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Sterke toename aantal tweeverdieners

Het aantal tweeverdieners is in 1997 net als in 1996 met ruim
100 duizend toegenomen. Deze toename is veel groter dan de jaarlijkse
stijging in de periode 1992-1995. Het aantal eenverdieners daalde
gestaag en is in zes jaar tijd een kwart kleiner geworden. Door deze
ontwikkelingen nam het percentage tweeverdieners onder (echt)paren
toe tot 72 procent.

Het huishoudensinkomen van tweeverdieners  lag gemiddeld ruim
elfduizend gulden boven dat van eenverdieners. Ruim dertig procent
van het totale huishoudensinkomen van tweeverdieners kwam voor
rekening van de vrouw. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over
de inkomensverdeling, gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst.

Ruim zeven van de tien paren tweeverdiener

Eind 1997 telde Nederland 6,7 miljoen huishoudens. Hiervan hadden er
5,3 miljoen een hoofdkostwinner jonger dan 65 jaar. In ruim 3,3 miljoen
van deze huishoudens was een (echt)paar aanwezig. In deze groep
waren er 2,4 miljoen huishoudens waar beide partners een eigen
inkomen hadden: de tweeverdieners. Het aantal eenverdieners kwam
uit op 940 duizend en zakte daarmee onder de grens van 1 miljoen.

Bij de versnelde toename van het aantal tweeverdieners en de
gelijktijdige daling van het aantal eenverdieners spelen conjuncturele
effecten een rol. Zo nam het aantal tweeverdieners in de economisch
gunstige jaren 1996 en 1997 met ruim 100 duizend per jaar toe. Dit is
aanzienlijk meer dan in de jaren 1992 tot en met 1995 toen de
gemiddelde toename 64 duizend per jaar bedroeg.

Het aantal eenverdieners daalde in 1992-1995 met gemiddeld 48
duizend per jaar. In 1996 en vooral 1997 trad een versterkte daling op:
in 1997 daalde het aantal eenverdieners met 92 duizend. Al met al
kwam het aantal eenverdieners in 1997 een kwart lager uit dan in 1991.
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Invloed van leeftijd en van aanwezigheid kinderen

Tweeverdieners zijn het sterkst vertegenwoordigd onder jonge paren.
Vijf van de zes paren jonger dan 35 jaar was in 1997 tweeverdiener.
Van de paren tussen 55 en 65 jaar was ruim de helft tweeverdiener.

De geboorte van een kind is voor één van beide partners vaak de
aanleiding om korter te gaan werken of om te stoppen met werken. In
het laatste geval wordt het paar eenverdiener. Bijna ieder paar zonder
kinderen, en jonger dan 35 jaar, was in 1997 tweeverdiener. Van de
paren in dezelfde leeftijdsgroep die wel kinderen hadden, was driekwart
tweeverdiener.

Tweeverdieners hebben hoger inkomen

Na betaling van sociale premies en belastingen resteerde bij de
huishoudens van tweeverdieners gemiddeld een besteedbaar inkomen
van 66 600 gulden. Dit was 11 100 gulden meer dan de  eenverdieners
te besteden hadden. Het hoogste inkomen ontvingen de 1,85 miljoen
tweeverdieners van wie beide partners betaald werk hadden. Zij konden
in 1997 in doorsnee rekenen op een inkomen van 70 300 gulden.
Eenverdieners met betaald werk ontvingen gemiddeld bijna twaalf-
duizend gulden minder. Bij paren die vooral op een uitkering waren
aangewezen, hadden een- en tweeverdieners gemiddeld vrijwel
evenveel te besteden: rond 43 duizend gulden.

Aandeel vrouw bijna dertig procent

Ruim 30 procent van het besteedbare inkomen van tweeverdieners
kwam in 1997 voor rekening van de vrouw. Gemiddeld gaat het hier om
een bedrag van ruim 1 700 gulden per maand.

Bij jonge tweeverdieners is het inkomensverschil tussen man en vrouw
doorgaans kleiner. Bij hen is het ook vaker de vrouw die het meest
verdient. Bij tweeverdieners tot 35 jaar kwam 39 procent van het
huishoudensinkomen voor rekening van de vrouw. Bij tweeverdieners
boven de 35 jaar was dit aandeel bijna 28 procent.

Technische toelichting
Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) levert informatie over het inkomen
van huishoudens en personen. De resultaten zijn gebaseerd op een
steekproef van 75 duizend huishoudens. Het IPO ontleent zijn
gegevens aan de administratie van de belastingdienst, de studie-
financiering en de huursubsidie. Voor een aantal bestanddelen zijn
aanvullende berekeningen gemaakt.

In dit persbericht zijn huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar
en ouder niet in de cijfers opgenomen. Deze huishoudens zijn, indien
sprake is van een (echt)paar, in vrijwel alle gevallen tweeverdiener,
doordat beide partners na het passeren van de 65-jarige leeftijd AOW
ontvangen.
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Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie kunt u contact opnemen met het Centraal
Bureau voor de Statistiek in Heerlen, dhr. W. Bos, tel. (045) 570 74 98.
In het aprilnummer van de Sociaal-economische maandstatistiek, een
tijdschrift van het CBS, verschijnt een artikel over dit onderwerp. Dit
artikel en de bijbehorende tabellen zijn nu reeds beschikbaar. Overige
informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1

Aantal een- en tweeverdieners, alleenstaanden en overige huishoudens 1), 1977-1997

Eenverdiener Tweeverdiener Alleenstaande Overig 3) Totaal

   x 1 000

Totaal

1977 1 922 1 024  543  257 3 747

1985 1 698 1 376  960  387 4 420

1990 1 370 1 770 1 357  369 4 866

1995 1 097 2 179 1 466  434 5 175

1996 1 033 2 287 1 487  415 5 222

1997 2)  941 2 392 1 538  413 5 284

w.o. met minderjarige kinderen

1977 1 334  528  151 2 013

1985 1 078  621  246 1 945

1990  778  778  223 1 780

1995  557  979  276 1 812

1996  518 1 030  271 1 819

1997 2)  459 1 088  272 1 820

1) Huishoudens met meestverdienende jonger dan 65 jaar.

2) Voorlopige cijfers.

3) Betreft voornamelijk eenoudergezinnen en woningdelers.

Bron: CBS, Inkomensstatistiek
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Tabel 2

(Echt)paren met en zonder minderjarige kinderen en aandeel tweeverdieners 1), 1997 2)

Met minderjarig(e)

kind(eren)

Zonder minderjarig(e)

kind(eren)

Totaal

Leeftijd van meestverdienende

(echt)paren (x 1 000)

  jonger dan 35 jaar  372  465  837

  35 tot 45 jaar  776  187  963

  45 tot 65 jaar  400 1 135 1 533

  Totaal 1 547 1 786 3 333

aandeel tweeverdieners (%)

  jonger dan 35 jaar  75  96  87

  35 tot 45 jaar  70  89  74

  45 tot 65 jaar  66  61  62

  Totaal  70  73  72

1) Huishoudens met meestverdienende jonger dan 65 jaar.

2) Voorlopige cijfers.

Bron: CBS, Inkomensstatistiek

Tabel 3

Een- en tweeverdieners naar sociaal-economische categorie 1), 1997 2)

Eenverdiener Tweeverdiener, minstverdienende partner

actief niet-actief Totaal

Sociaal-economische categorie van meestverdienende partner

huishoudens (x 1 000)

Actief  750 1 853  240 2 093

Niet-actief  192  120  179  299

Totaal  941 1 973  419 2 392

gemiddeld besteedbaar inkomen (1 000 gld)

Actief 58,5 70,3 61,1 69,2

Niet-actief 44,0 55,6 42,9 48,0

Totaal 55,5 69,4 53,3 66,6

1) Huishoudens met meestverdienende jonger dan 65 jaar.

2) Voorlopige cijfers.

Bron: CBS, Inkomensstatistiek
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Tabel 4

Bijdrage aan het besteedbaar inkomen van tweeverdieners naar geslacht en
leeftijd van de meestverdienende partner, 1997 1) 2)

Jonger dan

35 jaar

35 tot

45 jaar

45 tot

55 jaar

55 tot

65 jaar

Totaal

aantal tweeverdieners (x 1 000)

Man is meest-
verdienende

 572  627  565  296 2 059

Vrouw is meest-
verdienende

 154  87  60  33  333

Totaal  725  714  624  329 2 392

bijdrage aan het totale besteedbare inkomen (1 000 gld)

Man 35,0 45,5 48,6 41,9 42,6

Vrouw 22,8 20,1 19,8 17,4 20,5

Overig huishoudens-
lid

0,5 1,4 8,1 5,8 3,5

Totaal 58,3 67,0 76,5 65,1 66,6

1) Huishoudens met meestverdienende jonger dan 65 jaar.

2) Voorlopige cijfers

Bron: CBS, Inkomensstatistiek


