0,20

(0,20)

financiële ruimte (schaal)
subjectieve behoefte

psychische en sociale gevolgen
je arm voelen

2,50

(2,61)

afhankelijk van overheid

1,35

(0,78)

gevoel hand ophouden
erop aangekeken worden

4,52

(4,41)

11,02

(8,15)

(0,52)

transactiekosten
procedure veel rompslomp

0,79

invullen formulier moeilijk

0,73

(0,47)

aanvraag kost tijd

0,19

(0,13)

3,88

(2,16)

baten
bedrag 1200 euro of meer
a
b

Vetgedrukt: statistisch significant verband met claimgedrag (p < 0,10).
Goodness of fit = –170,62; Pseudo R2 = 0,35.

Bron: SCP (NGI’05)
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Tot slot blijkt uit de tabel dat de subjectieve ﬁnanciële positie en de subjectieve
behoefte aan huursubsidie eveneens van invloed zijn op het claimgedrag. Personen
die voldoende ﬁnanciële ruimte voor de aanschaf van goederen en diensten ervaren,
of die menen dat zij de regeling niet nodig hebben om rond te komen, zijn minder
geneigd huursubsidie aan te vragen.

Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos)
Tabel 6.11 geeft de resultaten van de multivariate analyses voor de Wtos. Een belangrijke determinant van het aanvragen van Wtos blijkt de subjectieve behoefte te zijn:
de kans op een aanvraag is ruim tien keer zo klein wanneer men de regeling niet
of slechts voor korte tijd nodig denkt te hebben. Daarentegen gaat het gevoel door
anderen erop aangekeken te worden, samen met een grotere kans op een aanvraag.
Uit de bivariate analyses (§ 6.3) was al naar voren gekomen dat met name wel-aanvragers dit gevoel hebben.
Opmerkelijk, tot slot, is de bevinding dat de hoogte van het te ontvangen bedrag
geen effect heeft op het claimgedrag. In die zin is het al dan niet aanvragen van een
Wtos-uitkering kennelijk geen kwestie van het afwegen van kosten en baten.
Tabel 6.11
Determinanten van het aanvragen van een Wtos-tegemoetkoming, 2003 (gewogen odds ratio’s) a, b
odds ratio’s

standaardfout

leeftijd (in jaren)

0,94

(0,05)

opleidingsniveau laag

0,56

(0,38)

alleenstaand/eenoudergezin

0,97

(0,54)

niet-westers allochtoon

0,74

(0,90)

0,66

(0,23)

regeling niet nodig om rond te komen

0,07

(0,05)

bedrag niet de moeite waard

2,31

(2,87)

regeling voor korte tijd nodig

0,04

(0,05)

persoonskenmerken

financiële ruimte (schaal)
subjectieve behoefte

psychische en sociale gevolgen
je arm voelen

1,57

(1,51)

afhankelijk van overheid

0,54

(0,29)

gevoel hand ophouden
erop aangekeken worden

0,76

(0,61)

19,36

(25,04)
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Tabel 6.11 (vervolg)
odds ratio’s

standaardfout
(0,97)

transactiekosten
procedure veel rompslomp

0,56

invullen formulier moeilijk

1,16

(2,11)

aanvraag kost tijd

0,35

(0,33)

baten

a
b

bedrag 541 – 1081 euro

2,13

(1,49)

bedrag 1082 euro of meer

2,69

(2,32)

Vetgedrukt: statistisch significant verband met claimgedrag (p < 0,10).
Goodness of fit = –73,20; Pseudo R2 = 0,32.

Bron: SCP (NGI’05)

De kwijtscheldingsregeling
Zoals ook in hoofdstuk 5 al is aangegeven, is op huishoudensniveau de hoogte van
de aanspraak op kwijtschelding niet bekend of te berekenen. Daarom is het niet
mogelijk de baten van deze regeling in het model op te nemen als voorspeller van het
claimgedrag.
Tabel 6.12
Determinanten van het aanvragen van kwijtschelding, 2003 (gewogen odds ratio’s) a, b
odds ratio’s

standaardfout

persoonskenmerken
leeftijd (in jaren) c
opleidingsniveau laag

1,68

(0,85)

alleenstaand/eenoudergezin

2,97

(1,37)

niet-westers allochtoon

1,68

(0,76)

0,73

(0,17)

financiële ruimte (schaal)
subjectieve behoefte
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regeling niet nodig om rond te komen

0,09

(0,11)

bedrag niet de moeite waard

0,08

(0,08)

regeling voor korte tijd nodig

11,09

(12,96)
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Tabel 6.12 (vervolg)
odds ratio’s

standaardfout

psychische en sociale gevolgen
je arm voelen c
afhankelijk van overheid

0,48

(0,28)

gevoel hand ophouden

4,26

(3,14)

erop aangekeken worden

0,87

(0,89)

procedure veel rompslomp

0,67

(0,42)

invullen formulier moeilijk

1,72

(1,07)

transactiekosten

aanvraag kost tijd c
a
b
c

Vetgedrukt: statistisch significant verband met claimgedrag (p < 0,10).
Goodness of fit = –173,61; Pseudo R 2 = 0,19.
Uit de analyse verwijderd vanwege non-convergentie.

Bron: SCP (NGI’05)

Van belang voor het al dan niet aanvragen van kwijtschelding is de subjectieve
behoefte. De gedachte dat men de voorziening niet nodig heeft om rond te komen of
dat het te ontvangen bedrag de moeite niet loont, verkleint de kans op een aanvraag
aanzienlijk. Tegelijkertijd neemt die kans toe indien men meent de regeling voor
korte tijd nodig te hebben. Mogelijk heeft dit dezelfde achtergrond als de bevinding
dat het indienen van een aanvraag gepaard gaat met een gevoel van ‘hand ophouden’:
aanvragers ondervinden negatieve psychische gevolgen en hebben de rechtvaardiging nodig dat het maar voor korte duur is.

Aanvullende bijstand
De laatste inkomensvoorziening waarvoor multivariate analyses zijn verricht, betreft
de algemene bijstand als aanvulling op ander inkomen. Een belangrijke factor voor
het claimgedrag blijkt de hoogte van het te ontvangen bedrag te zijn. Vergeleken met
rechthebbenden op een bedrag tot 2000 euro per jaar, zijn rechthebbenden op een
bedrag tussen 2000 en 4000 euro of op een bedrag vanaf 4000 euro aanmerkelijk
meer geneigd tot het indienen van een aanvraag.
Deze baten staan tegenover de kosten van het gevoel van afhankelijkheid van de overheid, de rompslomp die de aanvraagprocedure met zich meebrengt en de complexiteit
van het aanvraagformulier. Elk van deze drie leidt tot een kleinere kans op een aanvraag.
Overigens geldt dat niet voor de gedachte dat men door anderen op het gebruik wordt
aangekeken; het zijn juist vooral aanvragers bij wie deze gedachte speelt.
Ten slotte blijkt opnieuw de subjectieve behoefte van belang. Rechthebbenden die
vinden dat zij de regeling niet of slechts voor een korte periode nodig hebben, dienen
minder vaak een aanvraag voor aanvullende bijstand in dan rechthebbenden die deze
mening niet zijn toegedaan.
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Tabel 6.13
Determinanten van het aanvragen van aanvullende bijstand, 2003 (gewogen odds ratio’s) a, b
odds ratio’s

standaardfout

persoonskenmerken
leeftijd (in jaren)

1,04

(0,02)

opleidingsniveau laag

4,24

(2,17)

alleenstaand/eenoudergezin

8,95

(7,49)

niet-westers allochtoon

1,23

(0,94)

0,66

(0,18)

regeling niet nodig om rond te komen

0,05

(0,05)

bedrag niet de moeite waard

2,49

(2,91)

regeling voor korte tijd nodig

0,18

(0,18)

financiële ruimte (schaal)
subjectieve behoefte

psychische en sociale gevolgen
je arm voelen
afhankelijk van overheid
gevoel hand ophouden

0,74

(0,54)

0,28

(0,18)

0,94

(0,79)

13,75

(11,60)

procedure veel rompslomp

0,24

(0,18)

invullen formulier moeilijk

0,29

(0,20)

aanvraag kost tijd

1,56

(1,03)

bedrag 2000 – 3999 euro

13,33

(10,66)

bedrag 4000 euro of meer

113,41

(91,20)

erop aangekeken worden
transactiekosten

baten

a
b

Vetgedrukt: statistisch significant verband met claimgedrag (p < 0,10).
Goodness of fit = –51,84; Pseudo R2 = 0,60

Bron: SCP (NGI’05)

6.8

Conclusies

In dit hoofdstuk is nagegaan wat de achtergronden van het niet-aanvragen van inkomensvoorzieningen zijn. Uit de bivariate analyses blijkt allereerst dat, ongeacht om
welke van de onderzochte voorzieningen het gaat, er sprake is van een gebrekkige
kennis bij rechthebbenden. Het aandeel niet-aanvragers dat nog nooit van de regeling heeft gehoord, loopt uiteen van 14% (huursubsidie) tot 48% (Wtos) en zelfs 86%
124
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(langdurigheidstoeslag). Van de overige niet-aanvragers, maar ook van de wel-aanvragers, zegt bovendien een fors deel telkens dat zij de desbetreffende regeling niet
of nauwelijks kennen.
De informatie díe men over een regeling heeft, komt vaak van instellingen die
– direct of indirect – bij de regeling betrokken zijn. In het geval van de huursubsidie
is dit de verhuurder, bij de Wtos gaat het om de school van de kinderen, en bij de
kwijtscheldingsregeling en aanvullende bijstand om de uitkeringsinstantie. Vooral
wel-aanvragers melden relatief vaak dat zij voor het eerst van een regeling hebben
gehoord via deze instellingen; de niet-aanvragers noemen als bron van informatie
eerder hun familie en vrienden.
Aangezien de vraag of men in aanmerking denkt te komen voor een bepaalde
regeling alleen aan de niet-aanvragers is voorgelegd, kan niet worden vastgesteld in
hoeverre het gepercipieerde recht bepalend is voor het aanvraaggedrag. De bevinding dat van de niet-aanvragers 33% (kwijtschelding) tot 69% (Wtos) meent zeker
geen recht te hebben op de regeling, suggereert echter dat deze factor wel degelijk
een rol speelt.
Een andere factor van betekenis is de subjectieve behoefte aan de regeling. Bij
zowel de huursubsidie en de Wtos-uitkering als de kwijtscheldingsregeling en de
aanvullende bijstand geeft een aanzienlijk deel van de niet-aanvragers te kennen
dat zij de regeling niet of slechts voor korte tijd nodig hebben, dan wel dat zij het te
ontvangen bedrag niet de moeite waard vinden. Dit is in lijn met de bevinding dat de
niet-aanvragers hun ﬁnanciële positie relatief gunstig beoordelen: zij geven minder
vaak aan moeilijk te kunnen rondkomen en zeggen vaker dat er voldoende geld is
voor de aanschaf van goederen en diensten dan de aanvragers. Overigens betekent
dit niet dat niet-aanvragers geheel vrij zijn van geldzorgen. Bij iedere regeling is er
nog steeds een aanzienlijke groep die moeite zegt te hebben met rondkomen.
De sociale en psychische gevolgen van het indienen van een aanvraag spelen een
vrij beperkte rol en dan nog vooral bij de wel-aanvragers. Zowel in het geval van de
huursubsidie als de Wtos maken de aanvragers relatief vaak melding van het gevoel
er door anderen op aangekeken te worden, en geven de aanvragers van de kwijtscheldingsregeling te kennen dat ze het vervelend vinden als familie en vrienden weten
van het gebruik en dat ze het gevoel te hebben de hand te moeten ophouden. Klaarblijkelijk vormen deze ervaringen evenwel geen reden om van een aanvraag af te zien.
De transactiekosten die met een aanvraag gepaard gaan, lijken van groter belang
te zijn voor het niet-gebruik. Zo stellen niet-aanvragers van huursubsidie relatief
vaak dat de aanvraagprocedure veel tijd kost en rompslomp geeft, en geven de nietaanvragers van de aanvullende bijstand aan dat zij het invullen van het aanvraagformulier moeilijk vinden.
Globaal bezien blijven de meeste gevonden verbanden behouden wanneer gecontroleerd wordt voor de invloed van de overige voorspellers. Met name blijkt de kans op
een claim te worden verkleind in het geval men vindt dat men de regeling niet nodig
heeft om rond te komen. Bij de huursubsidie en de aanvullende bijstand hebben
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daarnaast ook de transactiekosten een negatief effect op de kans dat er een aanvraag
wordt ingediend. Bij diezelfde twee voorzieningen vormt daarentegen het te ontvangen bedrag een belangrijke stimulans voor het indienen van een aanvraag; de kans
op een claim neemt duidelijk toe naarmate het bedrag hoger ligt.
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Noten

1 Teruggerekend naar de totale groep rechthebbenden betekent dit dat iets minder dan
4% nog nooit van huursubsidie heeft gehoord (0,14 x 0,27 x 100% = 3,8%).
2 Een odds is de kans dat iets plaatsvindt (in dit onderzoek: dat men een aanvraag
indient), gedeeld door de kans dat het niet plaatsvindt (hier: dat men geen aanvraag
indient). Een odds ratio is de verhouding van twee odds, bijvoorbeeld de odds voor laagopgeleiden gedeeld door de odds voor hoogopgeleiden
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7

Slotbeschouwing

Dit onderzoek richt zich op drie vragen: hoeveel huishoudens maken geen gebruik
van bepaalde inkomensafhankelijke regelingen terwijl zij er wel recht op hebben;
wie zijn de niet-gebruikers en wat zijn hun redenen voor het niet-gebruik. Ter
beantwoording van deze onderzoeksvragen is een zogenoemde rechtensimulatie
uitgevoerd en is bij ruim 1400 potentiële rechthebbenden een aanvullende enquête
afgenomen. De rechtensimulatie is zoveel mogelijk gebaseerd op landelijke administraties, maar waar nodig, is gebruikgemaakt van gegevens uit de enquête. De
enquête levert daarnaast de informatie over de achtergronden van het niet-gebruik.
Na een bespreking van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek (§ 7.1)
volgt in paragraaf 7.2 een reﬂectie op de gebruikte methode en de uitkomsten.
Paragraaf 7.3 sluit het hoofdstuk af met een bespreking van enkele beleidsrelevante
kwesties.

7.1

De belangrijkste conclusies

Centraal in dit rapport staan de huursubsidie, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos), de kwijtscheldingsregeling, de algemene bijstand
als aanvulling op loon, pensioen of uitkering, en de langdurigheidstoeslag. Elk van
deze regelingen is allereerst geselecteerd op grond van het criterium dat zij meerdere
kenmerken bevat die het niet-gebruik in theorie bevorderen: de regeling kent een
middelentoets, is complex en/of de cliënt moet zelf het initiatief nemen. Een tweede
selectiecriterium betreft de omvang van de populatie rechthebbenden: indien een
regeling een kleine doelgroep heeft, vormt niet-gebruik – maatschappelijk gezien
– een minder ernstig probleem dan wanneer de populatie gerechtigden omvangrijk is. Daarnaast ging het in de selectie om regelingen waarin het gederfde bedrag
in het geval van niet-gebruik relatief groot is, en om regelingen die gericht zijn op
huishoudens met een laag inkomen, die in geval van niet-gebruik in een kwetsbare
positie belanden. Om meer praktische redenen, ten slotte, ging de voorkeur uit naar
regelingen die al eerder onderwerp van onderzoek zijn geweest en die in principe
goed te onderzoeken zijn.
Tezamen bestrijken de geselecteerde regelingen een breed spectrum. Zo is de
langdurigheidstoeslag bestemd voor huishoudens met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt, die al jarenlang moeten rondkomen van een inkomen op het niveau
van het sociaal minimum, terwijl in het kader van de Wtos zelfs huishoudens met
een modaal inkomen nog – afhankelijk van het aantal meetellende kinderen – in
aanmerking komen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming van de schoolkosten.

Omvang van niet-gebruik
Voor elk van de vijf regelingen is de omvang van de rechthebbendenpopulatie vast128
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gesteld en daarbinnen het aandeel niet-gebruikers. Hiertoe is voor zover mogelijk
gebruikgemaakt van landelijke administratieve databestanden. Voor ontbrekende
gegevens is uitgeweken naar informatie uit de aanvullende enquête, gehouden onder
ruim 1400 personen die – op grond van een eerste globale inventarisatie – potentieel
recht hebben op ten minste één van de regelingen.
Bij alle vijf regelingen blijkt er sprake te zijn van substantieel niet-gebruik. In het
geval van de twee voorzieningen waarvoor ook huishoudens met hogere inkomens in
aanmerking kunnen komen, de huursubsidie en de Wtos, gaat het om respectievelijk
27% en 37%. Bij de drie overige regelingen, bestemd voor huishoudens met een inkomen op minimumniveau, bedraagt het aandeel niet-gebruikers 45% (kwijtschelding
van lokale lasten, bij een inkomenscriterium gelijk aan 105% van de bijstandsnorm),
68% (aanvullende bijstand) en 54% (langdurigheidstoeslag).

Redenen voor niet-gebruik
Aan de deelnemers aan de aanvullende enquête is voor elk van de onderzochte regelingen een aantal redenen voor het al dan niet indienen van een aanvraag voorgelegd.
Onder meer is gevraagd of zij ooit van de regeling hebben gehoord, of de aanvraagprocedure naar hun mening veel tijd kost en rompslomp betekent, of zij het gevoel
hebben dat anderen hen op het gebruik (zouden) aankijken, en of zij de voorziening
gedurende enige tijd nodig (zouden) hebben.
De kennis over de onderzochte regelingen blijkt gering te zijn. Het aandeel niet-aanvragers dat nog nooit van de regeling heeft gehoord, loopt uiteen van 14% (huursubsidie) tot 48% (Wtos). In het geval van de langdurigheidstoeslag gaat het zelfs om
86%, hoewel dit percentage vanwege het geringe aantal observaties als indicatief
moet worden gezien. Ook als men wel afweet van het bestaan van een bepaalde regeling, is er in veel gevallen sprake van een gebrekkige kennis. Van zowel de niet- als
de wel-aanvragers zegt een fors deel (42% à 85%, resp. 23% à 45%) dat zij de regeling
nauwelijks kennen.
Aan de niet-aanvragers is de vraag voorgelegd of men in aanmerking denkt te
komen voor een bepaalde regeling. De bevinding dat 33% (kwijtschelding) tot 69%
(Wtos) meent zeker geen recht te hebben op de regeling, suggereert dat deze factor
een rol speelt bij het niet-gebruik, al is het niet zeker of er sprake is van een oorzakelijk verband.
Een andere factor van betekenis is de subjectieve behoefte aan de regeling. Een
aanzienlijk deel van de niet-aanvragers, zowel van de huursubsidie en de Wtos-uitkering als van de kwijtscheldingsregeling en de aanvullende bijstand, geeft te kennen
dat zij het inkomen uit de regeling niet of slechts voor korte tijd nodig denken te
hebben, dan wel dat zij het te ontvangen bedrag niet de moeite waard vinden. Dit is
in lijn met de bevinding dat niet-aanvragers hun ﬁnanciële positie relatief gunstig
beoordelen: vergeleken met de aanvragers geven zij minder vaak aan moeilijk te
kunnen rondkomen en stellen zij vaker dat er voldoende geld is voor de aanschaf van
goederen en diensten.
Slotbeschouwing

Geld op de plank_8.indd Sec7:129

129

14-5-2007 15:55:07

De verwachte transactiekosten die met een aanvraag gepaard gaan, zoals de tijd
en moeite die men erin moet steken, lijken eveneens van belang te zijn voor het
niet-gebruik. Zo zeggen de niet-aanvragers van huursubsidie relatief vaak dat de
aanvraagprocedure veel tijd kost en rompslomp geeft, en zeggen de niet-aanvragers
van de aanvullende bijstand dat zij het invullen van het aanvraagformulier moeilijk
vinden.
De verwachte sociale en psychische gevolgen van het indienen van een aanvraag
spelen een vrij beperkte rol en dan nog vooral bij de wel-aanvragers. Zowel in het
geval van de huursubsidie als de Wtos maken de aanvragers verhoudingsgewijs vaak
melding van het gevoel er door anderen op aangekeken te worden. De aanvragers van
de kwijtscheldingsregeling geven aan het vervelend te vinden als familie en vrienden
weten van het gebruik, en het gevoel te hebben de hand te moeten ophouden. Klaarblijkelijk vormen deze ervaringen echter geen reden om van een aanvraag af te zien.
Daarnaast kan het zijn dat de angst voor stigmatisering of sociale afkeuring niet het
aanvraaggedrag bepaalt, maar dat de causale richting andersom is.
Globaal bezien blijven de gevonden verbanden behouden nadat in de analyse gecontroleerd is voor de invloed van de overige redenen en een aantal persoonskenmerken.
Met name blijkt de kans op claimgedrag kleiner te worden wanneer men van mening
is de uitkering of subsidie niet nodig te hebben om rond te komen. Bij de huursubsidie en de aanvullende bijstand hebben daarnaast ook de transactiekosten een
negatief effect op de kans dat er een aanvraag wordt ingediend. Bij diezelfde twee
voorzieningen vormt daarentegen het te ontvangen bedrag een belangrijke stimulans om wel een aanvraag in te dienen; de kans op een claim neemt duidelijk toe
naarmate dit bedrag hoger ligt.

Verdeling van niet-gebruik over maatschappelijke groepen
Voor elk van de onderzochte regelingen is nagegaan in hoeverre persoonskenmerken
als leeftijd, opleidingsniveau en etnische herkomst verband houden met het claimgedrag.
Bij het claimen van huursubsidie spelen het opleidingsniveau en de samenstelling
van het huishouden een rol. De aanvragers hebben vaker dan de niet-aanvragers een
opleiding op hbo- of universitair niveau. Daarnaast behoren de aanvragers relatief
vaak tot de eenoudergezinnen en de niet-aanvragers tot de paren zonder (thuiswonende) minderjarige kinderen.
Ook bij de Wtos zijn het opleidingsniveau en de samenstelling van het huishouden van belang. Hier zijn het juist de niet-aanvragers die relatief vaak een hbo- of
universitaire opleiding hebben genoten. Verder zijn de niet-aanvragers naar verhouding vaak alleenstaand of maken zij deel uit van een paar zonder kinderen. In veel
gevallen zal het gaan om gescheidenen van wie de kinderen bij de ex-partner wonen.
Tot slot speelt in het geval van de Wtos de leeftijd een rol: ouders die geen aanvraag
hebben ingediend, blijken relatief vaak jonger dan 35 jaar te zijn.

130

Slotbeschouwing

Geld op de plank_8.indd Sec7:130

14-5-2007 15:55:07

Voor de kwijtscheldingsregeling is alleen een verband aangetroffen tussen claimgedrag en leeftijd. Niet-aanvragers zijn relatief vaak jonger dan 35 jaar.
Het al dan niet aanvragen van aanvullende bijstand blijkt gerelateerd aan zowel de
leeftijd als het opleidingsniveau en de etnische herkomst. Net als bij de Wtos en de
kwijtscheldingsregeling behoren de niet-aanvragers verhoudingsgewijs vaak tot de
18-34-jarigen. Daarnaast vallen de niet-aanvragers vaker in de categorie hoogopgeleiden. De aanvragers, tot slot, behoren relatief vaak tot de niet-westerse allochtonen.
De bevindingen voor de langdurigheidstoeslag zijn gebaseerd op een te gering
aantal observaties om duidelijke aanspraken te kunnen doen over de relaties tussen
persoonskenmerken en claimgedrag.
Een deel van de gevonden verbanden valt weg wanneer rekening wordt gehouden met
de invloed van de overige voorspellende factoren. Zo heeft op het al dan niet aanvragen van de huursubsidie het opleidingsniveau geen zelfstandig effect meer, terwijl
bij de Wtos het opleidingsniveau en de gezinssamenstelling het claimgedrag niet
meer beïnvloeden. Bij de aanvullende bijstand is de invloed van de etnische herkomst
weggevallen, maar blijft die van de leeftijd en het opleidingsniveau gehandhaafd.
Enigszins verrassend daarbij is dat de kans op een aanvraag voor deze regeling
groter is onder ouderen en laagopgeleiden.

7.2

Reﬂectie op de methode en de uitkomsten

De methode
In dit onderzoek is de omvang van het niet-gebruik vastgesteld door middel van
een rechtensimulatie aan de hand van landelijke administratieve bestanden. Deze
methode is nog niet eerder in Nederland toegepast en verdient dan ook geëvalueerd
te worden.
Een ideale situatie voor een rechtensimulatie houdt in dat men de beschikking
heeft over een recent, geïntegreerd bestand waarin alle gegevens voorhanden zijn
die voor het bepalen van het recht noodzakelijk zijn. Dit was in het huidige onderzoek niet het geval, al zijn de gegevens beduidend completer dan in eerdere studies
naar niet-gebruik, die veelal gebaseerd waren op enquêtes. Aanvankelijk lag het in
de bedoeling voor de rechtensimulatie gebruik te maken van het Sociaal Statistisch
Bestand (ssb) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Het ssb is samengesteld uit een aantal administratieve deelbestanden die in principe relevant zijn voor
onderzoek naar niet-gebruik, en waarvan de gegevens onderling consistent zijn.
Met name omdat het bestand geen gegevens op huishoudensniveau bevat, en omdat
een aantal van de benodigde inkomensgegevens erin ontbreekt, is toch afgezien van
gebruik van het ssb. Besloten is in plaats daarvan zelf de relevante administratieve
databronnen aan elkaar te koppelen op basis van de soﬁnummers.
De rechtensimulatie, aan de hand van in totaal zo’n veertig databestanden, is om
een aantal redenen moeizaam gebleken. Afgezien van technische complicaties zijn
tijdens de koppeling van de bestanden vele inconsistenties naar boven gekomen,
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die allemaal gecheckt en zo mogelijk hersteld dienden te worden. Het feit dat iedere
regeling haar eigen inkomensbegrip, huishoudensdeﬁnitie en peiljaar kent, maakt
de zaken er niet gemakkelijker op. Dit alles maakt de simulatie van rechten tot een
zeer arbeidsintensief proces.
Daarnaast blijken de toekenningscriteria voor de te onderzoeken regelingen lang
niet altijd exact na te bootsen, omdat de landelijke registraties niet alle benodigde
gegevens bevatten. Eerder zijn al de hoogte van het huurbedrag en bepaalde vermogensbestanddelen als voorbeelden genoemd. Hoewel dergelijke informatie kan
worden achterhaald met aanvullende enquêtering, moet rekening worden gehouden
met de beperkte interviewtijd, de belastbaarheid van de respondenten en de kans op
vergissingen in de verstrekte informatie. Bovendien vormt de gevoeligheid van de
materie een risicofactor; men kan weigeren op bepaalde vragen te antwoorden.
Een meer algemeen probleem is dat de administratieve bestanden per deﬁnitie
achterlopen, waardoor de synchronisatie lastig kan zijn. Bij de start van het onderzoek hadden de meest recente inkomensgegevens betrekking op 2003, waardoor
voor het vaststellen van de omvang van het niet-gebruik 31 december van dat jaar
als peildatum is gehanteerd. De aanvullende enquête is daarentegen afgenomen in
het voorjaar van 2005. Omdat retrospectieve vragen vertekende antwoorden kunnen
opleveren, zijn deze waar mogelijk vermeden. Zo is de respondenten alleen gevraagd
naar het huurbedrag ten tijde van het interview, en is dit bedrag achteraf teruggerekend naar 2003. Retrospectieve vragen zijn echter niet te vermijden bij het bepalen
of de respondent de redenen voor het wel-aanvragen van een regeling voorgelegd
moet krijgen of die voor het niet-aanvragen. Zowel voor het moment van de enquête
als voor eind 2003 is daarom gevraagd of het huishouden gebruikmaakt(e) van de
regeling of er een aanvraag voor heeft ingediend. De redenen zelf zijn alleen voor het
moment van de enquête vastgesteld. Hiervan moet derhalve worden aangenomen dat
zij nog dezelfde zijn als ruim een jaar eerder.
Een laatste kwestie die de rechtensimulatie heeft bemoeilijkt, betreft de discretionaire bevoegdheid van de uitvoeringsinstanties. Gemeenten kunnen verschillen
in de invulling die zij aan een bepaalde regeling geven, in de selectiecriteria die zij
daarbij hanteren, en in de doelgroepen waarop zij hun beleid willen richten. Zo heeft
een (gering) aantal gemeenten de kwijtscheldingsregeling helemaal niet ingevoerd of ondergebracht onder het minimabeleid, en hanteert een (eveneens gering)
aantal gemeenten een inkomensnorm die minder dan 100% van de bijstandsnorm
bedraagt. Bovendien bepalen de gemeenten zelf welke lokale hefﬁngen in aanmerking komen voor kwijtschelding.
Een categorie die mogelijk buiten het bereik van de administraties blijft, betreft
degenen die bewust informatie verzwijgen omdat zij liever geen bemoeienis van de
overheid hebben met de wijze waarop zij hun inkomen vergaren. In de enquête is
getracht dit na te gaan door te vragen of men in het afgelopen jaar wel eens tegen
betaling diensten heeft verleend of klusjes heeft uitgevoerd. Een verband met het
aanvraaggedrag is alleen gevonden in het geval van de Wtos: de aanvragers erkenden
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– tegen de theoretische verwachting in – vaker dan de niet-aanvragers te hebben ‘bijgeklust’. Op grond van dit onderzoek is er derhalve geen aanwijzing dat niet-gebruik
(mede) voortkomt uit het feit dat men ongeoorloofde inkomensbronnen heeft. Uiteraard dient hierbij te worden aangetekend dat dergelijke kwesties mogelijk niet snel
zullen worden gedeeld met een interviewer, al was de meting in de enquête betrekkelijk verhuld.
Ondanks de genoemde moeilijkheden is een rechtensimulatie zoals hier verricht op
basis van landelijke administraties en aanvullende enquêtering, te verkiezen boven
de ‘oude’ methode waarin de omvang van niet-gebruik direct wordt gemeten bij een
steekproef van (bijvoorbeeld) bijstandsontvangers, of wordt vastgesteld via secundaire analyse van gegevens uit survey-onderzoek. Naast de bezwaren van zelfrapportage en selectieve non-respons die gebruikelijk zijn bij enquêtes, geldt in het eerste
geval dat de onderzoeker gedwongen is te kiezen tussen ofwel een uitgebreide inventarisatie van de persoonlijke en ﬁnanciële omstandigheden van de respondenten óf
een zeer globale en daarmee weinig betrouwbare vaststelling van het recht op de regeling. In het tweede geval zijn de data gewoonlijk verzameld met een ander doel dan
het bepalen van de omvang van niet-gebruik, met ontbrekende gegevens als gevolg.

Onzekerheden en gevoeligheden in de uitkomsten
Voor de beoordeling van de uitkomsten is het van belang te benadrukken dat
de rechthebbendheid, en daarmee het niet-gebruikpercentage, ‘conservatief’ is
bepaald. In het geval van de Wtos, bijvoorbeeld, zijn leerlingen over wie geen informatie over het schooltype bekend is, relatief snel als niet-rechthebbend beschouwd
door te veronderstellen dat zij allen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
zaten. Verder is er in de berekeningen voor zowel de tegemoetkoming krachtens
de Wtos als de huursubsidie sprake van een overschatting van het gecorrigeerde
verzamelinkomen, wat eveneens tot gevolg heeft dat minder mensen in de categorie
gerechtigden terechtkomen. Ook bij de overige regelingen zijn strikte eisen gesteld.
Zo zijn in het onderzoek van de kwijtscheldingsregeling en de aanvullende bijstand
alleen die huishoudens bij de analyses betrokken waarvan de samenstelling tussen
1 januari 2003 en 1 januari 2004 ongewijzigd is gebleven. Huishoudens die wegens
huwelijk of scheiding slechts een deel van het jaar rechthebbend waren, zijn derhalve
buiten beschouwing gelaten. In het geval van de aanvullende bijstand diende er
bovendien, teneinde eventueel als gerechtigde te worden aangemerkt, gedurende het
gehele jaar sprake te zijn geweest van inkomen uit een andere bron dan de algemene
bijstand.
Voor elk van de regelingen kent de berekening van de omvang van het niet-gebruik
enkele onzekere aspecten. Gegevens ontbreken soms geheel of gedeeltelijk in de
administratieve bestanden, zodat gebruik moet worden gemaakt van de – minder
nauwkeurige – informatie uit de aanvullende enquête. Een voorbeeld is de hoogte
van het huurbedrag. Informatie over de te betalen huur is noodzakelijk om het recht
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op huursubsidie vast te stellen, maar is niet voorhanden in de landelijke registraties.
Als gevolg daarvan moest worden afgegaan op de door respondenten gerapporteerde
huurbedragen, met als risico dat die niet altijd correct zijn.
Een tweede voorbeeld van lacunes in de administratieve bestanden betreft de
omvang van het vermogen. Gegevens hierover zijn nodig voor de bepaling van het
recht op kwijtschelding van lokale hefﬁngen, op aanvullende bijstand en op de langdurigheidstoeslag. In de enquête is gevraagd naar het bedrag dat men aan spaargeld
heeft, naar de hoogte van een eventueel ontvangen erfenis, en naar het merk en
bouwjaar van de eventuele auto. Wederom dient rekening te worden gehouden met
de mogelijkheid dat de gegeven antwoorden – om welke reden dan ook – incorrect
zijn. Informatie over een ander vermogensbestanddeel, de overwaarde van de eigen
woning, is overigens wel uit de landelijke registraties verkregen.
Om de gevolgen van deze en andere onzekerheidsfactoren vast te stellen, zijn
verscheidene gevoeligheidsanalyses uitgevoerd. Met name is er gevarieerd met het
inkomen. Zo is in het geval van de huursubsidie gecorrigeerd voor de overschatting
van het inkomen door bij een aselecte groep huurders het gecorrigeerde verzamelinkomen met 10% te verlagen. Het aantal huishoudens dat aan de inkomens- en
vermogenstoets voldoet, blijkt als gevolg hiervan met ruim 1% toe te nemen. Op
dezelfde wijze is ook in de vaststelling van het recht op een Wtos-tegemoetkoming
een versoepeling van de inkomenstoets toegepast. Dit leidt tot een stijging van het
aantal rechthebbenden met 5%. In hoeverre de bijbehorende niet-gebruikpercentages veranderen, kan niet worden vastgesteld, aangezien van de ‘nieuwe’ rechthebbenden onbekend is of zij wel of niet gebruik zouden maken van de regelingen.
Voor de Wtos kan wel worden nagegaan hoe omvangrijk het niet-gebruik is
wanneer bij de analyses alleen leerlingen worden betrokken van wie de ouders in
hetzelfde huishouden wonen en van wie het schooltype bekend is. Binnen deze subpopulatie blijkt het aandeel niet-gebruikers drie procentpunten lager te liggen, op
34%, dan in de totale populatie van rechthebbenden.
Voor de kwijtscheldingsregeling zijn als gevoeligheidsanalyse enkele varianten
op de inkomenstoets doorberekend. Bij toepassing van een strenger inkomenscriterium (101% van de bijstandsnorm) daalt het aantal niet-gebruikers iets meer dan het
aantal rechthebbenden, waardoor de omvang van het niet-gebruik eveneens afneemt
(tot 41%). Bij een ruimere inkomensgrens (110% van de bijstandsnorm) gebeurt het
omgekeerde en stijgt het aantal niet-gebruikers sterker dan het aantal rechthebbenden. Het niet-gebruik neemt daardoor toe tot 51%.
Voor de aanvullende bijstand, tot slot, is de rechtensimulatie herhaald zonder de
huishoudens waarvan het hoofd of de partner op 1 januari 2003 hooguit 25 jaar oud
was. De achterliggende gedachte hierbij is dat de groep jongeren met een kleine of
laagbetaalde baan mogelijk een ﬂinke stempel drukt op het niet-gebruik. Het blijkt
dat jongeren inderdaad enigszins zijn oververtegenwoordigd onder de niet-gebruikers. Wanneer zij buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt het niet-gebruikscijfer voor de aanvullende bijstand 64%.
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Op basis van de gevoeligheidsanalyses kan geconcludeerd worden dat de gepresenteerde niet-gebruikpercentages tamelijk robuust zijn. Weliswaar blijkt de omvang
van het niet-gebruik afhankelijk van de striktheid waarmee een bepaald selectiecriterium wordt toegepast, of van het uitsluiten van een bepaalde groep rechthebbenden uit de analyse, maar de verschillen bedragen in alle gevallen slechts enkele
procentpunten.

Generaliseerbaarheid van de uitkomsten naar huidige en andere regelingen
De bevindingen van dit onderzoek betreffen de situatie op 31 december 2003, de
meest recente datum waarvoor inkomensgegevens beschikbaar waren. Sindsdien
hebben de meeste van de onderzochte regelingen veranderingen ondergaan. De
huursubsidie is in 2006 vervangen door de huurtoeslag, met de Belastingdienst als
nieuwe verantwoordelijke uitvoeringsinstantie. De onderwijsbijdrage van 16- en 17jarigen, en daarmee ook de bijbehorende Wtos-tegemoetkoming, is in het schooljaar 2005/’06 afgeschaft. Het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting is
met ingang van 2006 afgeschaft, met als gevolg dat de hoogte van de aanspraak op
kwijtschelding eveneens is afgenomen. En tot slot zijn in 2006 enkele criteria voor de
langdurigheidstoeslag iets versoepeld: men kan nu ook in aanmerking komen voor
de toeslag indien men in de laatste 60 maanden gedurende korte tijd enige inkomsten uit arbeid heeft gehad, of indien men een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen.
De gevolgen van deze wijzigingen voor het niet-gebruik zijn pas over enkele jaren
empirisch vast te stellen. Verwacht kan echter worden dat in het geval van de Wtos
en de kwijtscheldingsregeling het niet-gebruik zal stijgen. Naarmate het te ontvangen bedrag lager is, neemt immers het gepercipieerde nut van een regeling af. Of
de overdracht van de uitvoering van de huurtoeslag naar de Belastingdienst leidt tot
meer of minder niet-gebruik, is moeilijker te voorspellen. Enerzijds ligt het initiatief
voor de eerste aanvraag nog steeds bij de cliënt en is deze verplicht iedere wijziging
in zijn of haar woonsituatie, samenstelling van het huishouden of inkomen door te
geven. Anderzijds is er ná de eerste aanvraag sprake van automatische toekenning
van de toeslag. De verplichting om wijzigingen door te geven gaat bovendien pas een
rol spelen wanneer men de toeslag reeds toegekend heeft gekregen. Per saldo zal de
huurtoeslag daarom mogelijk iets minder niet-gebruik kennen. De wijzigingen in
de criteria voor de langdurigheidstoeslag, tot slot, zullen ertoe leiden dat het aantal
rechthebbenden toeneemt. Of dit gepaard zal gaan met een groei dan wel een daling
in het niet-gebruik, valt alleen empirisch vast te stellen.
Een andere vraag is in hoeverre de uitkomsten generaliseerbaar zijn naar andere
regelingen, zoals de zorgtoeslag of de kinderopvangtoeslag. Van deze beide voorzieningen ligt de uitvoering in handen van de Belastingdienst, met dezelfde voor- en
nadelen als beschreven in verband met de huurtoeslag. Omdat de doelgroepen van
de zorg- en de kinderopvangtoeslag zeer verschillend zijn, zowel van elkaar als van
die van de huurtoeslag, is er echter geen uitspraak te doen over de omvang van het
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niet-gebruik. Wel lijkt het plausibel te veronderstellen dat de achterliggende redenen
voor het al dan niet aanvragen van deze voorzieningen, weinig zullen afwijken van de
bevindingen uit het huidige onderzoek.

7.3

Enkele beleidsimplicaties

In dit onderzoek zijn hoge niet-gebruikpercentages aangetroffen, variërend van 27%
tot 68%. Uit de causale analyse kwam naar voren dat de kennis, het gepercipieerde
recht, de subjectieve behoefte en de verwachte transactiekosten het claimgedrag
beïnvloeden. De verwachte (negatieve) sociale en psychische gevolgen, zoals stigmatisering, doen er minder toe. Dit roept de vraag op hoe het niet-gebruik kan worden
teruggedrongen.
Een eerste kanttekening is dat een zekere mate van niet-gebruik vermoedelijk
inherent is aan middelengetoetste regelingen. Mensen zien af van het indienen
van een claim omdat het te veel rompslomp geeft, vooral wanneer het te ontvangen
bedrag klein is en men meent dat men het ook zonder de uitkering ﬁnancieel wel
redt. Zolang ervoor wordt gekozen het recht op een bepaalde subsidie of tegemoetkoming afhankelijk te laten zijn van het inkomen en vermogen, en het initiatief voor
gebruik bij de cliënt blijft liggen, is niet-gebruik tot op zekere hoogte onvermijdelijk.
Een voor de hand liggende manier om het niet-gebruik tegen te gaan, is het initiatief
bij de cliënt weg te nemen door over te gaan op administratieve toekenningen. Het is
echter de vraag of dit voor de nabije toekomst een haalbare optie is. De rechtensimulaties in het onderzoek duiden erop dat de landelijke registraties niet alle benodigde
informatie bevatten, en dat de koppeling van databestanden soms inconsistenties in
de gegevens oplevert. Administratieve toekenning van subsidies kan om die reden
als ongewenst neveneffect hebben dat het oneigenlijk gebruik ervan toeneemt, terwijl er anderzijds nog steeds rechthebbenden zullen zijn die geen subsidie krijgen.
Semiautomatische toekenning – men wordt als rechthebbend beschouwd op
grond van het feit dat men tot een bepaalde groep, bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden, behoort – is een alternatief. Echter, veel gemeenten passen deze methode al
toe voor de kwijtscheldingsregeling, en het niet-gebruik bedraagt nog altijd 45%.
Een mogelijke oorzaak is dat de gemeenten deze service alleen kunnen verlenen
aan hun eigen doelgroep, te weten de cliënten van de gemeentelijke sociale dienst.
Andere groepen met een inkomen op bijstandsniveau blijven buiten hun bereik.
Een mogelijke oplossing is de uitvoering van regelingen over te brengen naar de
Belastingdienst, net als in 2006 is gedaan met de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de
kinderopvangtoeslag. Weliswaar ligt in deze voorbeelden het initiatief voor de eerste
aanvraag bij de cliënt, maar daartegenover staat het voordeel dat de toekenning in
daaropvolgende jaren automatisch geschiedt. Wel dient te worden bedacht dat de
verplichting om wijzigingen in het inkomen of de samenstelling van het huishouden
door te geven, een afschrikwekkend effect kan hebben vanwege de moeite die men
hiervoor moet doen.
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Veel niet-gebruikers blijken niet op de hoogte te zijn van het bestaan van een regeling. Hoewel de aanwezigheid van kennis op zichzelf geen reden is om een tegemoetkoming of subsidie aan te vragen, is het wel een noodzakelijke voorwaarde
daarvoor. Voorlichting is en blijft daarom een belangrijk instrument ter vermindering van het niet-gebruik van inkomensafhankelijke regelingen. Daarbij dient
rekening te worden gehouden met de kenmerken van de doelgroep van de desbetreffende regeling en met de informatiekanalen waar deze doelgroep zich voornamelijk
van bedient. Zo zal het internet een wat minder voor de hand liggend medium zijn
wanneer de voorlichting gericht is op ouderen of laagopgeleiden, terwijl een lokale
of regionale televisie- of radiozender hen mogelijk wel goed weet te bereiken. Een
andere manier om de potentiële rechthebbenden te bereiken is, zoals voor verschillende regelingen al gebeurt, bij de aanbieding van een factuur direct te wijzen op de
mogelijkheid van een vergoeding.
Tegelijkertijd dringt zich de vraag op of terugdringing van het kennistekort
zal leiden tot een sterke vermindering van het niet-gebruik. Uit het onderzoek is
gebleken dat er ook bij aanvragers nogal eens sprake is van een gebrekkige kennis,
hetgeen erop duidt dat dit op zichzelf geen belemmering hoeft te vormen. Bovendien
leert de ervaring met de huursubsidieregeling dat inspanningen op het gebied van
voorlichting soms weinig effect hebben. De laatste tien jaar is veel geïnvesteerd in
terugdringing van het niet-gebruik van huursubsidie, voor een belangrijk deel door
middel van voorlichting. Het niet-gebruikpercentage dat in dit onderzoek is gevonden (27%), ligt echter nog in dezelfde orde van grootte als begin jaren negentig.
De informatie over de regelingen blijkt vooral afkomstig te zijn van de betrokken instellingen. In verband met huursubsidie is de verhuurder de meestgenoemde
informatiebron, bij de Wtos is dat de school van de kinderen, en bij de kwijtscheldingsregeling en aanvullende bijstand gaat het om de uitkeringsinstantie. Voor de
drie laatstgenoemde regelingen geldt bovendien dat het vooral de wel-aanvragers
zijn die deze instellingen noemen. Dit suggereert dat de school, respectievelijk de
uitkeringsinstantie een grote rol kunnen spelen bij de bevordering van het gebruik
van deze regelingen. Bij de huursubsidie ligt het anders: niet alleen onder de aanvragers, maar ook onder de niet-aanvragers is de verhurende partij de meestgenoemde
informatiebron. Het feit dat de laatsten desondanks geen aanvraag indienen, duidt
erop dat voor hen andere belemmeringen spelen.
De bevindingen van dit onderzoek geven verder aan dat de (negatieve) psychische
en sociale gevolgen van het gebruik van een regeling van betrekkelijk weinig belang
zijn. Voor zover er sprake is van associaties met armoede, hand ophouden en sociale
afkeuring, zijn het vooral de wel-aanvragers die daar melding van maken. Voor de
terugdringing van het niet-gebruik lijkt het derhalve niet noodzakelijk hier beleidsmaatregelen op in te zetten.
De zogenoemde transactiekosten die met een aanvraag gepaard gaan, kunnen wel
belemmerend werken. Niet-aanvragers blijken op te zien tegen de rompslomp die de
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aanvraagprocedure geeft, de hoeveelheid tijd die ermee samengaat en de complexiteit van het aanvraagformulier. De meest geëigende methode om dit belemmerende
effect tegen te gaan, is – uiteraard – de procedure te vereenvoudigen. Daarbij kan de
reeds genoemde administratieve of semiautomatische toekenning een rol spelen,
maar ook valt een eenvoudiger inkomens- en vermogenstoets te overwegen. Met
name voor het gebruik van de kwijtscheldingsregeling zou daarmee winst te behalen
zijn.
De bevindingen geven weinig aanleiding om maatregelen ter vermindering van het
niet-gebruik speciﬁek op bepaalde doelgroepen te richten. Verbanden die op bivariaat niveau zijn gevonden tussen leeftijd, opleidingsniveau en etnische herkomst
enerzijds en claimgedrag anderzijds, vallen voor een deel weg nadat in de analyse
rekening is gehouden met andere invloeden. Voor zover zij behouden blijven, duiden
ze er niet op dat het de traditionele kwetsbare groepen zijn (ouderen, laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen) die een verhoogde kans op niet-gebruik hebben.
Er zijn ook geen aanwijzingen dat het niet-gebruik zich telkens in dezelfde huishoudens voordoet. Bevindingen met betrekking tot de cumulatie van niet-gebruik laten
zien dat huishoudens die recht hebben op twee of drie voorzieningen, zelden van
geen daarvan gebruikmaken. Er kan dan ook niet worden gesproken van een ‘harde
kern’ van niet-gebruikers. Dit impliceert dat maatregelen gericht op het terugdringen van niet-gebruik van regeling A, weinig effect zullen hebben op het niet-gebruik
van regeling B.
Een laatste, maar zeker niet de minst belangrijke, vraag die antwoord verdient, is
in hoeverre het niet-gebruik de armoede in de hand werkt. In het Nationale actieplan 2006 (szw 2006a) is het tegengaan van niet-gebruik opgenomen als een van de
doelstellingen bij de bestrijding van armoede in Nederland. De uitkomsten van het
onderzoek tonen in dit verband allereerst aan dat het niet-gebruik het hoogst is bij de
drie regelingen die gericht zijn op de minima. Bijna de helft van de rechthebbenden
op kwijtschelding van lokale lasten, en meer dan de helft van de rechthebbenden op
de aanvullende bijstand en de langdurigheidstoeslag maken geen gebruik van deze
inkomensvoorzieningen. Ten tweede is gebleken dat bij de huursubsidie, waarvoor
ook huishoudens met een hoger inkomen in aanmerking kunnen komen, het nietgebruik het laagst is onder die met de laagste inkomens. Waar binnen de gehele
populatie van rechthebbenden op huursubsidie sprake is van 27% niet-gebruik, gaat
het bij de huishoudens met een inkomen tot 105% van de bijstandsnorm om 18%. Dit
is echter nog steeds een substantieel aandeel, zodat gesteld kan worden dat dit nietgebruik bijdraagt aan de armoedeproblematiek.
Tegenover dit alles staat de bevinding dat, ongeacht de regeling, niet-aanvragers
relatief vaak menen dat zij de regeling niet of slechts voor korte tijd nodig hebben.
Tevens geven zij minder vaak dan wel-aanvragers te kennen moeilijk te kunnen rondkomen en zeggen zij vaker dat er voldoende geld is voor de aanschaf van goederen en
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diensten. Voor zover deze niet-aanvragers een correct beeld geven van hun ﬁnanciële
positie, gaat het hier kennelijk om zelfredzame personen voor wie het niet-gebruik
geen problematische situatie oplevert. Men dient echter in gedachte te houden dat
er bij iedere regeling ook een groep niet-aanvragers is, die wél aangeeft moeilijk
rond te kunnen komen en de inkomensvoorziening nodig te hebben. Dat deze groep
desondanks, vanwege onbekendheid met de regeling of om andere redenen, geen
gebruikmaakt van haar rechten, is zorgwekkend te noemen.
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Summary
Money on the shelf
Non-take-up of income provisions
For more than a decade, increasing the take-up of income provisions has been one of
the priorities of government policy to combat poverty in the Netherlands. Naturally,
this effort is based on concerns about households potentially getting into ﬁnancial
difﬁculties if they do not claim the beneﬁts to which they are entitled. Yet nontake-up of provisions is known to be a relatively frequent phenomenon. To combat
underutilisation of provisions, more insight is needed into the extent of the problem
and the underlying reasons for the non-take-up. It is also important to know which
are the main groups affected. This study looks at all three of these aspects, mapping
out the extent, background and distribution of non-take-up.
In order to establish the extent of non-take-up, it is necessary to deﬁne as precisely as
possible who is entitled to the provisions concerned and, within that ‘entitled population’, the subgroups of users and non-users. To do this, this study links together a
number of national administrative databases administered by Statistics Netherlands
(CBS). Using these data, an entitlements simulation was carried out for a number of
income provisions, using the most recent possible reference date. Based on availability of income data, this reference date is 31 December 2003. Where data were not
available, information was used from a supplementary survey, conducted among
over 1,400 persons who – based on a ﬁrst global inventory – are potentially entitled
to at least one of the provisions included in the study.

The income provisions studied
The main provisions covered in this study are housing beneﬁt (now replaced by rent
beneﬁt), beneﬁts under the Fees and Educational Expenses (Allowances) Act (Wtos),
the local taxes exemption scheme, social assistance to supplement wages, pension
or beneﬁt (referred to in this report as ‘supplementary assistance’), and the longterm minimum-income allowance. The main criterion used for the selection of these
provisions was that they had to have several features which in theory make non-takeup more likely: the provisions are means-tested, complex and/or clients have to take
the initiative themselves. A second selection criterion was the size of the group with
an entitlement to the provision: if a provision has a small target group then – from
a social perspective – non-take-up is a less severe problem than where the ‘entitled
population’ is large. In addition, preferably the provisions had to be such that nontake-up led to a relatively large loss of income, and they had to be provisions aimed
140

Geld op de plank_8.indd Sec8:140

14-5-2007 15:55:08

at people on lower incomes where non-take-up puts those concerned in a vulnerable
position. For more practical reasons, ﬁnally, preference was given to provisions
which have been the subject of earlier studies and which in principle lend themselves
well to study.
Housing beneﬁt is intended for tenants whose housing costs take up a relatively
high proportion of their income. Entitlement to housing beneﬁt depends on income,
assets, household composition and the amount of rent payable. Households with an
adjusted collective income above a certain threshold (which depends on the age of
the highest earner and the number of persons in the household) are by deﬁnition not
eligible for housing beneﬁt. The same applies for households paying rent which is
too high or too low.
Households with children in secondary education (general or vocational) may be
eligible under the Fees and Educational Expenses (Allowances) Act (Wtos) for grants
towards school fees and general education costs. This depends on the income of the
parents, the age of the children and the type of education they are following, as well
as on the number of eligible children.
The local taxes exemption scheme, supplementary assistance and the long-term
minimum-income allowance are speciﬁcally aimed at households with an income
at or below the level of the statutory guaranteed minimum income. Local authorities can grant exemption from certain local taxes for households with a minimum
income and low assets. The local authority decides the taxes for which exemption
can be applied for, but often the exemption relates to the user’s portion of property
tax (now abolished) and the waste tax.
Households with income from employment, pension or beneﬁt which is lower
than the relevant social assistance threshold may be eligible for supplementary
assistance. These include households with a breadwinner with a low-paid job, an
incomplete retirement pension or a low unemployment or disability beneﬁt. The
supplementary assistance provides a top-up to a maximum of the social assistance
threshold.
The long-term minimum-income allowance is intended for people who have been on
a minimum income for a number of years and for whom there is no prospect of an
improvement in income through paid employment. To be eligible for this beneﬁt a
person, and the household to which they belong, must meet strict requirements. For
example, the household income must have been no higher than the statutory guaranteed minimum income for an uninterrupted period of 60 months, and the person
in question must not have received any income from employment during that period,
nor must they have received any unemployment beneﬁt or partial disability beneﬁt.
Other requirements are that the assets of the household must be no higher than
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the level set in the Social Assistance Act, that those concerned have made sufﬁcient
efforts to obtain generally accepted employment, and that they are aged between 23
and 65 years. The criteria relating to income from employment and partial disability
beneﬁt were relaxed somewhat in 2006.
Together, the selected provisions cover a wide spectrum. For example, the long-term
minimum-income allowance is intended for households which are far removed from
the labour market and which have had to survive for many years on an income at
the level of the statutory guaranteed minimum income, while under the Wtos even
households with a modal income may be eligible for partial help with education
costs, depending on the number of children.

The extent of non-take-up
For this study, the size of the population entitled to each of the ﬁve provisions was
determined and, within that population, the proportion of people not using the
provision. As far as possible, national administrative databases were used for this. In
some cases, it was necessary to use data from the supplementary survey. This applied
for rent levels, for example – information that is needed to establish the entitlement
to housing beneﬁt but for which no information is available in the national registers. A second example relates to assets. Data on this are needed to determine the
entitlement to exemption from local taxes, supplementary assistance and long-term
minimum-income allowance. However, the administrative databases contain no
information on assets amounting to less than EUR 18,800 per person (2003 ﬁgures).
Respondents in the supplementary survey were asked how much they had in savings,
the amount of any legacies they had received, and the make and year of any cars they
owned. Information on equity held in the form of surplus value of owner-occupied
homes was by contrast obtained from the national databases. The use of the survey
data entails a certain risk, since allowance has to be made for the possibility that, for
whatever reason, the information provided is not entirely accurate.
Substantial non-take-up rates were found for all ﬁve provisions. In the case of the
two provisions for which people on higher incomes can also be eligible – housing
beneﬁt and Wtos payments – the non-take-up rates were 27% and 37%, respectively.
In the three provisions that are aimed at households with a minimum income, the
proportion of non-users was 45% (exemption from local taxes, with a net income
criterion of 105% of the social assistance threshold), 68% (supplementary assistance)
and 54% (long-term minimum-income allowance).
For each of the ﬁve provisions, the calculation of the extent of non-take-up is hedged
in by a number of uncertainties. As stated, the administrative databases do not
contain all data needed to quantify the entitled population, making it necessary to
use the less accurate information from the supplementary survey. In addition, the
deﬁnition of income for a particular provision is sometimes difﬁcult to simulate.
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With housing beneﬁt and the Wtos, for example, the adjusted collective income is
overestimated because the administrative databases contain no information on
individual allowances. In the exemption provision, net disposable household income
is used as a deﬁnition for income, with that net household income being reduced by
a number of ﬁ xed outgoings. However, since virtually no information is available on
those outgoings (including the nominal health insurance premiums), it was decided
to leave these out of consideration and to take net household income as a basis for
the calculations. To compensate for this, the income criterion was raised from 100%
to 105% of the relevant social assistance threshold.
In order to establish the consequences of these and other uncertain factors, a
number of sensitivity analyses were performed, mainly based on varying the income.
In the case of housing beneﬁt, for example, a correction was applied for the overestimation of income by lowering the adjusted collective income of a random sample
of tenants by 10%. This resulted in an increase of 1% in the number of households
meeting the income and assets test. In the same way, a more ﬂexible income test was
applied for the Wtos; this led to an increase of 5% in the number of entitled persons.
To what extent the associated non-take-up rates change cannot be determined,
because it is not known whether or not the ‘new’ entitled persons would make use of
the provisions.
For the Wtos, however, it is possible to investigate the extent of non-take-up if only
the pupils whose parents live in the same household and whose school type is known
are included in the analyses. Within this subpopulation, the proportion of non-users
is found to be 3 percentage points lower, at 34%, than the total population with an
entitlement to the provision.
As a sensitivity analysis for the exemption provision, a number of variants of the
income test were extrapolated. If a more stringent income criterion (101% of the
social assistance threshold) is applied, the number of non-users falls slightly more
than the number of people with an entitlement, leading to a reduction in the extent
of non-take-up (to 41%). If a more generous income threshold is applied (110% of
the social assistance threshold), the reverse occurs and the number of non-users
rises more sharply than the number of people with an entitlement. This leads to an
increase in non-take-up to 51%.
For supplementary assistance, the entitlements simulation was repeated after
excluding households where the head of the household or the partner was no more
than 25 years old on 1 January 2003. The idea behind this was that young people with
a small or low-paid job might be having a major impact on the level of non-take-up.
It was found that young people are indeed somewhat overrepresented among nonusers of the provision; if they are left out of consideration, the non-take-up rate for
supplementary assistance is 64%.
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Based on the sensitivity analyses, it can be concluded that the non-take-up percentages presented earlier are fairly robust. Although the extent of non-take-up depends
on the strictness with which a certain selection criterion is applied, or on the exclusion of a certain group of entitled persons from the analysis, the differences in all
cases amount to only a few percentage points.

Cumulative non-take-up
The extent of any accumulation of non-take-up was investigated for a number of
combinations of provisions: is there a ‘hard core’ of non-users of provisions, or is the
non-take-up concentrated in a different group of households for each provision? The
ﬁndings point to the latter being the case. For example, around 270,000 households
have an entitlement to both exemption from local taxes and housing beneﬁt, but
only 5% of those households do not take up both provisions. Adding a third provision, the long-term minimum-income allowance or Wtos, causes a sharp fall in the
number of entitled households, to 44,000 and 26,000, respectively. Within these
groups, the proportion of households not claiming any of the three provisions is 1%
in both cases. The combination of housing beneﬁt and Wtos produces the highest
rate of non-take-up (18%). The fact that households with a higher income are also eligible for these provisions appears to play a role here; it may be that these households
assume – incorrectly – that their income is too high, or it may be that they simply do
not feel that they need the provisions.
The low accumulation of non-take-up found implies that policy measures aimed at
reducing the rate of non-take-up of one provision will have little effect on the nontake-up of another provision.

Reasons for non-take-up
A number of possible reasons for claiming or not claiming each of the provisions
studied were put to participants in the supplementary survey. First, respondents
were asked whether they had ever heard of the provision in question, and if the
answer was ‘yes’, how familiar they were with the provision. In addition, they were
asked among other things whether they felt the application procedure took a long
time or was complicated, or whether they had the feeling that others would look
down on them, or if they needed the provision for an extended period.
The knowledge of the provisions studied was found to be low. The proportion of
non-applicants who have never heard of the provision ranges from 14% (housing
beneﬁt) to 48% (Wtos). In the case of the long-term minimum-income allowance
the ﬁgure is as high as 86%, though this percentage is based on a small number of
observations and should be seen as no more than indicative. Even where people are
aware of the existence of a particular provision, in many cases their knowledge is
sketchy. A high proportion of both non-applicants and applicants (42-85% and
23-45%, respectively) report that they barely know anything about the provision.
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Non-applicants were asked whether they thought they would be eligible for a particular provision. The ﬁnding that 33% (exemption from local taxes) to 69% (Wtos)
felt certain that they would not be entitled to the provision suggests that this factor
plays a role in non-take-up, though it is not certain whether there is a causal connection here.
Another signiﬁcant factor is the subjective need for the provision. For housing
beneﬁt, Wtos, exemption from local taxes and supplementary assistance, a sizeable
proportion of non-claimants indicated that they thought they did not need the provision, or would need it for only a short time, or else that they considered the amount
they could potentially receive to be not worth the trouble. This is in line with the
ﬁnding that non-applicants have a relatively positive view of their own ﬁnancial position: they report less frequently than those who do claim that they have difﬁculty
making ends meet, and more often report that there is enough money to purchase
goods and services.
The expected transaction costs associated with applying for a provision, such as
the time and effort that have to be invested, also appear to be an important factor
in non-take-up. Non-applicants for housing beneﬁt, for example, report relatively
often that the application procedure is time-consuming and complicated, while nonapplicants for supplementary assistance report that they ﬁnd the application form
difﬁcult to ﬁll in.
The expected social and psychological consequences of submitting an application play a fairly limited role and, where they do play a role, this is mainly among
applicants. In the case of both housing beneﬁt and the Wtos, applicants relatively
often report having the feeling that others will look down on them. With regard to
exemption from local taxes, applicants say they do not like it if family and friends
know that they use the provision and have the feeling that they have to hold up their
hands in shame. Evidently, however, these experiences do not constitute a reason for
not applying for the provision. In addition, it is possible that fear of stigmatisation
or social rejection do not drive the claim behaviour, but that the causal connection
operates in the opposite direction.
The correlations described above between possible reasons for claiming or not
claiming and actual claim behaviour are bivariate. The study examined whether
the correlations found remain intact after controlling for the inﬂuence of the other
reasons and for personal characteristics such as age and education level. Broadly
speaking, this was found to be the case. In particular the subjective need for a provision was found to be an important factor: for each provision studied, the chance that
someone will submit a claim reduces as the person concerned considers that they do
not need the provision to make ends meet. In the case of housing beneﬁt and supplementary assistance, the transaction costs have an additional negative effect on the
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likelihood of a claim being submitted. By contrast, with these same two provisions
the amount to be received is an important stimulus in submitting an application; as
the amount of potential beneﬁt increases, the likelihood of a claim being submitted
also increases markedly.

Distribution of non-take-up across social groups
For each of the provisions studied, the extent to which personal characteristics such
as age, education level and ethnic origin correlate with the claim behaviour was
investigated.
For housing beneﬁt, education level and household composition play a role. Claimants more often have a higher professional or university education than non-applicants. In addition, the claimants are relatively frequently members of single-parent
families, while non-claimants are relatively often found among couples without
young children (living at home).
Education level and household composition are also signiﬁcant for the take-up of the
Wtos provision. Here, however, it is the non-claimants who relatively often have a
higher professional or university education background. As regards family composition, non-claimants relatively often live alone or are part of a couple without children. In many cases these will be divorced or separated people whose children live
with their former partner. Finally, age plays a role in relation to the Wtos provision:
parents who have not submitted an application are relatively often aged under 35.
For the exemption from local taxes, a correlation is found only between claim behaviour and age, with non-claimants relatively often being aged under 35.
Age, education level and ethnic origin are all found to show a correlation with
whether or not people apply for supplementary assistance. As with the Wtos and the
exemption from local taxes, non-applicants are relatively frequently in the 18-34 age
group. In addition, non-applicants are more often highly educated. Finally, claimants are relatively often found among non-Western ethnic minorities.
The ﬁndings with regard to the long-term minimum-income allowance are based on
too few observations to enable ﬁrm statements to be made about the relationships
between personal characteristics and claim behaviour.
When allowance is made for the inﬂuence of the other predictive factors, some of the
correlations found disappear. For example, education level no longer has an inﬂuence on the claim behaviour for housing beneﬁt, while education level and family
composition lose their independent effect with regard to applications for the Wtos
provision. The inﬂuence of ethnic origin disappears for supplementary assistance,
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but the effect of age and education level remain, with the likelihood of a claim being
greater among older persons and those with a low education level.

Conclusion
High non-take-up percentages were found in this study, varying from 27% to 68%.
The causal analysis revealed that the subjectively perceived need for a provision and
the anticipated transaction costs are the main factors inﬂuencing people’s claim
behaviour. A certain degree of non-take-up appears to be inherent in means-tested
provisions: people decide not to submit a claim because the process is too complex
or cumbersome, especially where the amount they stand to receive is small and
they feel that they can manage ﬁnancially without the beneﬁt. As long as entitlements to a given grant or beneﬁt continue to be dependent on claimant’s income and
assets, and the initiative for take-up of provisions is left with the client, non-take-up
appears to some extent to be inevitable.
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