
Koen Caminada, Egbert Jongen (universiteit leiden)
Wim Bos, Marion van den Brakel, Ferdy Otten (cbs)

onder redactie van

inkomen verdeeld
trends 1977 – 2019



Citeerwijze 
K. Caminada, E. Jongen, W. Bos, M. van den Brakel & F. Otten (2021), 
Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, UnivLeiden/CBS.

Redactie
Koen Caminada (Universiteit Leiden)
Egbert Jongen (Universiteit Leiden en CPB)
Wim Bos (CBS)
Marion van den Brakel (CBS)
Ferdy Otten (CBS)

Vormgeving
Studio Tint, Den Haag

Productie 
Ipskamp Printing, Enschede

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019
W CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), Heerlen, 2021
W Universiteit Leiden (Afdeling Economie), Leiden, 2021

Copyright
U kunt de publicatie downloaden via de websites www.cbs.nl en  
www.economie.leidenuniv.nl
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde 
van bronvermelding:
K. Caminada, E. Jongen, W. Bos, M. van den Brakel & F. Otten (2021), 
Inkomen verdeeld, trends 1977-2019, UnivLeiden/CBS.

ISBN  978-90-9035-168-1
NUR  781

Contact
Koen Caminada
www.universiteitleiden.nl/medewerkers/koen-caminada



Inhoud

Lijst van tabellen en figuren 7

Woord vooraf 11

1  Inkomensverhoudingen 13
Wim Bos, Koen Caminada, Egbert Jongen en Ferdy Otten

1.1  Inleiding 13
1.2  Totstandkoming van dit revisieproject 14
1.3  Leeswijzer 15
1.4  Databron: herziene gegevens uit de Inkomensstatistiek 17
1.5  Standaardisatie van inkomen en equivalentiefactoren 21
Geraadpleegde literatuur 22

2  De samenstelling en verdeling van inkomen 23
Koen Caminada, Jim Been, Kees Goudswaard, Jeroen Nieuweboer en Heike Vethaak

2.1  Inleiding 23
2.2  Inkomensvorming en inkomensherverdeling 24
2.3  Wie zit waar in de inkomensverdeling? 31
2.4  Trends  32
Geraadpleegde bronnen 40

3  Inkomensongelijkheid en het effect van herverdeling 41
Koen Caminada, Marion van den Brakel, Kees Goudswaard, Heike Vethaak  
en Jim Been

3.1  Inleiding 41
3.2  Inkomensongelijkheid en inkomensherverdeling in 2019 43
3.3  Trends in inkomensongelijkheid en herverdeling  47
3.4  Internationale vergelijking 52
Geraadpleegde bronnen 56

4  Belastingdrukverdeling 57
Koen Caminada, Jim Been, Kai Gidding, Heike Vethaak en Egbert Jongen

4.1  Inleiding 57
4.2  Belasting- en premiedruk 2019 58
4.3  Trends in de belasting- en premiedruk 1977-2019 60
4.4  Heterogeniteit verdeling belasting- en premiedruk 63
Geraadpleegde bronnen 67



5  Dynamische koopkrachtontwikkeling 69
Kai Gidding

5.1  Inleiding koopkracht 69
5.2  Recente ontwikkelingen 71
5.3  Jaar-op-jaar koopkrachtontwikkelingen vanaf 1977 72
5.4  Trendmatige groei van de koopkracht 74
5.5  Koopkrachttrends voor afzonderlijke bevolkingsgroepen vanaf 1989 77
Geraadpleegde bronnen 80

6  Lage inkomens en de kans op armoede 83
Ferdy Otten, Koos Arts, Koen Caminada en Kees Goudswaard

6.1  Inleiding: armoede vanuit het inkomensperspectief 83
6.2  Lage inkomens hier en nu 84
6.3  Trends in lage inkomens en (langdurige) armoede 88
6.4  Trends in armoede bij risicogroepen 90
6.5  Trends in armoederisico van kinderen 100
6.6 Internationale vergelijking armoederisico 103
Geraadpleegde bronnen 107

7  Topinkomens 109
Egbert Jongen, Koen Caminada en Noortje Pouwels-Urlings

7.1  Inleiding 109
7.2  Inkomensaandeel topinkomens in 2019 110
7.3  Trends in inkomensaandeel topinkomens 114
7.4  Internationale vergelijking inkomensaandeel topinkomens 119
Geraadpleegde bronnen 121

8  Inkomenslevensloop van generaties van de bevolking 123
Wim Bos

8.1  Inleiding 123
8.2  Demografische trends 125
8.3  Sociaal-economische trends 129
8.4  Incidentele effecten op de koopkracht 136
8.5  Levensloopinkomen van generaties 138
Geraadpleegde literatuur 144

Over de auteurs 147



Lijst van tabellen en figuren

t 1.4.1 	 Inkomensbestanden; reeksbreuk in 2000 en 2011/14	 18
f 1.4.2		 Bijstelling van het bruto en besteedbaar inkomen	 19
f 1.4.3		 Gemiddeld bruto en besteedbaar inkomen van huishoudens, voor en na herziening	 20
t 1.5.1	 CBS Equivalentiefactoren, 1977-2019	 21

t 2.2.1		 Inkomensvorming en -herverdeling, 2019	 25
t 2.2.2		 Inkomens verdeeld naar groepen, 2019	 28
t 2.2.3		 Samenstelling van gestandaardiseerd inkomen van huishoudens, 2019	 30
f 2.3.1		 Samenstelling percentielen 2019. Wie zit waar in de inkomensverdeling?	 31
f 2.3.2		 Inkomenshoogte per percentiel gestandaardiseerd bruto inkomen, 2019	 32
f 2.4.1		 Reëel gemiddeld gestandaardiseerd inkomen, 1977-2019	 33
f 2.4.2  Aandeel bruto inkomen mannen en vrouwen, 1977-2019	 34
f 2.4.3  Aandeel inkomensbronnen in het totale bruto inkomen, 1977-2019	 35
t 2.4.4  Samenvatting ontwikkeling samenstelling groepen 1977-2019	 36
f 2.4.5  Aandeel van het aantal huishoudens naar inkomensbron, 1977-2019	 37
f 2.4.6  Aandeel van het aantal huishoudens naar huishoudenssamenstelling, 1977-2019	 37
f 2.4.7  Hoofdkostwinners, 1977-2019	 38
f 2.4.8  Aandeel van het aantal personen naar migratieachtergrond, 1977-2019	 38
t 2.4.9  Samenstelling van gestandaardiseerde inkomen van huishoudens, 1977 en 2019	 39

f 3.1.1  Samenstelling van inkomens van huishoudens	 42
f 3.2.1  Lorenz-curve gestandaardiseerd inkomen, 2019	 43
t 3.2.2  Kerncijfers inkomensverdeling, 2019	 44
t 3.2.3  Reductie ongelijkheid primair inkomen, 2019	 45
t 3.2.4  Aandeel gestandaardiseerd inkomen per decielgroep, 2019	 46
t 3.2.5  Grenzen decielgroepen inkomen x 1.000 euro, 2019	 46
f 3.3.1  Inkomensongelijkheid in Nederland, 1977-2019	 48
t 3.3.2  Regressie trend Ginicoëfficiënt en S80/S20-ratio, 1977-2019	 49
f 3.3.3  Aandeel gestandaardiseerd besteedbaar inkomen per decielgroep 1977-2019	 50
t 3.3.4  Inkomensongelijkheid en inkomensherverdeling in Nederland, 1977-2019	 52
f 3.4.1  Ginicoëfficiënt gestandaardiseerd besteedbaar inkomen, 2019	 53
t 3.4.2  Ginicoëfficiënt gestandaardiseerd marktinkomen en besteedbaar inkomen, 2019	 54
f 3.4.3  Inkomensongelijkheid in de EU15, 1995-2019	 55

t 4.2.1  Belasting- en premiedruk, 2019	 58
f 4.2.2  Samenstelling gemiddelde druk inkomensheffingen per percentiel gestandaardiseerd 

bruto inkomen, 2019	 59
t 4.2.3  Belasting- en premiedruk naar kenmerken huishoudens, 2019	 60
f 4.3.1  Ontwikkeling hoogte en samenstelling inkomensheffingen, 1977-2019	 61
t 4.3.2  Hoogte en samenstelling druk inkomensheffingen, 1977-2019	 61

 7



f 4.3.3  Belasting- en premiedruk naar kwintielgroepen gestandaardiseerd inkomen,  
1977-2019	 62

t 4.3.4  Ontwikkeling gemiddelde belasting- en premiedruk per groep, 1977-2019	 63
f 4.4.1  Heterogeniteit belasting- en premiedruk en inkomenshoogte per percentiel, 2019	 65
f 4.4.2  Trend in de heterogeniteit van de verdeling van de belasting- en premiedruk,  

1977-2019	 66
f 4.4.3  Trend in de gemiddelde belasting- en premiedruk, 1977-2019	 67

f 5.2.1  Dynamische koopkrachtontwikkeling in Nederland, 2017-2019	 72
f 5.3.1  Dynamische koopkrachtontwikkeling 1977-2019	 73
f 5.4.1  Dynamische koopkrachtontwikkeling 1977-2019, cumulatief	 75
f 5.4.2  Dynamische koopkrachtontwikkeling 1977-2019, cumulatief per decennium	 76
f 5.5.1  Dynamische koopkrachtontwikkeling naar voornaamste inkomensbron huishouden,  

1989-2019	 77
f 5.5.2  Dynamische koopkrachtontwikkeling naar voornaamste inkomensbron huishouden,  

1989-2019 cumulatief per decennium en cumulatief sinds 1989	 78
f 5.5.3  Dynamische koopkrachtontwikkeling naar huishoudenssamenstelling, 1989-2019	 79
f 5.5.4  Dynamische koopkrachtontwikkeling naar huishoudenssamenstelling, 1989-2019 

 cumulatief per decennium en cumulatief sinds 1985	 80

t 6.2.1  Huishoudens met (langdurig) laag inkomen, 2019	 85
f 6.2.2  Huishoudens met een (langdurig) laag inkomen naar leeftijd hoofdkostwinner, 2019	 87
f 6.3.1  Huishoudens met een (langdurig) laag inkomen	 90
f 6.4.1  Huishoudens met een laag inkomen naar voornaamste inkomensbron, 1977-2019	 91
f 6.4.2  Huishoudens met een laag inkomen, voornaamste inkomensbron, 1977-2019	 92
f 6.4.3  Huishoudens met een laag inkomen naar migratieachtergrond, 1995-2019	 93
f 6.4.4  Huishoudens met een laag inkomen, migratieachtergrond, 1995-2019	 94
t 6.4.5  Relatieve armoederisico’s naar migratieachtergrond, 2019	 96
f 6.4.6  Huishoudens met een laag inkomen naar huishoudenssamenstelling, 1977-2019	 97
f 6.4.7  Huishoudens met een laag inkomen, huishoudenssamenstelling, 1977-2019	 98
f 6.4.8  Huishoudens met een laag inkomen naar leeftijdsgroepen, 1977-2019	 99
f 6.5.1  Minderjarige kinderen in huishoudens met een (langdurig) laag inkomen, 1977-2019	 100
f 6.5.2  Minderjarige kinderen in eenoudergezinnen met (langdurig) laag inkomen,  

1977-2019	 101
f 6.5.3  Minderjarige kinderen met armoederisico naar migratieachtergrond, 1995-2019	 102
f 6.5.4  Minderjarige kinderen met armoederisico, migratieachtergrond, 1995-2019	 103
f 6.6.1  Armoederisico in de Europese Unie, 2019	 104
t 6.6.2  Deel bevolking dat via sociale uitkeringen boven de armoedegrens wordt getrokken,  

2019	 105
f 6.6.3  Armoederisico in de Europese Unie, 1995, 2001, 2007 en 2019	 106

f 7.2.1  Inkomensaandeel topinkomens in 2019: persoonlijk primair inkomen	 110
f 7.2.2  Pareto-parameter topinkomens in 2019: persoonlijk primair inkomen 	 111
f 7.2.3  Inkomensaandeel topinkomens in 2019: verschillende inkomensbegrippen 	 112
f 7.2.4  Aandeel mannen en vrouwen binnen de topinkomens in 2019	 113
f 7.2.5  Aandeel leeftijdsgroepen binnen de topinkomens in 2019	 113
f 7.2.6  Aandelen sociaal-economische categorie binnen de topinkomens in 2019	 114
f 7.3.1  Inkomensaandeel topinkomens in 1977-2019: persoonlijk primair inkomen	 115
f 7.3.2  Inkomensaandeel topinkomens 1977-2019: persoonlijk bruto inkomen	 116

8	 Inkomen verdeeld, trends 1977-2019



f 7.3.3  Inkomensaandeel topinkomens 1977-2019: gestandaardiseerd besteedbaar inkomen	 116
t 7.3.4  Regressie trend inkomensaandelen, 1977-2019	 117
f 7.3.5  Aandelen subgroepen binnen de top 1% van de inkomens 1977-2019	 119
t 7.4.1  Internationale vergelijking inkomensaandeel top 1% van de inkomen in 2019	 120
f 7.4.2  Ontwikkeling inkomensaandeel top 1% in geselecteerde landen: 1980-2019	 121

f 8.1.1  Bevolkingsomvang per geboortecohort naar migratieachtergrond, 1977, 1998 en 2019	 124
f 8.2.1  Bevolking naar positie in het huishouden en leeftijd, 1977	 125
f 8.2.2  Bevolking naar positie in het huishouden en leeftijd, 1998	 126
f 8.2.3  Bevolking naar positie in het huishouden en leeftijd, 2019	 126
f 8.2.4  Jongvolwassenen naar positie in het huishouden	 127
f 8.2.5  Aandeel alleenstaanden in de bevolking naar leeftijd	 128
f 8.3.1  Bevolking naar sociaal-economische categorie en leeftijd, 1977	 129
f 8.3.2  Bevolking naar sociaal-economische categorie en leeftijd, 1998	 130
f 8.3.3  Bevolking naar sociaal-economische categorie en leeftijd, 2019	 130
f 8.3.4  Jongvolwassenen naar sociaal-economische categorie	 131
f 8.3.5  50-64-jarigen naar sociaal-economische categorie 132
f 8.3.6  Aandeel tweeverdieners onder paren naar leeftijd van de vrouw, gedurende  

levensloop, 1977-2019	 133
f 8.3.7  Mediaan persoonlijk bruto inkomen uit werk van geboortecohorten gedurende  

levensloop, 1977-2019	 135
f 8.4.1  Koopkrachtontwikkeling per geboortecohort, 1990-2019	 136
f 8.4.2  Inkomen (mediaan) naar leeftijd	 137
f 8.5.1  Mediaan inkomen van generaties gedurende levensloop, 1977-2019	 139
f 8.5.2  Mediaan inkomen (bij veronderstelde constante groei) van generaties gedurende 

levensloop, 1977-2019	 140
f 8.5.3  Mediaan inkomen van generaties naar leeftijd, 1977-2013	 141
f 8.5.4  Aandeel hoofdkostwinners met eigen woning per geboortecohort gedurende  

levensloop. 1977-2019	 142
f 8.5.5  Inkomenskloof binnen generaties gedurende levensloop, 1977-2019	 143

Lijst van tabellen en figuren  9



 11

Woord vooraf

De gegevens van de Inkomensstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) vormen een rijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Om deze data nog be-
ter te benutten voor beleid en onderzoek, organiseerden het CBS en de Universiteit 
Leiden in 2018 een bijeenkomst voor beleidsmakers en wetenschappers van verschil-
lende onderzoeksinstellingen. Speciale aandacht was er voor inkomensongelijkheid 
waarover in Nederland veel maatschappelijk debat was naar aanleiding van het werk 
van Thomas Piketty.

De bijna acht miljoen huishoudens in Nederland hebben niet allemaal hetzelfde 
 inkomen, en voor de meesten verandert het van jaar op jaar. Ontwikkelingen in deze 
inkomensverschillen kunnen alleen zuiver vastgesteld worden met een consistente 
 datareeks. Het CBS beschikt over inkomensgegevens vanaf 1977, maar door de over-
stap naar een nieuw belastingstelsel in 2001 zit er een trendbreuk in de inkomens-
gegevens. De cijfers van voor en na de stelselwijziging zijn daardoor niet goed met 
elkaar te vergelijken. Vanuit de wetenschap brak Koen Caminada, hoogleraar empi-
rische analyse van sociale en fiscale regelgeving van de Universiteit Leiden, een lans 
voor de ontwikkeling van een consistente reeks inkomensgegevens vanaf 1977, onder 
meer om te bezien of de inkomensongelijkheid op de langere termijn al dan niet is 
toegenomen. 

In diverse studiebijeenkomsten waarbij ook onderzoekers van andere universiteiten, 
De Nederlandsche Bank, het Centraal Planbureau, een aantal ministeries en Netspar 
aanwezig waren, is besproken hoe de trendbreuk aangepakt zou kunnen worden en 
de Inkomensstatistiek verder verbeterd. In de voorliggende publicatie ‘Inkomen ver-
deeld, trends 1977-2019’ worden voor het eerst uitkomsten gepresenteerd op basis van 
de consistent gemaakte inkomensgegevens. Behalve voor inkomensongelijkheid is er 
aandacht voor aanverwante onderwerpen, zoals de vorming en herverdeling van het 
inkomen, de belastingdruk, de koopkrachtontwikkeling, de ontwikkeling van de lage 
inkomens en armoede, topinkomens en de inkomensverschillen tussen generaties. 

De uitkomsten laten onder meer zien dat in de periode van 1977 tot 2019 de inkomens-
ongelijkheid is toegenomen, maar dat sinds 1990 de inkomensverschillen vrij stabiel 
zijn. Ook is de belasting- en premiedruk sinds het topjaar 1985 (44 procent) trendma-
tig gedaald tot 38,2 procent in 2019. Met name de premies volksverzekeringen en de 
inkomstenbelasting daalden fors, terwijl de verplichte afdrachten voor ziektekosten 
stegen. De jaar-op-jaar koopkrachtontwikkeling van de Nederlandse bevolking kende 
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sinds 1977 een vrijwel onafgebroken stijgend verloop met uitzondering van de econo-
mische crises in de perioden 1979-1985 en 2009-2013. De lange reeks leert verder dat de 
koopkrachtontwikkelingen voor werkenden en huishoudens met kinderen steevast 
het meest rooskleurig zijn. De ontwikkeling van het percentage huishoudens met een 
inkomen onder de lage-inkomensgrens volgt in grote lijnen de conjunctuur: in  tijden 
van economische neergang stijgt de kans op armoede, in tijden van economische voor-
spoed daalt de armoedekans. In 1985 piekte het armoederisico op het historisch hoge 
niveau van 22,5 procent. In 2019 is het percentage huishoudens met kans op armoede 
gedaald naar 7,7 procent. In 2019 was er daarnaast geen enkel ander land waar het 
inkomensaandeel van de topinkomens zo laag was als in Nederland. Het in-
komensaandeel van de top 1% is in de afgelopen veertig jaar vrijwel stabiel gebleven 
en bedraagt in 2019 6,5 procent.

Wij zijn verheugd dat dit samenwerkingsproject van het CBS met de Afdeling Econo-
mie van de Universiteit Leiden heeft geleid tot deze publieksuitgave. De publicatie 
wordt gratis ter beschikking gesteld. Tegelijkertijd komen de bijbehorende microda-
tabestanden beschikbaar voor wetenschappelijke onderzoekers via de remote access  
faciliteit van het CBS. Cijfers, tabellen en figuren zijn te raadplegen via StatLine, de 
digitale databank van het CBS (http://opendata.cbs.nl/statline). Via de website van 
de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden kan ook worden doorgeklikt naar 
 additionele informatie (www.economie.leidenuniv.nl). 

Dank aan de medewerkers van het CBS en de Universiteit Leiden die hebben bijge-
dragen aan dit project, in het bijzonder Wim Bos (CBS), Marion van den Brakel (CBS), 
Koen Caminada (UL), Egbert Jongen (UL en CPB) en Ferdy Otten (CBS). 

Prof. dr. ir. Hester Bijl Drs.  Angelique Berg
Rector Magnificus  Directeur-generaal
Universiteit Leiden Centraal Bureau voor de Statistiek
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De gegevens van de Inkomensstatistiek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) vormen een rijke bron voor wetenschappelijk onderzoek.
Ontwikkelingen in de inkomensverschillen kunnen alleen zuiver vast -
gesteld worden met een consistente datareeks. Het CBS beschikt over 
inkomensgegevens vanaf 1977, maar door de overstap naar een nieuw 
belastingstelsel in 2001 zit er een trendbreuk in de inkomensgegevens. 
De cijfers van voor en na de stelselwijziging zijn daardoor niet goed met 
elkaar te vergelijken. Vanuit de wetenschap brak Koen Caminada
(Universiteit Leiden) een lans voor de ontwik keling van een consistente
reeks inkomensgegevens vanaf 1977, onder meer om te bezien of de
inkomensongelijkheid op de langere termijn al dan niet is toegenomen.

In diverse studiebijeenkomsten waarbij ook onderzoekers van andere 
universiteiten, De Nederlandsche Bank, het Centraal Plan bureau, een 
aantal ministeries en Netspar aanwezig waren, is besproken hoe de 
trendbreuk aangepakt zou kunnen worden en de Inkomensstatistiek 
verder verbeterd. In Inkomen verdeeld, trends 1977–2019 worden voor het
eerst uitkomsten gepresenteerd op basis van de consistent gemaakte 
inkomensgegevens. Behalve voor inkomens ongelijkheid is er aandacht
voor aanverwante onderwerpen, zoals de vorming en herverdeling van het
inkomen, de belastingdruk, de koop kracht ontwikkeling, de ontwikkeling
van de lage inkomens en armoede risico’s, topinkomens en de inkomens -
verschillen tussen generaties.
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