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Van de 13,5 miljoen mensen van 15 jaar of ouder met een eigen inkomen in 2018 had 
ruim driekwart alleen een hoofdinkomen, 23 procent had daarnaast een neven
inkomen. Het zijn vooral scholieren en studenten die bijverdienen. Van de scholieren 
en studenten met een eigen inkomen hadden ruim 9 op de 10 bijverdiensten. 
Daarmee zijn ze goed voor 40 procent van alle personen met een neveninkomen. 
Pensioenontvangers en werknemers hebben het minst vaak een tweede inkomen: 
respectievelijk 11 en 14 procent. Bij ruim de helft van de personen met neveninkomen 
ging het om loon als werknemer, bij bijna een kwart betrof het een uitkering.

1. Inleiding

Een groot deel van de mensen met inkomen ontvangt dit uit meerdere bronnen tegelijk; in 

2018 waren er 3,1 miljoen personen met een neveninkomen. Wie zijn deze mensen met 

neveninkomen, waar leven ze vooral van, en hoeveel dragen deze bijverdiensten bij aan 

hun totale inkomen? Het CBS beschikt niet over reguliere statistieken van neveninkomens. 

Wel wordt incidenteel gerapporteerd over de bijverdiensten van specifieke groepen zoals 

scholieren en studenten (CBS, 1999; 2010) en zelfstandigen (Bierings en Kösters, 2018; CBS, 

2016; Kösters en Van den Brakel, 2016). Ook in ander onderzoek worden doorgaans 

bepaalde vormen van neveninkomens uitgelicht; de focus ligt met name op personen met 

stapelbanen, ook wel multi-jobbers (Neefs en Vansteenkiste, 2018) of moonlighters 

(Pouliakas, 2018; Webster, Edwards en Smith, 2018) genoemd. Ook gaat er aandacht uit 

naar oudere werknemers (Bouwhuis et al., 2018), naar ouderen die hun pensioen 

aanvullen met overbruggingsinkomen (Dingemans, Henkens en Van Solinge, 2016; Beehr 

en Bennett, 2014) en naar zelfstandigen (Schulz, 2016). Hieruit komt een beeld naar voren 

van een zeer gemêleerde groep. 

Het combineren van meerdere inkomens kan duiden op economische noodzaak, maar er 

kunnen ook andere redenen zijn om een bijbaan of een onderneming te hebben naast de 

hoofdbaan of een (pensioen)uitkering. Denk aan plezier in het werk, aangename contacten 

met collega’s of klanten, bijverdiensten voor vakantie of hobby’s, enzovoorts. Zo werden er 

bij onderzoeken gebaseerd op het Britse huishoudenspanel aanwijzingen gevonden dat 

personen met meerdere banen een wens hebben naar meer afwisseling in het werk 

(Wu, Baimbridge en Zhu, 2011), nieuwe vaardigheden willen ontwikkelen 

(Panos, Konstantinos en Zangelidis, 2014), of misschien zichzelf zo willen verzekeren tegen 

volledige werkloosheid (Bell, Hart en Wright, 1997). 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de diverse combinaties van hoofd- en 

neveninkomens en de bedragen die hiermee zijn gemoeid voor Nederland. Daarbij worden 

de neveninkomens uitgelicht per sociaaleconomische categorie: scholieren en studenten, 

werknemers, zelfstandigen, uitkeringsontvangers en pensioenontvangers. Er wordt 

afgesloten met enkele gedachten over mogelijke methodologische verbeteringen.
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Tenzij anders vermeld hebben alle hier gepresenteerde gegevens betrekking op voorlopige 

cijfers voor 2018. De onderzoekspopulatie omvat allen met een geregistreerd persoonlijk 

inkomen die woonachtig zijn in een particulier huishouden in Nederland op 1 januari. 

Wanneer wordt gesproken over inkomen, dan gaat het steeds over het persoonlijk bruto 

jaarinkomen (zie kader Bruto-inkomen).

Hoofd- en neveninkomen

Dit artikel introduceert een methodiek om op basis van integrale inkomensregistraties 
(CBS, 2020) het bruto jaarinkomen van personen met een inkomen op te splitsen in 
een hoofdinkomen (belangrijkste inkomensbron), het voornaamste neveninkomen 
(op één na belangrijkste inkomensbron) en een restinkomen. Van restinkomen 
is sprake bij meer dan twee inkomensbronnen, en als de persoon gedurende 
het jaar overstapt op een ander hoofdinkomen (transitie). Met behulp van deze 
basismethodiek kunnen voor de gehele bevolking hoofd- en neveninkomen worden 
onderscheiden. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vijf inkomensbronnen:

 − Loon als werknemer.
 − Inkomen als zelfstandige (waaronder loon van een directeur-

grootaandeelhouders).
 − Studieleningen/financiering van scholieren en studenten.
 − Pensioen (uitkering AOW, pensioen en nabestaandenpensioen).
 − Overige uitkeringen (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, bijstand en 

overige sociale voorzieningen). 

Aan de hand van de voornaamste inkomensbron oftewel het hoofdinkomen wordt 
de sociaaleconomische categorie van een persoon bepaald. Alleen scholieren en 
studenten zijn op een andere wijze afgebakend (zie kader Scholieren en studenten).

Voor neveninkomens wordt onderscheid gemaakt naar dezelfde vijf inkomensbronnen 
als bij het hoofdinkomen. Een uitzondering vormt daarbij de studielening/-financiering 
die hier gezien de lage frequentie bij de overige uitkeringen wordt ingedeeld. 

Bepalend voor een neveninkomen is dus dat het afkomstig is uit een andere 
inkomensbron dan het hoofdinkomen. Heeft bijvoorbeeld een werknemer een grote 
en een kleinere werknemersbaan, dan worden de inkomsten uit deze tweede baan 
niet als neveninkomen gezien aangezien het bij beide om inkomen uit loon gaat. 
Betreft het verschillende sub-bronnen van dezelfde inkomensbron, bijvoorbeeld 
een uitkeringsontvanger die zowel een WW-uitkering als een bijstandsuitkering 
krijgt, dan zijn het hoofd- en het neveninkomen hetzelfde. Voor meer details over 
de werkwijze om hoofd- en neveninkomen te onderscheiden en de opbouw van de 
inkomensbronnen wordt verwezen naar de Technische toelichting. 
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2. Personen met 
neveninkomen 

In deze paragraaf staan mensen met een neveninkomen centraal. Hoe hoog is het aandeel 

personen naar sociaaleconomische categorie dat een neveninkomen heeft? En welke 

combinaties van hoofd- en neveninkomen komen in de praktijk het meest voor? 

Bijna een kwart met neveninkomen
Van de 13,5 miljoen mensen in Nederland met een eigen inkomen begin 2018 had 

77 procent alleen een hoofdinkomen, terwijl 23 procent ook nog een ander inkomen 

ontving. Deze percentages zijn in de periode 2011-2018 vrij stabiel gebleven. Het zijn 

vooral de scholieren en studenten die veelvuldig bijverdienen. Ruim 9 op de 10 studenten 

met inkomen hebben bijverdiensten (figuur 2.1). Dit komt neer op 1,2 miljoen personen, 

oftewel 40 procent van alle personen met een tweede inkomen. 

Ook onder uitkeringsontvangers komen neveninkomens met 27 procent bovengemiddeld 

vaak voor. Met name degenen met een uitkering vanwege werkloosheid of ziekte- of 

arbeidsongeschiktheid hebben dikwijls een tweede inkomen.  

Bij zelfstandigen ligt het aandeel met een neveninkomen vrijwel op het gemiddelde. 

Pensioenontvangers en werknemers hebben het minst vaak een tweede inkomen, 

respectievelijk 11 en 14 procent.

Scholieren en studenten

Scholieren en studenten worden anders afgebakend dan de andere 
sociaaleconomische categorieën waarbij de voornaamste inkomensbron bepalend 
is. Als scholier/student met een inkomen wordt iedereen beschouwd die staat 
ingeschreven bij een onderwijsinstelling bij de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) 
op 1 januari, 16 jaar of jonger is (leerplicht) én een persoonlijk inkomen heeft dat 
minus de studielening/toelage kleiner of gelijk is aan de lage-inkomensgrens. Volgens 
deze definitie worden personen die ingeschreven zijn aan een onderwijsinstelling, 
maar tegelijk substantieel inkomen uit arbeid hebben, dus gezien als werknemer of 
zelfstandige. 
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Studenten met werknemersbaan grootste groep
Gegeven de gekozen indeling zijn er 17 mogelijke combinaties van hoofd- en neveninkomen 

mogelijk. Figuur 2.2 toont hoe vaak deze combinaties voorkomen. Veruit de grootste groep 

wordt gevormd door de 1,2 miljoen scholieren en studenten met een werknemersbaan. Het 

gaat dan vaak om kleine banen waarvoor weinig opleiding is vereist zoals winkelbediende, 

vakkenvuller, kelner of serveerster of schoonmaker (CBS, 1999; 2010). 

Werknemers met een uitkering (495 duizend) komen op de tweede plaats, gevolgd door 

werknemers die tevens als zelfstandige opereren (278 duizend) en werknemers die ook 

pensioen ontvangen (152 duizend). Uitkeringsontvangers (139 duizend) en pensioenontvangers 

(137 duizend) met daarnaast loon als werknemer nemen de vijfde en zesde plaats in.

Bij ruim de helft van de 3,1 miljoen personen met neveninkomen bestaat dit inkomen uit 

loon als werknemer, bij 23 procent is het afkomstig uit een uitkering, bij 15 procent uit 

inkomen als zelfstandige en bij 11 procent gaat het om pensioen. 

% van personen met inkomen

2.1 Aandeel personen met neveninkomen naar sociaaleconomische
        categorie, 2018*
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3. Neveninkomen en bruto-
inkomen

In deze paragraaf staat de hoogte van het neveninkomen centraal. Hoe verhoudt het 

neveninkomen zich tot het bruto jaarinkomen bij de verschillende sociaaleconomische 

groepen? En wat is de bijdrage van de verschillende soorten neveninkomen aan het totale 

inkomen?

Neveninkomen goed voor 16 procent van bruto-inkomen
In 2018 was het bruto-inkomen voor alle personen met inkomen gemiddeld 36,9 duizend 

euro (CBS StatLine, 2020). Met 27,5 duizend euro is het inkomen van personen met 

neveninkomen ruim 30 procent lager dan de 39,2 duizend euro voor personen met alleen 

een hoofdinkomen. Dit komt doordat er veel scholieren en studenten in de groep met 

neveninkomen zitten. Het bruto-inkomen van scholieren en studenten met bijverdiensten 

bedraagt gemiddeld 5 duizend euro en is daarmee veruit het laagst van alle 

sociaaleconomische groepen met neveninkomen (figuur 3.1). Wel is het beduidend hoger 

dan het inkomen van scholieren/studenten zonder bijverdiensten, die het met gemiddeld 

3,6 duizend euro moeten doen (tabel B.1). 

Bij bijverdienende scholieren en studenten is het gemiddelde neveninkomen met 

3,3 duizend euro goed voor bijna twee derde van hun bruto-inkomen. Voor de overige 

sociaaleconomische categorieën is dat aandeel veel lager; het varieert van 10 procent bij 

werknemers tot 19 procent bij zelfstandigen. In totaal draagt het neveninkomen voor 

16 procent bij aan het bruto-inkomen van personen met een tweede inkomen. Gemiddeld 

gaat het om een bedrag van 4,5 duizend euro. Bij zelfstandigen is dat met 9,4 duizend 

euro het hoogst. Daarnaast ligt ook bij de pensioenontvangers het neveninkomen met 

5,5 duizend euro boven het gemiddelde.

Persoonlijk bruto-inkomen

Het bruto-inkomen van een persoon bestaat uit het primair inkomen, vermeerderd 
met uitkeringen inkomensverzekering en uitkeringen sociale voorziening (m.u.v. 
kinderbijslag en kindgebonden budget). 

 − Het persoonlijk primair inkomen omvat inkomen werknemer en inkomen 
zelfstandige.

 − Uitkeringen inkomensverzekering zijn uitkeringen van sociale verzekeringen, 
volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, 
ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en nabestaanden.

 − Uitkeringen sociale voorziening betreffen diverse uitkeringen gefinancierd uit de 
algemene middelen, zoals bijstand en de Wajong-uitkering.
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Met neveninkomen doorgaans een hoger inkomen
Bij bijna alle sociaaleconomische categorieën is het bruto-inkomen van mensen met een 

neveninkomen gemiddeld hoger dan bij degenen met alleen een hoofdinkomen. Alleen 

onder werknemers is dat omgekeerd: in 2018 was het bruto-inkomen van werknemers met 

alleen een hoofdinkomen gemiddeld 5,0 duizend euro hoger dan dat van hun collega’s die 

daarnaast ook nog een ander inkomen hadden (tabel B.1). 

Bij pensioenontvangers en uitkeringsontvangers valt op dat het hoofdinkomen van de 

groep met neveninkomen gemiddeld boven dat van de groep zonder neveninkomen ligt. 

Dit kan er op wijzen dat het dikwijls mensen met een hogere (pensioen)uitkering zijn die 

daarnaast nog een tweede inkomen hebben. 

Neveninkomen uit pensioen het hoogst
Het bruto-inkomen van personen die bijverdienden als werknemer kwam in 2018 op 

12,7 duizend euro (figuur 3.2). De bijverdiensten zijn met 4,1 duizend euro goed voor bijna 

een derde van het totale inkomen. Het relatief lage bruto-inkomen kan worden verklaard 

doordat ruim driekwart van de mensen met neveninkomen uit een werknemersbaan 

scholieren en studenten zijn. 

Bezien vanuit het soort neveninkomen hebben personen die bijverdienen als zelfstandige 

gemiddeld het hoogste inkomen, namelijk 51,5 duizend euro bruto. Met 3,9 duizend euro 

maakt het neveninkomen hier maar een relatief klein deel van uit (8 procent). De groep die 

op deze manier bijverdient, bestaat voor bijna 60 procent uit werknemers. 

Personen die naast hun hoofdinkomen ook pensioen ontvangen, hebben gemiddeld het 

hoogste neveninkomen: 8,4 duizend euro. Dit komt neer op 17 procent van het gemiddelde 

bruto-inkomen van 48,4 duizend euro van degenen met dit neveninkomen. Het betreft een 

gemêleerde groep: 44 procent is werknemer, 31 procent uitkeringsontvanger en 25 procent 

zelfstandige. 

Het gemiddelde bruto-inkomen van personen met een uitkering als neveninkomen 

bedraagt 34,8 duizend euro. Hiervan komt 4,0 duizend euro oftewel 11 procent voor 

rekening van het neveninkomen. Deze groep bestaat voor 68 procent uit werknemers.

1 000 euro

3.1 Bruto-inkomen van personen met neveninkomen naar sociaal-
         economische categorie, 2018*
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4. Soort neveninkomen per 
sociaaleconomische 
categorie 

In de komende paragraaf wordt per sociaaleconomische categorie dieper ingegaan op de 

verschillende soorten neveninkomens. Hoe groot is het aandeel dat een bepaald 

neveninkomen heeft? Hoe hoog zijn die inkomsten gemiddeld en hoe verhouden ze zich 

tot het bruto-inkomen?

Studenten verdienen het vaakst bij als werknemer
Scholieren en studenten met neveninkomen verdienen vrijwel allemaal (97 procent) bij 

met een werknemersbaan (tabel 4.1). Deze leverde hun in 2018 gemiddeld zo’n 

3,3 duizend euro bruto op naast een eventuele studielening. De overige scholieren en 

studenten zijn daarnaast vooral actief als zelfstandige of ontvangen een uitkering.

Werknemers: vooral uitkering als neveninkomen
Het merendeel (54 procent) van de werknemers met neveninkomen heeft een uitkering. In 

2018 ging het om een bedrag van gemiddeld 3,6 duizend euro bruto. Dit komt neer op 

10 procent van het bruto-inkomen van 35,3 duizend euro van deze werknemers. Het gaat 

dikwijls om werkloosheidsuitkeringen. 

Daarnaast zijn werknemers ook vaak actief als zelfstandigen (30 procent) of ontvangen een 

pensioenuitkering (16 procent). Het hieruit verkregen neveninkomen bedraagt 

respectievelijk 4,0 en 8,3 duizend euro. Van alle mogelijke combinaties van hoofd- en 

neveninkomen hebben werknemers met daarnaast inkomen als zelfstandige of pensioen 

gemiddeld het hoogste bruto-inkomen; in beide gevallen 60 duizend euro. 

1 000 euro

3.2 Bruto-inkomen van personen met neveninkomen naar soort 
         neveninkomen, 2018*
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Neveninkomen bij zelfstandigen met pensioen het hoogst
Zelfstandigen met neveninkomen hebben dikwijls een baan als werknemer (35 procent) of 

ontvangen pensioen (29 procent). Van alle sociaaleconomische groepen hebben 

zelfstandigen gemiddeld het hoogste neveninkomen, namelijk 9,4 duizend euro. Vooral bij 

degenen met pensioen is dat inkomen aanzienlijk. Met 12,8 duizend euro is het goed voor 

een kwart van hun bruto-inkomen. Maar ook de neveninkomsten uit loon of uitkering zijn 

bij zelfstandigen relatief hoog: respectievelijk 8,5 duizend en 9,2 duizend euro. Het betreft 

vaak uitkeringen vanwege ziekte- of arbeidsongeschiktheid. 

Van de zelfstandigen heeft 13 procent eveneens neveninkomen als zelfstandige, het gaat 

dan voornamelijk om situaties waarbij het directeur-grootaandeelhouderschap wordt 

gecombineerd met het zelfstandige-ondernemerschap, of andersom. 

4.1 Bruto-inkomen van personen met neveninkomen naar sociaaleconomische categorie en soort 
neveninkomen, 2018*

 

Personen met  
neveninkomen

Soort  
neveninkomen

Bruto 
inkomen

Hoofd 
inkomen

Neven 
inkomen Rest

 

 

x 1 000 % 1 000 euro

Scholier of student    

Totaal 1 250 100 5 ,0 0 ,8 3 ,3 1 ,0

Loon als werknemer 1 214 97 4 ,9 0 ,8 3 ,3 0 ,9

Overige 36 3 7 ,0 1 ,2 2 ,6 3 ,2

Werknemer

Totaal 924 100 46 ,8 39 ,8 4 ,5 2 ,5

Inkomen als 
zelfstandige 278 30 60 ,0 52 ,8 4 ,0 3 ,2

Pensioen 152 16 60 ,0 49 ,8 8 ,3 1 ,9

Uitkering 495 54 35 ,3 29 ,4 3 ,6 2 ,4

Zelfstandige

Totaal 285 100 49 ,9 36 ,0 9 ,4 4 ,6

Loon als werknemer 101 35 45 ,5 31 ,3 8 ,5 5 ,8

Inkomen als 
zelfstandige 37 13 59 ,6 46 ,8 4 ,1 8 ,6

Pensioen 84 29 50 ,9 35 ,5 12 ,8 2 ,6

Uitkering 63 22 50 ,0 37 ,8 9 ,2 2 ,9

Uitkeringsontvanger

Totaal 331 100 26 ,3 19 ,0 4 ,3 3 ,0

Loon als werknemer 139 42 23 ,6 16 ,2 4 ,0 3 ,4

Inkomen als 
zelfstandige 27 8 32 ,9 24 ,1 4 ,8 4 ,0

Pensioen 106 32 30 ,6 24 ,0 5 ,1 1 ,5

Uitkering 59 18 21 ,8 14 ,6 3 ,1 4 ,2

Pensioenontvanger

Totaal 340 100 40 ,8 30 ,8 5 ,5 4 ,5

Loon als werknemer 137 40 45 ,6 33 ,6 7 ,9 4 ,2

Inkomen als 
zelfstandige 108 32 40 ,3 33 ,0 4 ,0 3 ,3

Uitkering 94 28 34 ,4 24 ,5 3 ,7 6 ,2
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Uitkeringsontvanger heeft laagste neveninkomen
Uitkeringsontvangers met neveninkomen hebben van alle sociaaleconomische groepen 

gemiddeld niet alleen het laagste hoofdinkomen (19,0 duizend euro), maar ook het 

laagste neveninkomen (4,3 duizend euro). De meesten hebben naast hun uitkering ook 

loon als werknemer (42 procent) of pensioen (32 procent). Dat levert hun gemiddeld 

respectievelijk 4,3 duizend en 5,1 duizend euro op. Zo’n 18 procent van de 

uitkeringsontvangers heeft daarnaast nog een andere uitkering van gemiddeld 3,1 duizend 

euro. Het aandeel dat bijverdient als zelfstandige is met 8 procent relatief laag. 

De helft van de uitkeringsontvangers met neveninkomen heeft een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering als hoofdinkomen. Van hen ontvangt 48 procent naast 

deze uitkering pensioen, terwijl 24 procent een baan als werknemer heeft. Van de andere 

uitkeringsontvangers (werkloosheidsuitkering, bijstandsuitkering of een overige uitkering 

sociale voorziening) met een tweede inkomen verdient het merendeel bij als werknemer. 

Pensioenontvanger verdient als werknemer het meest bij
Pensioenontvangers met neveninkomen zijn vaak ook werknemer (40 procent) of 

zelfstandige (32 procent), of zij ontvangen aanvullend een andere uitkering (28 procent). 

Degenen die bijverdienen als werknemer hebben gemiddeld het hoogste neveninkomen: 

7,9 duizend euro. Pensioenontvangers die ook als werknemer of zelfstandige actief zijn, 

zijn meestal mannen, terwijl degenen met tevens een (andere) uitkering net wat vaker 

vrouw zijn. De andere uitkering als neveninkomen betreft bij pensioenontvangers vooral 

arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

5. Conclusies

Dit artikel geeft een overzicht van neveninkomens naar sociaaleconomische categorie. Het 

uitlichten van neveninkomens levert extra inzicht in de welvaartspositie van de bevolking. 

Deze inkomsten blijven verborgen wanneer alleen wordt gekeken naar de totale inkomens. 

In 2018 waren er 3,1 miljoen personen met neveninkomen. Ruim de helft had loon als 

werknemer en bijna een kwart een uitkering. Gemiddeld bedroeg het neveninkomen op 

jaarbasis 4,5 duizend euro bruto, oftewel 16 procent van het bruto-inkomen. Bij personen 

die naast hun hoofdinkomen ook pensioen ontvangen, is het neveninkomen gemiddeld het 

hoogst (8,4 duizend euro), terwijl dat bij bijverdiensten als zelfstandige het laagst is 

(3,9 duizend euro). 

De meest opvallende bevindingen per sociaaleconomische categorie zijn:

Scholieren en studenten
Scholieren en studenten met inkomen hebben het vaakst neveninkomen (91 procent van 

deze categorie). Dit is goed voor bijna twee derde van hun bruto-inkomen van gemiddeld 

5,0 duizend euro. Ze verdienen voornamelijk bij met een werknemersbaan (97 procent van 

de scholieren en studenten met neveninkomen). Deze bijbaan levert hun gemiddeld 
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3,3 duizend euro bruto per jaar op. Met 1,1 miljoen personen vormen de scholieren en 

studenten die bijverdienen als werknemer veruit de grootste groep met neveninkomen. 

Werknemers
Bij werknemers is het aandeel van het neveninkomen in het bruto-inkomen met gemiddeld 

10 procent het kleinst. Van de werknemers met neveninkomen heeft meer dan de helft een 

uitkering. Met bijna 500 duizend vormen deze werknemers met uitkering de op één na 

grootste groep van mensen met neveninkomen. Werknemers met een tweede inkomen als 

zelfstandige of pensioen hebben gemiddeld het hoogste bruto-inkomen van alle 

combinaties van hoofd- en neveninkomen, namelijk beide 60 duizend euro. 

Zelfstandigen
Bij zelfstandigen is het neveninkomen met 9,4 duizend euro gemiddeld het hoogst. Met 

name het neveninkomen uit pensioen is bij hen relatief hoog. Met 12,8 duizend euro is het 

goed voor een kwart van het bruto-inkomen van de zelfstandigen met pensioeninkomsten. 

Maar ook het neveninkomen uit loon en uitkering is bij de zelfstandigen hoger dan bij de 

andere sociaaleconomische groepen. 

Uitkeringsontvangers
Na scholieren en studenten hebben uitkeringsontvangers met 27 procent het vaakst een 

neveninkomen. Het zijn met name de ontvangers van een werkloosheids- of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering die dikwijls een tweede inkomen hebben. Gemiddeld 

bedraagt het neveninkomen van een uitkeringsontvanger 4,2 duizend euro. Dat is na de 

scholieren en studenten het laagst van alle sociaaleconomische categorieën. Zo’n 

18 procent heeft naast de uitkering nog een andere uitkering. 

Pensioenontvangers
Onder pensioenontvangers komt een neveninkomen het minst vaak voor: bij 11 procent 

van deze groep. Na de zelfstandigen hebben zij wel het hoogste neveninkomen, namelijk 

gemiddeld 5,5 duizend euro. Vooral als werknemer verdienen ze betrekkelijk veel bij.

Verbeterpunten
De in dit artikel gepresenteerde methode voorziet in een globaal overzicht van 

neveninkomens, maar is nog te beperkt om specifieke deelgroepen in detail te beschrijven. 

Belangrijke verbeterpunten zijn:

Stapelbanen onderscheiden
Loon als werknemer wordt nu als één inkomensbron beschouwd. Op basis van de 

beschikbare loongegevens is het echter mogelijk om per persoon het aantal banen te 

onderscheiden waarin simultaan gewerkt wordt, evenals de hoogte van de afzonderlijke 

lonen. Dit kan vervolgens in de neveninkomensstatistiek worden verwerkt door de 

combinatie hoofd- én neveninkomen als werknemer toe te voegen. Deze uitbreiding kan in 

principe op korte termijn worden gerealiseerd.

Volgtijdelijkheid uitsluiten 
Specifiek voor zelfstandige ondernemers is het onzeker of het op één na hoogste inkomen 

(het gedefinieerde neveninkomen) inderdaad tegelijk met het hoofdinkomen wordt 

gegenereerd. Het ondernemersinkomen is immers enkel op jaarbasis bekend. Er zijn geen 

bronnen beschikbaar die een nauwkeurigere afleiding direct mogelijk maken, maar 
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wellicht kunnen er op langere termijn indicatoren worden ontwikkeld voor het preciezer 

schatten van de start- en stopdatum van ondernemersactiviteiten.

Detaillering 
Na verdere verfijning van de methodiek voor het uitsplitsen van hoofd- en neveninkomen 

zullen bepaalde onderzoeksvragen beter beantwoord kunnen worden. Bijvoorbeeld de 

vraag in welke sectoren werknemers en zelfstandigen het vaakst nevenactiviteiten hebben, 

en hoe dit zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Bij studenten is de vraag relevant of 

zij sinds de invoering van het leenstelsel meer zijn gaan werken en bijverdienen naast de 

studie, of dat ze dat juist minder zijn gaan doen omdat ze geen studievertraging willen 

oplopen. Een andere kwestie van meer methodologische aard is of het wellicht beter is om 

studenten helemaal uit te sluiten van de onderzoekspopulatie. Een groot deel van hen 

betrekt de voornaamste financiële middelen immers uit een lening, en een lening is geen 

inkomen maar een schuld. 

En hoe dicht liggen de inkomens van werkende gepensioneerden en personen met 

stapelbanen tegen diverse kritische inkomensgrenzen aan, te beginnen tegen die van de 

economische zelfstandigheid? Wanneer bijverdiensten het verschil maken tussen leven 

boven of onder de armoedegrens, ligt het voor de hand om ervan uit te gaan dat de 

bijverdiensten een economische noodzaak zijn.

Technische toelichting 

Het volgende overzicht toont de samenstelling van de vijf verschillende inkomensbronnen.

T.1 Samenstelling inkomensbronnen
  

Bron (Sub)groep Jaarinkomen Bekende maandbedragen
 

Loon als werknemer Werknemer Loon werknemer Loon werknemer 
Loon ambtenaar Loon ambtenaar
Werkgeverspremies 
Loon in natura (a)

Inkomen als zelfstandige Directeur-grootaandeelhouder 
(dga) Loon dga Loon dga

Loon in natura (a)
Zelfstandig ondernemer Winst zelfstandige Onbekend (b)
Overige zelfstandige of  
meewerkend gezinslid Inkomen uit overige arbeid Onbekend (b)

Pensioen Pensioenontvanger Uitkering AOW  Uitkering AOW  
Pensioen Pensioen 
Nabestaandenpensioen Nabestaandenpensioen 
Levensloop 
Overdrachten 
Premies (c)

Studiefinanciering/-lening Scholier of student Uitkering studietoelage Uitkering studietoelage
Overige uitkering Werkloos Uitkering WW Uitkering WW

Wachtgeld 
Premies (c)

Arbeidsongeschikt Uitkering ziekte Uitkering ziekte 
Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid
Particuliere ziekteverzekering

Bijstand Uitkering bijstand Uitkering bijstand
Premies (c)

Overig
Uitkering overige sociale  
voorzieningen 

Uitkering overige sociale  
voorzieningen

Premies (c)
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De genoemde inkomenscomponenten zijn afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische 

Bestanden (SSB) (CBS, 2017). Maandstaten worden zodanig opgeteld dat de jaartotalen 

aansluiten op de definitie van het Integrale inkomens- en vermogensonderzoek (IIV) 

(CBS, 2020). De maandbedragen worden gebruikt om voor elke afzonderlijke maand te 

achterhalen welke bron het voornaamste neveninkomen vormt. Dit is het hoogste bedrag 

van de bronnen die niet horen bij de sociaaleconomische categorie van de betreffende 

maand (SECM) of het hele jaar (SECJ). Hierbij gelden de volgende aannames: 

a. Loon in natura. Denk hierbij vooral aan gebruik van een auto van de zaak. Het is 

niet expliciet bekend bij welke inkomensbron dit hoort. Het gehele bedrag wordt 

toegekend aan de bron die overeenkomt met de sociaaleconomische categorie op 

jaarbasis (SECJ).

b. Zelfstandigen. De onbekende maandbedragen worden geschat als het jaarinkomen 

gedeeld door 12. 

c. Premies. Door uitkeringsinstanties betaalde premies voor verzekering tegen ziekte 

(ZVW), werkloosheid (WW) en arbeidsongeschiktheid (WAO) zijn niet direct gekoppeld 

aan inkomensbronnen. Deze jaarbedragen worden over de bronnen verdeeld naar rato 

van de som van de overige componenten aldaar.

d. Zelfde hoofd- en nevenbetrekking. Wanneer er simultaan geregistreerd inkomen is voor 

meerdere sub-bronnen, kan een persoon in dezelfde categorie worden ingedeeld 

voor zowel hoofd als neveninkomen; dit kan voorkomen bij zelfstandigen en 

uitkeringsontvangers. Iemand kan bijvoorbeeld hoofdinkomen hebben als directeur-

grootaandeelhouder, en neveninkomen als zelfstandig ondernemer.  

De opgetelde maandcijfers zijn vervolgens de verdeelsleutel voor het opsplitsen van het 

jaarinkomen. Op deze wijze worden bedragen die wel voor het hele jaar maar niet per 

maand bekend zijn (zie overzicht) alsnog toegewezen aan de bijbehorende inkomensbron. 

Dus:

Bruto persoonlijk jaarinkomen = hoofdinkomen + voornaamste neveninkomen + 

restinkomen

De drie jaarbedragen tellen samen op tot het bruto persoonlijke inkomen, een van de 

kernconcepten van de inkomensstatistiek. Het restinkomen bevat de eventuele derde, 

vierde en vijfde inkomensbronnen, en in gevallen waarbij een persoon gedurende het jaar 

van sociaaleconomische categorie wisselt, het bijbehorende transitie-inkomen.

Als een bron van neveninkomen van een persoon gedurende geen enkele maand van het 

jaar ook als hoofdinkomen is geclassificeerd, dan kan er geen sprake zijn van een 

transitiesituatie, en wordt het neveninkomen in kwestie als eenduidig gemarkeerd.
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Tabellenbijlage

B.1 Bruto-inkomen van personen zonder en met neveninkomen, 2018*
 

Personen met  
inkomen

Bruto 
inkomen

Hoofd 
inkomen

Neven 
inkomen Rest

 

 

x 1 000 1 000 euro

Alleen hoofdinkomen   

Totaal 10 408 39 ,8 39 ,2

Sociaaleconomische categorie

Scholier of student 125 3 ,6 1 ,5

Werknemer 5 561 51 ,8 51 ,4

Zelfstandige 958 45 ,3 43 ,6

Uitkeringsontvanger 904 18 ,2 17 ,1

Pensioenontvanger 2 846 23 ,0 22 ,8

Ook neveninkomen

Totaal 3 135 27 ,5 20 ,7 4 ,5 2 ,4

Sociaaleconomische categorie

Scholier of student 1 248 5 ,0 0 ,8 3 ,3 1 ,0

Werknemer 924 46 ,8 39 ,8 4 ,5 2 ,5

Zelfstandige 285 49 ,9 36 ,0 9 ,4 4 ,6

Uitkeringsontvanger 331 26 ,3 19 ,0 4 ,3 3 ,0

Pensioenontvanger 340 40 ,8 30 ,8 5 ,5 4 ,5

Soort neveninkomen

Loon als werknemer 1 594 12 ,7 6 ,9 4 ,1 1 ,7

Inkomen als zelfstandige 469 51 ,6 43 ,9 3 ,9 3 ,7

Pensioen 344 48 ,4 38 ,0 8 ,4 2 ,0

Uitkering 728 34 ,8 27 ,7 4 ,0 3 ,1
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Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

 * Voorlopige cijfers

 ** Nader voorlopige cijfers

 2019–2020 2019 tot en met 2020

 2019/2020 Het gemiddelde over de jaren 2019 tot en met 2020

 2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2019 en eindigend in 2020

 2017/’18–2019/’20 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2017/’18 tot en met 2019/’20

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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