
Centraal Bureau voor de Statistiek

Mededeling

CBS Persbericht PB00-134 pagina 1 van 2

PB00-134
15 juni 2000

10.00 uur

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71

E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Jaarboek Welvaartsverdeling 2000
In de tweede helft van de jaren negentig is de koopkracht sterk
toegenomen. Naar verwachting zet deze ontwikkeling zich dit jaar bij de
meeste huishoudens door. De koopkrachtverbetering zal voor de
laagste inkomens relatief het grootst zijn.

De inkomensongelijkheid is in de jaren negentig vrijwel gelijk gebleven.
Vanaf 1996 is het aantal huishoudens met een laag inkomen gedaald.
Het aantal tweeverdieners is vanaf 1990 met tachtigduizend per jaar
gestegen.
Het gemiddeld vermogen van huishoudens is gestegen van 110
duizend gulden in 1990 tot bijna twee ton in 1999.  Anders dan bij de
inkomensverdeling is de ongelijkheid van de vermogingsverdeling juist
duidelijk toegenomen.

Deze gegevens komen uit het jaarboek Welvaartsverdeling 2000, dat
het CBS vandaag publiceert.

Grote verschillen in inkomensdynamiek

De verschillen in inkomensontwikkeling zijn groot. Tussen 1993 en
1998 is de koopkracht gemiddeld met 5,9 procent gestegen. Bij
eenvijfde deel van de bevolking is de koopkracht echter meer dan
vijftien procent gedaald. Ruim eenderde van de bevolking zag de
koopkracht met meer dan vijftien procent toenemen.

Herverdeling door inkomensoverdrachten aanzienlijk

Het primaire inkomen (loon en winst) van het kwart huishoudens met de
hoogste inkomens was in 1997 veertien maal zo hoog als dat van het
kwart met de laagste inkomens. De herverdeling van inkomen door
sociale zekerheid en belastingheffing maakte de inkomensverdeling
veel minder ongelijk. Het beschikbare inkomen in de hoogste
inkomensgroep was nog maar viereneenhalf maal zo groot als dat van
de laagste inkomensgroep.

Kwart huishoudens met laag inkomen komt moeilijk rond

In 1998 kon tien procent van de huishoudens moeilijk rondkomen van
hun inkomen. Bij huishoudens met een laag inkomen was dit veel meer
het geval, namelijk 27 procent tegen 5 procent bij de overige
huishoudens. Bij huishoudens met een laag inkomen was het moeilijk
kunnen rondkomen bovendien van meer langdurige aard.
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Lagere inkomens bij niet-westerse allochtone huishoudens

Eind 1998 waren er in Nederland ruim 1,1 miljoen allochtone
huishoudens, waarvan de helft uit een niet-westers land. Het gemiddeld
besteedbaar inkomen van de niet-westerse huishoudens was 28
procent lager dan dat van autochtone huishoudens. Bij westerse
allochtone huishoudens bedroeg dit verschil slechts enkele procenten.

Beloning loopt sterk uiteen bij gelijke opleiding

Er zijn opmerkelijke verschillen in beloning tussen beroepen die
dezelfde investering in opleiding en ervaring vereisen. Deze verschillen
worden groter naarmate het beroepsniveau hoger is. De hoogste
uurlonen worden verdiend door managers.

Technische toelichting
Het Jaarboek Welvaartsverdeling 2000 bevat naast kerncijfers dertien
artikelen en verder in een afzonderlijk hoofdstuk ruim vijftig, uitvoerige
tabellen met onder meer een inkomensverdeling per gemeente,
gedetailleerde bestedingspatronen en tijdsreeksen van inkomen,
vermogen, bezit van duurzame consumptiegoederen en
prijsindexcijfers. De tabellen bevatten ook gegevens over het aantal
minimum- en modale inkomens, de inkomens van een- en
tweeverdieners en de inkomenspositie van ouderen.

De onderwerpen die in de artikelen aan de orde komen, hebben onder
meer betrekking op een raming van de koopkrachtveranderingen in
2000, een beschrijving van de inkomensverdeling,  de
welvaartsdynamiek in de jaren negentig, inkomens van allochtone
huishoudens en verandering van inkomen tussen opeenvolgende
generaties. Ook wordt uitvoerig aandacht besteed aan verschillen in
bestedingspatronen per inkomensklasse, het kunnen rondkomen met
een laag inkomen en het bezit van duurzame consumptiegoederen. De
inflatie en het effect van verschillende componenten daarin worden
nader geanalyseerd. De relatie tussen welvaart en arbeidsmarkt komt
aan de orde in artikelen over opleiding en beroep in samenhang met
loonshoogte en de arbeidsmarktpositie van personen in de bijstand.

Noot voor de redactie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met mevr.
M.Geurten of dhr. W. Kessels, tel. (045) 570 75 23. Voor overige
informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS, tel.
(070) 337 58 16.


