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AIDS-wezen speerpunt van
beleid

Keuzevrijheid pensioen
HARRY VAN DALEN, KÈNE HENKENS EN

Vloek voor de één, zegen voor de ander

De financiering van pensioenen is
een bron van zorg voor beleidsmakers.
De vergrijzing zet onverminderd door
en maakt dat oude pensioenspelregels
veranderen. Langzaam maar zeker
verschuiven risico’s en verantwoordelijkheden meer naar de werknemer. Het
zelfstandig beslissen over pensioenfinanciering is geen sinecure en een
grote keuzevrijheid is voor velen geen
onverdeeld genoegen, zo blijkt uit een
vergelijking van attitudes en oordelen
van werknemers in Nederland en de
Verenigde Staten.
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DOUGLAS HERSHEY

Nederland is door tal van hervormingen en dereguleringen een aardig laboratorium
voor pensioenwetenschappers aan het worden. Het pensioensysteem dat decennialang werd gekenmerkt door het verzorgende karakter wordt langzaam maar zeker
ingewisseld voor een systeem waarbij verantwoordelijkheid en risico steeds meer
bij de werknemer komen te liggen. De vergrijzing maakt dat de samenstelling van
de groep premiebetalers en uitkeringsgerechtigden fundamenteel verandert. Indien
er niets gebeurt komt de rekening te eenzijdig bij hedendaagse en toekomstige generaties werkenden te liggen. Om kostenstijgingen in de tijd uit te spreiden zijn allerlei
hervormingen in de maak. Het kabinet Balkenende wil in overeenstemming met de
Europese akkoorden dat de leeftijd waarop men daadwerkelijk met pensioen gaat
in de nabije toekomst met vijf jaar toeneemt. De kans hierop is niet groot als werknemers massaal de mogelijkheden die de nieuwe levensloopregeling biedt inzetten
voor een reparatie van het prepensioen. De cruciale vraag voor beleidsmakers is
wat er gebeurt met werk en besparingen als de eigen verantwoordelijkheid van
werknemers toeneemt.
Om een idee te krijgen van de gevolgen van wijzigingen in (pré)pensioenland is het
leerzaam om een blik over de grens te werpen en te kijken naar een land waar de eigen verantwoordelijkheid een veel grotere rol in het dagelijks leven speelt dan in
Nederland. In 2004 heeft het NIDI een onderzoek uitgevoerd onder circa 1.000
Nederlandse en 500 Amerikaanse werknemers ter vergelijking van attitudes en verwachtingen over de pensioensituatie van werknemers die leven in twee verschillen-
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Tabel 1. Internationale vergelijking pensioencontracten en vermogensopbouw
Verdeling deelnemers aan pensioencontracten, gedefinieerd in termen van:
Uitkeringen

België
Nederland

Premies

Totale waarde
pensioenfondsen en
levensverzekeringen (in % BBP)

100

0

37

95

5

129
4a

Duitsland

95

5

Japan

94

6

Verenigd Koninkrijk

84

16

128

Luxemburg

80

20

n.b.

49

Finland

79

21

25

Ierland

64

36

n.b.

Frankrijk

60

40

57

Denemarken

50

50

95

Zweden

50

50

Korea

46

54

Portugal

8a
26

46

54

22

30

70

81

Oostenrijk

25

75

23

Zwitserland

24

76b

186

Spanje

Verenigde Staten

7a

10

90

Italië

8

92

IJsland

8

92

89

Estland

0

100

n.b.

Hongarije

0

100

9

Polen

0

100

8

Slowakije

0

100

20

Tsjechië

0

100

8

(a)

Alleen de waarde van pensioenfondsinvesteringen in het jaar 2003.

(b)

Queisser en Whitehouse (2003).

22

n.b. staat voor niet beschikbaar.
Bron: OESO, Pension markets in focus, Newsletter juni 2005, no. 1.

de culturen. Hier wordt ingegaan op een aantal
saillante verschillen uit die studie.
Verschillen tussen de VS en Nederland
De verschillen tussen de pensioeninstituties in
de VS en Nederland zijn groot. Nederland kent
een lange traditie van collectief geregelde pensioenen, waarbij de verplichting om te sparen
een grote rol speelt. Voorts zijn pensioenen
vaak gedefinieerd in termen van uitkeringen en
niet in premies waarmee Nederlandse werkne-

mers nauwelijks hoeven te denken over pensioenbeleggingen en zich alleen bekommeren om
pensioenrechten. Nederland telde per 1 januari
2005 829 pensioenfondsen met 6,2 miljoen
pensioendeelnemers en de waarde van het pensioenvermogen bedroeg op dat moment 534
miljard euro. In 2004 kwam er 23 miljard euro
aan pensioenpremies binnen en werd 16 miljard euro aan pensioen uitgekeerd. Vanzelfsprekend zal de vergrijzing deze stroom gelden
fundamenteel beïnvloeden. Gezamenlijk beheren de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars die zich toeleggen op pensioencontracten een vermogen dat in 2003 129 procent van
het nationaal inkomen bedroeg, oftewel 540
miljard euro.
Niet alle landen hebben de zaken zo geregeld
als Nederland en de Verenigde Staten is welhaast het spiegelbeeld van Nederland. Tabel 1
laat zien waar Nederland en de Verenigde Staten zich bevinden in het internationale spectrum. In Nederland is 95 procent van de aanvullende pensioencontracten gedefinieerd in termen van een uitkering: de uitkering ligt vast
(bijvoorbeeld 70 procent van het inkomen bij
40 dienstjaren) en de premies zijn afhankelijk
van het succes van beleggingen en financieel beheer. In termen van belegde gelden behoort
Nederland tot de wereldtop. Alleen Zwitserland
is, met een pensioenvermogen dat 186 procent
van het nationaal inkomen bedraagt, Nederland
de baas. Hoe anders is de situatie in de Verenigde Staten waar de eigen verantwoordelijkheid
in pensioenen de boventoon voert en waar de
meeste pensioenen zijn gedefinieerd in termen
van premies: 70 procent van de pensioendeelnemers heeft een contract waarin de inleg van
premies is vastgelegd maar de uitkering niet.
Kortom, de werknemer draagt het risico als er
iets misgaat met de beleggingen, maar trekt ook
het profijt als die beleggingen succesvol blijken.
Die verschillen vertalen zich ook in macro-economische spaarcijfers. Niet minder dan 40 procent van het pensioeninkomen in de VS betreft
individuele vrije besparingen tegen tien procent
in Nederland. De vrije pensioenbesparingen
zijn in Nederland de laatste jaren weliswaar ge-

Foto: Marcel Minnée
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Gedachten van pensioenplanners
Een open vraag is of de verschillen in pensioenculturen ook hun weerslag hebben in het denken over pensioen. Het overgrote deel van de
Nederlandse werknemers houdt zich voor zijn
50ste jaar nauwelijks met zijn pensioen bezig. Bij
Amerikaanse werknemers is het pensioenbewustzijn – vooral op jongere leeftijd – een stuk
hoger (zie figuur 1). In de VS komt het voor dat
scholieren al voordat ze de arbeidsmarkt hebben betreden over de noodzaak van pensioenplanning worden voorgelicht.
Ondanks de geringe denkinspanning is de gemiddelde Nederlandse werknemer redelijk optimistisch over zijn toekomstige pensioen. Maar
achter gemiddelden gaat een grote verscheidenheid schuil. Vooral de verschillen tussen inkomensgroepen in de twee landen zijn opvallend.
Terwijl in de Verenigde Staten actief pensioensparen vooral een zaak is van de hogere inkomensgroepen is er in Nederland nauwelijks een
verschil te ontdekken tussen werknemers die
veel of weinig verdienen. En dit blijft niet zonder consequenties. Een ruime meerderheid van
de Amerikanen met een laag inkomen (zie figuur 2) spaart naar eigen zeggen onvoldoende
voor de oude dag. Dat is tweemaal zoveel als in
Nederland. Een grote gelijkenis tussen beide
landen vinden we in het pensioenspaargedrag
van werkende vrouwen. Vrouwen zijn in beide
landen veel minder actief in de planning van hun
pensioen en somberder over hun verwachte
pensioenresultaat. Dat is wellicht een reflectie
van het gegeven dat vrouwen minder dan mannen investeren in hun arbeidscarrière, maar
onderstreept ook de risico’s die veel vrouwen
lopen op een tekort aan pensioen.
Een belangrijk resultaat weergegeven in figuur 2
is de mate van tevredenheid over de spaarinspanningen naar inkomensgroep in beide landen. In de Verenigde Staten sparen werknemers
vooral uit de lage inkomensgroepen naar eigen
zeggen onvoldoende voor hun pensioen en zijn
de midden en lage inkomensgroepen ontevredener over hun pensioenbesparingen dan Nederlandse werknemers met een vergelijkbare inkomenspositie. Mensen met hogere inkomens in
de Verenigde Staten zijn echter positiever over
hun pensioenbesparingen dan Nederlandse
veelverdieners. Dat stemt tot nadenken omdat
het suggereert dat de werknemers die de verantwoordelijkheid kunnen dragen meer verantwoordelijkheid willen dragen als ze de keuze
krijgen. De zelfbeschikking over niveau en
hoogte van pensioenbesparingen is voor veel
mensen uit de lagere inkomensgroepen echter
geen onverdeeld genoegen. Zonder een verplichte deelneming in pensioenfondsen sparen
zij vaak onvoldoende. Dit kan ermee te maken
hebben dat sparen en beleggen specifieke kennis
én zelfbeheersing vereisen die menigeen ontbeert. Het uitbesteden van het denken en doen
over pensioen aan pensioenfondsen is een verstandig besluit, zolang deze het vertrouwen van
hun deelnemers niet schenden en verstandig

Figuur 1. Percentage werknemers eens met de stelling ‘Ik heb een duidelijke visie over hoe mijn leven
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Figuur 2. Percentage werknemers oneens met de stelling ‘Ik spaar genoeg voor een goed pensioen’,
Nederland versus VS uitgesplitst naar inkomensgroepen
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groeid maar het gros van de pensioenbesparingen vindt nog altijd plaats via verplichte pensioenverzekeringen.
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met ingelegde pensioengelden omgaan en op
transparante wijze verantwoording afleggen
over gevoerd beleid. Eerder onderzoek (zie tabel
2) heeft in dat verband laten zien dat het vertrouwen van Nederlandse werknemers in hun
pensioenfonds (gegevens over de VS ontbreken)
groot is: ruim de helft van de werknemers heeft
enig tot veel vertrouwen in de pensioenfondsen.
Het vertrouwen in de overheid en in banken en
verzekeraars is een stuk lager. Anders uitgedrukt: 15 procent van de werknemers koestert

Tabel 2. Vertrouwen van werknemers in beheerders van pensioengelden in Nederland a, 2004
Geen
vertrouwen

Weinig
vertrouwen

Neutraal

Enig
vertrouwen

Veel
vertrouwen

Percentages

Pensioenfondsen

3

15

30

42

11

Overheid

7

25

33

30

5

Bank- en verzekeringsbedrijven

7

24

36

29

5

(a)

De vraag gesteld aan respondenten luidde: “In hoeverre vertrouwt u de onderstaande instanties in het garanderen van een goed pensioen?”

Bron: NIDI (december 2004); N = 2.069.
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wantrouwen jegens pensioenfondsen terwijl 30
procent weinig vertrouwen heeft in de pensioengaranties van de overheid en van verzekeraars.
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Eind december liet het Japanse Ministerie van Gezondheid, Werk en Welzijn weten over 2005 een daling te verwachten van de bevolkingsomvang van
Japan van rond de 10.000 mensen, emigranten en
immigranten niet meegerekend. Het geschatte aantal van 1,067 miljoen geboorten zou worden overtroffen door een aantal van 1,077 miljoen overledenen. In vergelijking met 2004 telde 2005 zo’n 44.000
geboorten minder en 48.000 overledenen meer. Het
is de eerste keer sinds 1899, toen het land zijn bevolking in kaart ging brengen, dat de natuurlijke
groei negatief is. Het geschatte aantal sterfgevallen
over 2005 werd alleen overtroffen in 1947. Het naoorlogse Japan kende een hoge zuigelingensterfte,
maar de huidige stijging van de sterfte komt doordat het land sterk veroudert. (http://joicfp.or.jp/eng/
e-news/2006_jan/12-J_Pop.ph).

Sparen of langer doorwerken
Wat betekenen deze resultaten voor de toekomst van het prepensioen? Ervaringen uit de
Verenigde Staten doen vermoeden dat vooral
degenen die over ruime financiële middelen beschikken meer zullen gaan sparen voor hun
pensioen en dat degenen die minder zullen sparen worden genoodzaakt om langer te werken
of een lager pensioen te accepteren. Het zullen
waarschijnlijk vooral de hogere lagen van de
samenleving zijn die profiteren van de nieuwe
keuzevrijheid, terwijl de werknemers die de
kracht missen om zich te binden aan pensioenplannen de grootste risico’s lopen op ongewenste uitkomsten aan het einde van hun loopbaan.
Kortom, het voeren van eigen verantwoordelijkheid is niet voor iedereen vanzelfsprekend
en keuzevrijheid lijkt daarmee voor de één een
vloek en voor de ander een zegen.

• Dalen, H.P. van en K. Henkens (2005),Wie vertrouwt
de werknemer zijn pensioengeld toe? Economisch
Statistische Berichten 86, 11 februari 2005, pp. 58-60.

• Ekert, D.J. (2004), Born to retire: the foreshortened
life course, The Gerontologist, 44, pp. 3-9.

• Hershey, D., K. Henkens en H.P. van Dalen (2005),
Mapping the minds of retirement planners: A crosscultural perspective. Working paper NIDI, Den Haag.

• Queisser, M. en E. Whitehouse (2003), Individual
choice in social protection: The case of Swiss pensions.
Parijs: OECD. http://www.oecd.org/dataoecd/13/46/
7090927.pdf.

Dr. H.P. van Dalen, Erasmus Universiteit Rotterdam
en NIDI, dr. K. Henkens, NIDI en dr. D.A. Hershey,
Oklahoma State University Department of Psychology;
e-mail: dalen@nidi.nl

Unicef maakt vijfjarenplan bekend
DANIEL REIJER

AIDS-wezen speerpunt
van beleid
Veel kinderen worden wees doordat hun vader en/of moeder aan AIDS overlijdt. Vooral op het Afrikaanse
continent moeten duizenden AIDS-wezen worden opgevangen, meestal door familie. In Zambia bijvoorbeeld,
een land met een enorme AIDS-problematiek, zijn vaak de grootouders de klos. En dat terwijl volgens goede
Zambiaanse gewoonte van kinderen wordt verwacht dat ze de ouderen helpen en niet andersom. Bovendien
beschikken ouderen in Zambia in veel gevallen niet over de middelen om het kind onder meer naar school
te laten gaan. UNICEF wil de problematiek wereldwijd aanpakken en maakte een vijfjarenplan waarin
huishoudens en gemeenschappen tot de belangrijkste doelgroepen behoren. Is dit de meest toereikende
aanpak om de zwaarst getroffenen, de AIDS-wezen, te bereiken?
Foto: Auteur

Vier AIDS-wezen na afloop van een Focus Group Discussion in Mpongwe, Zambia.

Over de hele wereld zijn naar schatting 23 miljoen mensen aan AIDS gestorven en volgens
UNAIDS (zie kader) is het totale aantal mensen
dat met HIV/AIDS leeft op dit moment 42 miljoen. Rond de 13,5 miljoen kinderen verloren
hun vader en/of moeder door AIDS. De verwachtingen zijn dat dit aantal zal toenemen tot
meer dan 25 miljoen in 2010.
Afrika is het werelddeel dat het zwaarst is getroffen door de AIDS-epidemie, hoewel ook in
Azië het aantal gevallen snel toeneemt. Afrika
heeft niet alleen de meeste AIDS-doden te betreuren, maar het continent heeft als direct gevolg hiervan ook het hoogste aantal AIDS-wezen. In sommige landen in Sub-Sahara Afrika is
meer dan de helft van de kinderen AIDS-wees
(één of beide ouders zijn gestorven aan de gevolgen van AIDS (figuur 1)). Het percentage
AIDS-wezen in Sub-Sahara Afrika ligt vele malen hoger dan dat in Azië en Latijns-Amerika.
Verwacht wordt dat de stijgende lijn die het
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aantal AIDS-wezen tot nu toe vertoont, de
komende jaren zal blijven bestaan (zie figuur 2).
In 2010 zullen naar verwachting vier van de
vijf weeskinderen in Sub-Sahara Afrika leven.
UNICEF verwacht dat Afrika in 2010 meer dan
18 miljoen AIDS-wezen zal tellen. Nu zijn dat
er naar schatting 11 miljoen.

Figuur 1. Percentage wezen van alle kinderen in landen in Sub-Sahara Afrika, 2003

Negatieve gevolgen
HIV/AIDS heeft in toenemende mate negatieve
gevolgen voor kinderen, huishoudens en gemeenschappen. De epidemie raakt iedereen,
maar weeskinderen in het bijzonder hebben het
erg zwaar. Deze kinderen zien hun vader en/of
moeder een vaak langzame en pijnlijke dood
sterven en groeien op in ernstig verarmde gezinnen en gemeenschappen. Daarbij is het de vraag
welke familieleden de zorg voor de kinderen op
zich nemen.
Kinderen die wees worden en de huishoudens
waar zij terecht komen, gaan er in veel opzichten sterk op achteruit. UNICEF schat dat nog
geen tien procent van alle AIDS-wezen financiële steun ontvangt terwijl minder dan vijf procent van alle met HIV besmette kinderen medische hulp krijgt.
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Bron: Children on the Brink 2004: A Joint Report
on Orphan Estimates and Program Strategies.
Washington: Synergy Project, UNAIDS/UNICEF/USAID.

volledig wegvalt. Het gebrek aan inkomen leidt
ertoe dat veel vrouwen samen met hun kinderen bij andere gezinsleden gaan wonen.
Niet alleen inkomensverlies leidt tot migratie.
Als een van de ouders overlijdt aan de gevolgen
van AIDS is de kans groot dat de andere ouder
ook is besmet met HIV. Kinderen die net een vader of moeder hebben verloren, zullen daardoor
vaak ook hun andere ouder verliezen. Als de
overgebleven ouder ziek wordt, migreert deze
vaak naar zijn of haar geboortestreek op het
platteland om daar van familieleden zorg, voedsel en medicatie te ontvangen. Dit proces staat
bekend als het ‘going-home-to-die-syndrome’.
Nagegaan is waar de onderzochte AIDS-wezen
woonden voordat hun vader en/of moeder ziek
werd of kwam te overlijden (figuur 3): 21 procent van hen woonde in de stad voordat zij naar
het platteland migreerden. De conclusie is dat

UNAIDS
UNAIDS is de AIDS-organisatie van de
Verenigde Naties. In UNAIDS participeren
de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR),
UNICEF, het Wereld Voedselprogramma
van de VN (WFP), het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP), het VN-Bevolkingsfonds (UNFPA), de Misdaad en drugsorganisatie van de VN (UNODC), de VN-arbeidsorganisatie (ILO), UNESCO, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldbank. De huidige voorzitter is de Vlaming
Peter

Piot.

Website:

www.unaids.org.

UNAIDS richt zich op preventie, op zorg en
op vermindering van de effecten van de
epidemie.

Figuur 2. Geschatte aantallen weeskinderen (in miljoenen) per werelddeel, 1990-2010
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Zambia
Eén van de zwaarst door HIV/AIDS getroffen
landen met de daaraan gekoppelde wezenproblematiek is Zambia. Van de volwassenen in
Zambia is 21,5 procent door HIV besmet. Het
land staat daarmee zesde op de lijst met landen
met het hoogste percentage HIV-besmettingen
ter wereld. Omdat Zambia over een lange periode een hoge HIV-prevalentie heeft, staat het land
ook in de top van de lijst van landen met hoge
aantallen AIDS-wezen (zie kader “Zambia”).
In 2002 is over een periode van acht maanden
onderzoek gedaan naar de situatie van weeskinderen in ruraal Zambia (zie kader “Onderzoeksopzet”). Het belangrijkste doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van overlevingsstrategieën die worden gehanteerd door kinderen en huishoudens in de omgang met de gevolgen van AIDS zoals ziekte en toegenomen medische en verzorgingskosten, verminderde arbeidsparticipatie en inkomen, opvang van weeskinderen en emotioneel leed ten gevolge van sterfte en
dood. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat migratie een vaak vergeten en toch
zeer belangrijke strategie is die zowel kinderen
als gezinnen al dan niet verplicht hanteren in
hun zoektocht naar opvang en zorg.
Op het moment dat iemand met HIV-besmetting AIDS ontwikkelt, gebeurt er niet alleen
veel met deze persoon maar ook met het huishouden waar hij of zij deel van uitmaakt. De
medische kosten gekoppeld aan het verlies aan
inkomsten als gevolg van de ziekte brengen dergelijke huishoudens een zware financiële klap
toe. Om de zorg voor de zieke en, bij overlijden,
de begrafenis te kunnen bekostigen wordt veel
geld uitgegeven: vaak wordt een groot deel van
de inboedel verkocht en/of worden leningen
aangegaan. De man wordt vaak eerst ziek of
komt te overlijden. In Zambia zijn veel meer
mannen dan vrouwen economisch actief
waardoor het huishoudinkomen gedeeltelijk of
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SSA is Afrika ten zuiden van de Sahara, LAC is Latijns Amerika en de Caraïben, Azië is alle Aziatische landen behalve de voormalige Sovjet Unie.
Gebaseerd op: Children on the Brink 2004, Washington, UNAIDS, UNICEF en USAID, 2004.
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ZAMBIA

Uit de nationale volkstelling van 2000
bleek dat Zambia een jaarlijkse bevolkingsgroei heeft van 2,9 procent
en een totale bevolkingsomvang van
10.285.631. Van de bevolking is 49,1
procent jonger dan 15 jaar; de levensverwachting is 54 jaar en de zuigelingensterfte is 78 per 1.000 levendgeborenen. Zambia heeft een lage bevolkingsdichtheid en relatief veel mensen
wonen in de stad; de hoofdstad Lusaka
telt meer dan twee miljoen mensen. In
2000 waren in Zambia al meer dan één
miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van AIDS. Van alle volwassenen
is 21,5 procent HIV-positief en het land
telt meer dan 630.000 wezen van wie
meer dan 60 procent zijn of haar ouder(s) verloor aan de gevolgen van
AIDS.

Een typisch klaslokaal op het platteland in Serenje, Zambia.

de AIDS-problematiek zich van de stad naar
het platteland verplaatst.
Opvang door grootouders
Van de kinderen die hun vader en/of moeder
hebben verloren blijft minder dan de helft in
hetzelfde huishouden wonen. In toenemende
mate is de zorg voor kinderen een verantwoordelijkheid van grootouders geworden (zie de tabel). In de Zambiaanse maatschappij voelen
jongeren zich moreel verplicht om ouderen zoveel mogelijk te helpen en te ondersteunen. Het
is taboe om ouderen hulp te vragen. Dat toch
meer dan de helft van alle weeskinderen wordt
opgevangen door grootouders of andere ouderen (bijvoorbeeld ooms en tantes) is dan ook
geen keuze van families maar meestal bittere
noodzaak. Er is vaak simpelweg niemand anders meer die voor deze kinderen kan zorgen.
Zambia kent geen sociale zekerheid en de door
mensen zelf opgebouwde pensioenen zijn als
gevolg van de devaluatie van de munt niets
meer waard. Ouderen zijn vaak aangewezen op
hun kinderen en op de gemeenschap voor hun
onderhoud. Veel jongeren kunnen hun ouders
echter onvoldoende steunen doordat hun eigen
draagkracht vermindert of geheel verdwijnt als
gevolg van armoede, ziekte of sterfte. In plaats
van te worden verzorgd door hun eigen kinderen zijn steeds meer grootouders gedwongen
om de zorg van hun kleinkinderen op zich te
nemen. Huishoudens waar een of twee oude

Zorgverleners van niet-wezen en wezen in ruraal Zambia (%)

Ouder(s)

Wezen

91

37

Oom en/of tante

1

17

Grootouders

8

43

Broer/zus

0

3

Anders

0

0

Totaal

6

Niet-wezen

100

100

(n=1.021)

(n=624)

mensen zorgen voor grote aantallen zeer jonge
weeskinderen komen steeds vaker voor. Toenemende aantallen weeskinderen leven bij grootouders die de financiële noch de fysieke middelen hebben om toereikend voor deze kinderen
te kunnen zorgen.
School
In veel huishoudens met weeskinderen wordt
met moeite één maaltijd per dag geserveerd. Het
dagelijkse gevecht om voldoende voedsel te bemachtigen heeft tot gevolg dat op bijvoorbeeld
schoolparticipatie wordt bezuinigd.
Weeskinderen worden binnen huishoudens
vaak beschouwd als de directe oorzaak van het
ontregelde huishoudbudget. Eigen kinderen en
weeskinderen worden daardoor in veel gevallen, bijvoorbeeld ten aanzien van de geboden
mogelijkheden om een school te bezoeken, verschillend behandeld. Het beetje geld dat er is,
gaat meestal naar de scholing van de eigen kinderen. Niet-wezen hebben een grotere kans om
naar school te gaan dan weeskinderen in hetzelfde huishouden.
Arbeid
Door ziekte van volwassenen dalen de inkomsten van huishoudens terwijl de kosten stijgen
als gevolg van het groeiende aantal mensen
(zieken en weeskinderen) dat moet worden
verzorgd. In veel huishoudens worden kinderen dan ook ingeschakeld om arbeid te verrichten (zie figuur 4). Dit kan zowel onbetaalde als
betaalde arbeid zijn. Onbetaalde arbeid is
meestal werk dat wordt verricht in het huishouden of op het land dat dit huishouden bezit. Betaalde arbeid is werk dat tegen betaling (financieel of in natura) wordt gedaan voor andere
huishoudens of via reguliere banen.
Uit het onderzoek blijkt dat veel, ook jonge,
kinderen moeten werken en dat binnen huishoudens weeskinderen vaker worden ingeschakeld om werk te verrichten dan niet-wezen.
Over het algemeen hebben weeskinderen veel
meer verantwoordelijkheden binnen het huishouden (onbetaalde arbeid). Ter illustratie: weDEMOS JAARGANG 22 NUMMER 1
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zen staan vaak tot een uur eerder op dan nietwezen. Terwijl niet-wezen nog liggen te slapen
gaan wezen hout sprokkelen, water halen en
het ontbijt (indien beschikbaar) voorbereiden.
Dit beeld herhaalt zich elke dag en wezen hebben dagelijks minder tijd voor scholing, huiswerk, voor spel en om met volwassenen in het
huishouden door te brengen.
Strategie van UNICEF
Van eind 2005 tot en met 2010 zet UNICEF
zich extra in voor AIDS en kinderen in de
wereld. De organisatie stelt zich tot doel om
binnen vijf jaar 80 procent van alle 18 miljoen
AIDS-wezen een financiële ondersteuning te
geven. Volgens UNICEF is 27 miljard euro nodig om de komende vijf jaar nieuwe HIV-besmettingen onder kinderen te verminderen,
medische hulp te bieden aan HIV-besmette
kinderen en om kinderen die wees zijn geworden door middel van financiële middelen en
onder andere medische hulp te ondersteunen.
UNICEF roept regeringen op om gezinnen met
weeskinderen te ondersteunen, onder andere
door het afschaffen van schoolgeld en bijkomende kosten voor onderwijs. De organisatie
zet zich er voor in om binnen vijf jaar gratis
lager onderwijs voor alle kinderen mogelijk en
bereikbaar te maken.
Ook wil UNICEF alle bijdragen voor gezondheidszorg schrappen om zo voor alle kinderen
onderwijs toegankelijk te maken. Regeringen
van getroffen landen zullen een belangrijke rol
moeten spelen. Toch verwacht UNICEF dat 80
procent van de weeskinderen die dat nodig hebben in 2010 hulp van buitenaf moeten krijgen.
Of het gaat lukken om internationaal zoveel
geld bij elkaar te brengen is de vraag. De overeenkomsten tussen deze doelen en de veel bredere Millennium Development Goals van de
VN vergroten de kans dat er meer hulp komt
echter wel degelijk. Er is dus hoop.

Figuur 3. Woonplaats van wezen op het platteland voordat hun ouder(s) ziek werd(en) of kwam(en) te
overlijden

21%

Geboren in onderzoeksgebied
Geboren in andere rurale gebieden
4%
Geboren in urbane gebieden

75%

Belangrijk in het beleid van UNICEF is dat nadrukkelijk huishoudens en niet individuele
kinderen worden gesteund. Interventies die
specifiek zijn gericht op weeskinderen leiden
tot stigmatisering van deze kinderen en een
verminderd verantwoordelijkheidsgevoel bij
verzorgers.
Tot slot
Particuliere initiatieven vanuit het Westen zijn
vaak gericht op weeshuizen en adoptie op afstand, hulpprogramma’s met een grote aaibaarheidsfactor, terwijl de echte problematiek ligt
bij de huishoudens en de families, vaak op het
platteland, die weeskinderen hebben opgenomen. Het bouwen van weeshuizen is, gezien de
omvang van het probleem in veel zwaar getroffen landen, vaak geen optie. Zambia bijvoorbeeld kan niet voor 630.000 kinderen opvang in
weeshuizen bieden. Verder kunnen met het geld
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Figuur 4. Arbeidsparticipatie van niet-wezen
en wezen
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Mensen die direct of indirect worden getroffen door de problematiek van HIV/AIDS gebruiken een groot
scala aan overlevingsstrategieën om het hoofd boven water te houden (lees: om te overleven). Voorbeelden van dergelijke strategieën zijn het toewenden van arbeidskrachten voor landbouw (ten koste

In 2004 overleden in Nederland 85 mensen aan

van commercieel werk en/of scholing), bezuinigen op scholing, op kleren en op voedsel, verkoop van ei-

AIDS, 72 mannen en 13 vrouwen. De afgelopen drie

gendommen en leningen aangaan en prostitutie. De resultaten van een onderzoek uitgevoerd in 2002 op

jaar laten een stabiel beeld zien. Tien jaar geleden,

het platteland in Zambia laten zien hoe kinderen leiden onder hun wees-status en wat de consequenties

in 1994, maakte AIDS echter nog 444 slachtoffers.

van deze overlevingsstrategieën zijn voor het leven van weeskinderen.

De daling is het gevolg van betere medicatie. Mensen die besmet zijn met HIV krijgen daardoor min-

Het onderzoek, dat in 2002 is uitgevoerd op twee rurale locaties in Zambia, bstaat uit twee delen:

der snel AIDS en AIDS-patiënten overlijden minder

1. In een survey-onderzoek werd bij 400 huishoudens met kinderen informatie verzameld over de leden

snel. Het aantal met HIV besmette mensen wordt

van het huishouden, het verleden, de sociaal-economische status en problemen waar de huishoudens

geschat op ruim 16.000. De eerste ziektegevallen

mee kampen. In totaal werden in deze 400 huishoudens 1.646 kinderen geregistreerd. Van hen waren

werden in 1982 geconstateerd en het aantal overle-

621 (38 procent) weeskinderen.

denen steeg daarna snel. In totaal overleden in de

2. Daarnaast zijn meer dan 15 zogenaamde Focus Group Discussions gehouden met groepen wees-

periode 1983-2004 in Nederland ruim 4.000 men-

kinderen en groepen niet-wezen. Deze gesprekken werden gehouden in besloten groepen van onge-

sen aan AIDS. Meer dan de helft van hen was tus-

veer 15 kinderen. Met behulp van een tolk probeerde de onderzoeker het vertrouwen te winnen van de

sen de 30 en de 35 jaar oud. Negen van de tien

kinderen om zo in een ontspannen sfeer alle kinderen vrij aan het woord te laten en uit te nodigen tot

slachtoffers zijn mannen. Homo- en biseksuele

discussie. Tijdens deze gesprekken met groepen kinderen in vergelijkbare leeftijdscategorieën werd

mannen lopen het grootste risico, maar ook steeds

onder andere de gemiddelde dag van de kinderen besproken maar ook problemen die ze hadden en

meer heteroseksuelen raken besmet. Dit blijkt ook

veranderingen (in het geval van weeskinderen) sinds de ouders zijn overleden.

uit het hogere percentage vrouwen dat aan AIDS

Tijdens de Focus Group Discussions zijn schema’s opgesteld met informatie over de dagindeling van

overlijdt (CBS).

de kinderen.
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men in kaart te brengen. Het hulpbeleid kan
vervolgens beter worden gericht op die gemeenschappen waar de meest getroffen kinderen zich bevinden. Deze gemeenschappen
moeten worden ondersteund in hun zorgfunctie. Alleen zo kan een structurele oplossing voor de wezenproblematiek worden gevonden.
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Congres over de bevolkingsontwikkeling en haar gevolgen voor justitie
Op 11 mei 2006 wordt in Congrescentrum ‘De Reehorst’ in Ede het WODC/NIDI-congres ‘Veranderingen in bevolkingssamenstelling, levensloop
en criminaliteit: gevolgen voor justitie’ gehouden. WODC staat voor Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie
van Justitie.
De bevolkingssamenstelling van Nederland verandert. De bevolkingsgroei is ongelijk over Nederland verdeeld en zorgt voor een onevenwichtige bevolkingsdichtheid, de mobiliteit neemt toe en het aandeel ouderen in de bevolking groeit. Prognoses laten zien dat deze demografische
processen voorlopig nog tot 2030 zullen doorgaan en dat de diversiteit van de bevolking toeneemt. Daarna is een stationaire of zelfs een in
omvang dalende bevolking mogelijk. Ook de levenslopen van individuen veranderen. Jongeren wonen langer thuis, volgen langere tijd onderwijs, komen daardoor steeds later aan een baan en stellen gezinsvorming uit. Ouderen daarentegen stoppen (nog steeds) eerder met werken.
Afgezien van studies naar relaties tussen mobiliteit, immigratie en deviant gedrag is de wetenschappelijke aandacht voor de relatie tussen
demografie, levensloop en criminologie nooit bijzonder intensief geweest. Hoewel daar in de laatste tien jaar verandering in is gekomen, blijft
de aandacht aan de magere kant. Systematisch dóórdenken van de gevolgen van demografische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande veranderingen in de individuele levensloop voor de bestudering van criminaliteit gebeurt nog maar weinig.
Op het congres staat de vraag centraal welke gevolgen deze veranderingen hebben voor de criminaliteit in Nederland, en daarmee voor Justitie.
Het congres gaat niet alleen over vraagstukken die de criminologie en de demografie betreffen. Een belangrijk deel zal zijn gewijd aan de vraag
wat vergrijzing, verkleuring en het huidige beleid voor invloed hebben op het gebruik van justitievoorzieningen.
In twee plenaire presentaties zullen prof. dr. Pearl Dykstra (NIDI) en prof. dr. Alex Piquero (Universiteit van Florida) hun visie geven op de relatie tussen demografie, levensloop, criminaliteit en de justitiële gevolgen. Verder worden in workshops lezingen verzorgd die als input dienen
voor een uitgebreide discussie.
Inschrijving voor het congres kan vanaf medio februari. Wilt u t.z.t. een inschrijvingsbrochure ontvangen, stuur dan een e-mail naar Ron
van Kaam (r.van.kaam@minjus.nl; tel. 070 3706819) of naar de Congrescommissie WODC (wodc@minjus.nl) onder vermelding van ‘WODCcongres 2006’.
Meer informatie is te vinden op de website van WODC: www.wodc.nl.
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