
Jaarlijks besteden gezinnen bijna zevendui-

zend gulden per kind. Het gaat hierbij om kin-

deren jonger dan 18 jaar. Meer dan de helft

van dit bedrag gaat op aan huisvesting en voe-

ding, respectievelijk tweeduizend en bijna

negentienhonderd gulden. Kleding, hygiëne

en gezondheid, en ontspanning (onder meer

vakantie) zijn elk goed voor zo’n zevenhon-

derd à achthonderd gulden. Aan opleiding

(schoolgeld/collegegeld, schrijfartikelen en

boeken) en verkeer en vervoer geeft een huis-

houden relatief weinig uit, respectievelijk

tweehonderdvijftig en tweehonderd gulden.

Rijke ouders: meer vakantiegeld
Gezinnen met twee kinderen besteden jaar-

lijks gemiddeld ruim 6700 gulden per kind

(21 gulden per dag). In de meest welvarende

gezinnen is dit bedrag bijna tweemaal zo

hoog als in gezinnen met de laagste wel-

vaartspositie, namelijk negenduizend en vijf-

duizend gulden. Voor alle kostenposten geldt

dat de bestedingen per kind toenemen naar-

mate de welvaart hoger is. Voor gezinnen

met twee kinderen spant vakantie de kroon.

Hieraan geeft een gezin in de hoogste wel-

vaartsgroep per kind bijna vier keer zoveel

uit als een gezin in de laagste welvaartsgroep.

Daarna volgen opleiding en hygiëne en

gezondheid. Hieraan besteedt een huishou-

den respectievelijk bijna drie en tweeënhalf

keer zoveel. Voor voeding en huisvesting zijn

de verschillen het kleinst. Gezinnen met de

hoogste welvaartspositie besteden hieraan

anderhalf keer zoveel als gezinnen met de

laagste welvaartspositie.

Schaalvoordelen
In de hoogste 25 procent-inkomensgroep

besteden gezinnen met één kind gemiddeld

11,5 duizend gulden aan hun kind. Bij drie

kinderen is dit in deze huishoudens ongeveer

achtduizend gulden per kind. In de laagste

welvaartsgroep is het verschil in bestedingen

per kind tussen gezinnen met één en gezinnen

met drie kinderen wat kleiner. In de laagste 25

procent-inkomensgroep besteden gezinnen

met één kind gemiddeld ruim zesduizend gul-

den per kind. Gezinnen met drie kinderen en

dezelfde welvaartspositie besteden ruim

zeventig procent hiervan per kind, hetgeen

neerkomt op vierenhalfduizend gulden.

Voor alle inkomensgroepen geldt dus dat de

bestedingen per kind lager zijn naarmate een

gezin meer kinderen heeft. Dit heeft twee

redenen. De eerste is dat een huishouden nu

eenmaal van een bepaald inkomen rond moet

komen. Komt er een kind bij, dan valt er per

kind minder te besteden. De tweede reden is

dat er schaalvoordelen optreden wanneer een

gezin meer dan één kind heeft. Een kind uit

een gezin met meerdere kinderen kan

meestal wel wat kleding of een fiets overne-

men van een oudere broer of zus. §

Suzanne Loozen

De resultaten van dit onderzoek worden binnen-
kort gepubliceerd in Jaarboek Welvaartsverdeling
1999. CBS/Kluwer (Voorburg/Heerlen). Verschijnt
in mei 1999.

Wat kost een kind?

Twee tientjes per dag

Gezinnen geven jaarlijks bijna zevenduizend gulden per kind uit. De meest
welvarende huishoudens besteden ongeveer tweemaal zoveel aan hun kinderen
als de minst welvarende huishoudens.
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Welvaartspositie van gezinnen
De gegevens over bestedingen voor kinderen zijn ontleend aan het Budgetonderzoek (gemid-

deld over de jaren 1990–1995). De welvaart van gezinnen is als volgt bepaald. Eerst zijn alle

gezinnen met thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar naar de hoogte van het gestandaar-

diseerde (huishoudens)inkomen gerangschikt. Vervolgens zijn deze gezinnen verdeeld in inko-

mensgroepen van elk 25 procent. Op deze wijze ontstaan vier kwartielen. Hierbij heeft het eer-

ste kwartiel betrekking op dat deel van de gezinnen dat tot de 25 procent met de laagste

welvaart behoort en het vierde kwartiel op het deel dat tot de 25 procent met de hoogste wel-

vaart behoort.
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