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Veel niet-westerse huishoudens hebben laag inkomen

De herkomst van inkomensverschillen
Het besteedbaar inkomen van een autochtoon huishouden bedraagt in 1998 gemiddeld 51 duizend
gulden. Allochtone huishoudens van westerse herkomst hebben ruim tweeduizend gulden minder te
besteden, het besteedbaar inkomen van niet-westerse huishoudens is 14 duizend gulden lager.
Autochtone huishoudens waarin een (echt)paar voorkomt hebben

westerse huishouden. Van deze huishoudens is ongeveer de

in 1998 gemiddeld zo’n 60 duizend gulden te besteden. Het gemid-

helft afhankelijk van een sociale uitkering.

deld besteedbaar inkomen van westerse allochtone paren ligt eveneens rond de 60 duizend gulden. Huishoudens met uitsluitend

Sociaal-economische positie

niet-westerse partners hebben een kwart minder te besteden.

Verschillen in het besteedbaar inkomen van huishoudens naar

Bij alleenstaanden doet zich een vergelijkbare situatie voor: het

herkomstland kunnen voor een deel verklaard worden uit ver-

inkomen van alleenstaande westerse allochtonen is vrijwel

schillen in sociaal-economische positie. Groepen die voorname-

gelijk aan dat van alleenstaanden van Nederlandse herkomst,

lijk afhankelijk zijn van een uitkering of pensioen hebben in het

terwijl niet-westerse alleenstaanden bijna 30 procent minder te

algemeen een lager inkomen dan groepen met betaald werk.

besteden hebben.
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persoonshuishoudens hebben in het algemeen een hoger inkomen dan alleenstaanden. Beide factoren bepalen de verschillen

Gemiddeld huishoudeninkomen naar samenstelling
huishouden, 1998*

echter slechts voor een deel. Vergelijking van huishoudens met
zien, dat niet-westerse allochtone huishoudens een substantieel

Alleenstaande

lager inkomen hebben dan huishoudens uit westerse landen. Zo

Overig meerpersoonshuishouden

hebben economisch actieve, autochtone alleenstaanden in 1998

Paar, minstverdienende is
niet-westers allochtoon

gemiddeld een besteedbaar inkomen van bijna 31 duizend gulden, niet-westerse alleenstaanden met een betaalde baan hebben een besteedbaar inkomen van bijna 24 duizend gulden. Ook
zijn de pensioenen en sociale uitkeringen van niet-westerse

Thema

eenzelfde sociaal-economische positie en samenstelling laat

Paar, minstverdienende is
westers allochtoon
Paar, minstverdienende
is autochtoon
0

10

20

30

40

50

60

70

1 000 gld

huishoudens fors lager dan van westerse huishoudens.

Niet-westers
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Een vergelijking van het inkomen tussen westers allochtone en

Westers allochtoon
Westers autochtoon

autochtone huishoudens bij gelijke sociaal-economische positie
en huishoudensamenstelling geeft geen grote verschillen te zien.
Westerse allochtonen die vooral zijn aangewezen op pensioen zijn

Huishoudens met een laag inkomen, 1998*

zelfs iets beter af dan overeenkomstige autochtone huishoudens.

naar leeftijd van het hoofd

Laag inkomen
In 1998 zijn er 917 duizend huishoudens met een laag inkomen.
Bijna 400 duizend huishoudens hadden niet alleen in 1998 maar
ook in de drie voorafgaande jaren een laag inkomen. Allochtone
huishoudens komen naar verhouding veel voor onder de groep
met een laag inkomen. Drie van de tien huishoudens met een
laag inkomen behoren tot de allochtonen. Van de huishoudens
die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen, is een
kwart allochtoon.
Het percentage huishoudens met een laag inkomen verschilt
sterk per herkomstgroepering. Van de autochtone huishoudens
heeft 12 procent een laag inkomen tegenover 17 procent van de
westerse allochtone huishoudens en 38 procent van de nietwesterse huishoudens. Binnen deze groepen is echter sprake
van een grote spreiding. Van de westerse allochtonen afkomstig
uit voormalig Joegoslavië heeft 40 procent een laag inkomen.
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Bij de niet-westerse huishoudens is het percentage met een laag
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inkomen het laagst onder Surinamers en het hoogst onder de
huishoudens uit vluchtelingenlanden.

naar sociaal-economische categorie
Actief, autochtoon

Eerste en tweede generatie

Actief, overig westers

De inkomenspositie van allochtone huishoudens waarvan het

Actief, niet-westers

hoofd tot de eerste generatie behoort is in de meeste gevallen
minder rooskleurig dan die van de tweede generatie allochto-

Pensioenontvanger, autochtoon

nen. Van de eerste generatie westerse allochtonen heeft één op

Pensioenontvanger, overig westers

de vijf huishoudens een laag inkomen, van de tweede generatie

Pensioenontvanger, niet-westers

is dat één op de zeven. Ook bij niet-westerse huishoudens is
sprake van een groot inkomensverschil tussen eerste en tweede

Uitkeringsontvanger, autochtoon

generatie allochtonen. Het percentage lage inkomens van de

Uitkeringsontvanger, overig westers

eerste generatie niet-westerse allochtonen is 39, het percentage

Uitkeringsontvanger, niet-westers

lage inkomens van de tweede generatie is 29.
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