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In 1998 had iemand met een regelmatig inko-

men gedurende het jaar gemiddeld iets meer

dan 33 duizend gulden te besteden. Dit lan-

delijk gemiddelde inkomen is sinds 1989

bijna met een kwart (23 procent) gestegen.

Naar provincie lopen de inkomens nogal uit-

een. De besteedbare inkomens in de Rand-

stad staken het meest boven dit landelijke

gemiddelde uit. In de provincie Utrecht lag

het op 35,5 duizend gulden en in Noord-Hol-

land en Zuid-Holland op ruim 34 duizend

gulden. Bovendien zijn deze hogere inko-

mens ten opzichte van 1989 het hardst

gegroeid: die in Utrecht met 25 procent en

die in de beide Hollanden met 24 procent.

De inwoners in Groningen en Friesland hadden

met gemiddeld 31 duizend gulden het minst te

besteden. In Limburg deed zich de geringste

stijging – 19 procent – voor.

Inkomen van allochtonen
Het landelijk gemiddeld besteedbaar inko-

men van allochtonen uit niet-westerse lan-

den was 27,5 duizend gulden. Ook bij

allochtonen zijn de verschillen tussen de pro-

vincies aanzienlijk. Hun hoogste inkomen,

bijna 29 duizend gulden, kwam overigens

niet voor in één van de Randstadprovincies,

maar in Flevoland. In de drie Randstadpro-

vincies lag hun besteedbaar inkomen nog wel

boven het landelijk gemiddelde. In Overijssel

hadden zij het laagste inkomen van nog geen

25 duizend gulden.

Tussen het besteedbaar inkomen van de wes-

terse allochtonen en dat van de autochtonen

is nauwelijks verschil. De westerse allochto-

nen met de hoogste inkomens woonden in de

drie Randstadprovincies. Het minst hadden

zij in Limburg te besteden.

Inkomen van huishoudens
Huishoudens hadden in 1998 bijna 53 dui-

zend gulden om uit te geven. Ze hadden het

meest te besteden in Utrecht, namelijk bijna

57 duizend gulden en het minst, nog geen

47 duizend gulden, in Groningen.

Niet alleen hadden alle huishoudens in

Utrecht het hoogste inkomen, ieder type

huishouden had bovendien meer te besteden

dan in andere provincies. De eenpersoons-

huishoudens hadden gemiddeld 34 duizend

gulden (landelijk iets meer dan 31,5 duizend)

te besteden, de meerpersoonshuishoudens

zonder minderjarige kinderen iets meer dan

68 duizend gulden (landelijk 63 duizend) en

de meerpersoonshuishoudens met minderja-

rige kinderen bijna 66 duizend gulden (lande-

lijk 60 duizend). In Groningen daarentegen

hadden alle typen huishouden het laagste

inkomen: de eenpersoonshuishoudens nog

geen 29 duizend, de meerpersoonshuishou-

dens zonder minderjarige kinderen iets meer

dan 56 duizend en die met minderjarige kin-

deren 55 duizend gulden.

Huishoudens met laag inkomen
In 1998 had veertien procent van de huishou-

dens, waaronder die met een sociaal mini-

mum, een laag inkomen. In Groningen en

Friesland vielen 18,4 en 16,6 procent van de

huishoudens in die categorie, in Noord- en

Zuid-Holland vijftien procent. In Noord- en

Zuid-Holland wordt dit grotendeels veroor-

zaakt door het relatief grote aandeel lage

inkomens in de drie grote steden. In Amster-

dam en Rotterdam had bijna een kwart van

de huishoudens een laag inkomen, in Den

Haag had een vijfde deel een laag inkomen.

De provincie Utrecht telde de minste huis-

houdens met een laag inkomen: iets meer dan

één op de tien huishoudens behoorde daar tot

die groep. Van de vier grote steden telde de

stad Utrecht ook de minste huishoudens met

een laag inkomen, te weten één op de zes. §
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Besteedbaar inkomen

In 1998 was het gemiddeld besteedbaar inkomen het hoogst in de provincie
Utrecht. Niet-westerse allochtonen hadden de hoogste inkomens in Flevoland.


