
Door de vele mensen met een laag inkomen

in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en

Utrecht is daar de laagste inkomensklasse

anderhalf- tot tweemaal zo groot als gemid-

deld in Nederland. 

Aan de andere kant is er een aantal gemeen-

ten waar juist de hoogste inkomensklasse

groter is dan gemiddeld. Het zijn Blaricum,

Bloemendaal, Abcoude, Laren, Maarn en

Wassenaar. In deze gemeenten is het aandeel

huishoudens in de hoogste inkomens

tweeënhalf tot driemaal zo groot als gemid-

deld in ons land.

Studentensteden
Interessant is de verhouding tussen de hoog-

ste en laagste inkomensklassen. Dan wordt

het quotiënt genomen van de aandelen huis-

houdens in de hoogste en laagste inkomens-

klassen. Is dit quotiënt kleiner dan 1, dan is

het aandeel huishoudens in de laagste inko-

mensklasse groter dan het aandeel huishou-

dens in de hoogste inkomensklasse. Is die

verhouding 4 of hoger dan is het aandeel

huishoudens in de hoogste inkomensklasse

ten minste viermaal zo hoog als het aandeel

in de laagste inkomensklasse.

Over het algemeen zijn in ons land de inko-

mensverhoudingen het meest extreem in het

noorden en in het westen. In het noorden

vinden we relatief veel lage inkomens, in het

westen weer relatief veel hoge inkomens.

De vier grote gemeenten en de studenten-

steden vallen op met lage waarden van dit

quotiënt. Rondom deze grote steden vinden

we daarentegen vaak de gemeenten met de

hoogste scores. Dat geldt bijvoorbeeld voor

Abcoude, Uithoorn, de Ronde Venen in de

buurt van Amsterdam, in Houten, Montfoort

en Vleuten-de Meern bij Utrecht, in Baren-

drecht, Binnenmaas, Pijnacker, Bergschen-

hoek en Bleiswijk bij Rotterdam. De hoogste

inkomensklasse is er ten minste viermaal zo

groot als de laagste inkomensklasse. §

Ronald van der Bie en Hans Kasperski

Hoge inkomens rondom de grote steden

Inkomensspreiding 

In de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht, wonen anderhalf tot tweemaal zoveel huishoudens met een
laag inkomen als gemiddeld in ons land. In veel gemeenten rondom
deze steden wonen juist veel huishoudens met hoge inkomens.
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Inkomensspreiding
De inkomensspreidingskaart laat de sprei-

ding zien van de besteedbare huishouden-

inkomens binnen gemeenten in vergelijking

tot Nederland. Daartoe zijn huishoudens in

tien inkomensklassen verdeeld, de zogeheten

decielgroepen.

In de laagste inkomensklasse zitten de huis-

houdens met een besteedbaar inkomen van

20,3 duizend gulden of minder, in de hoog-

ste inkomensklasse zitten de huishoudens

met een besteedbaar inkomen van 87,1 dui-

zend gulden of meer.

Inkomensspreiding, 1998
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Geen gegevens

Verhouding tussen hoogste en laagste inkomensklasse


