
Sommige gebieden hebben zich kunnen ontworstelen uit  de

groep van gebieden met het laagste inkomen, andere zijn juist

relatief fors in inkomen achteruitgegaan. Van de bijna vierdui-

zend postcodegebieden behoorden er in 180  tot de armste 5 pro-

cent postcodegebieden. Vier jaar later behoort bijna de helft van

deze gebieden niet meer tot deze laagste inkomensgroep. Gemid-

deld kenden inkomensontvangers in deze postcodegebieden een,

soms aanzienlijke, verbetering van hun inkomenspositie. Daar-

tegenover staat dat er tussen 1994 en 1998 83 ‘nieuwe’ gebieden

tot de armste 5 procent postcodegebieden zijn gaan behoren. 

Hoog en laag op de inkomensladder
Het gemiddelde  inkomensniveau van de postcodegebieden

bedraagt in 1998 33 240 gulden. Dat is gemiddeld 2 953 gul-

den, of bijna tien procent, meer dan in 1994. Rondom deze

gemiddelde stijging bestaan evenwel flinke verschillen. Bij ruim

de helft van de postcodegebieden doet zich een meer dan gemid-

delde stijging voor, soms oplopend tot meer dan tienduizend

gulden. In bijna 6 procent van de gebieden is het gemiddelde

inkomen lager. 

De grootste stijgingen in  inkomensniveau doen  zich voor in de

armste én de rijkste postcodegebieden. Met name in de gebie-

den die in 1994 tot de laagste inkomensgroep  behoorden, is het

besteedbaar inkomen er sterk op vooruitgegaan, gemiddeld

3 731 gulden. De inkomensgroep die zich in 1994 bevond op 40

tot 60 procent van de inkomensverdeling ging er het minst op

vooruit, gemiddeld 2 672 gulden.

Laaggeplaatste gebieden
Gebieden met een gemiddeld laag inkomen zijn vooral gecon-

centreerd in sterk stedelijke gebieden. In 1994 bevond zich bijna

twee derde van de 5 procent armste gebieden in (zeer) sterk ste-

delijke gebieden, terwijl van het totaal aantal postcodegebieden

slechts een vijfde deel (zeer) sterk stedelijk is. Ook in 1998 kwa-

men de gebieden met het laagste inkomen relatief het meeste

voor in sterk stedelijke gebieden, maar sinds 1994 is hun aan-

deel fors gedaald. Het relatieve aandeel gebieden met een laag

inkomen in niet-stedelijke gebieden nam daarentegen sterk toe.

Bevonden gebieden met het laagste inkomensniveau  zich in

1994 voor een vijfde deel in niet-stedelijke gebieden, in 1998 is

dit voor meer dan de helft het geval. Deze niet-stedelijke gebie-

den zijn voor het merendeel overigens gelokaliseerd in kleinere

gemeenten, terwijl de sterk stedelijke gebieden zich grotendeels

in grote gemeenten bevinden.

Geslaagd stedenbeleid?
Van de stijgers, de gebieden die in 1994 tot de  laagste inko-

mensgroep behoorden en in 1998 niet meer, is ruim een derde

een zeer stedelijk gebied. Een kwart van de stijgers bevindt zich

dan ook in één van de vier grootste steden. Stedenbeleid dat

gericht is op de bestrijding van armoede lijkt in dit opzicht te

zijn geslaagd. Aan de andere kant zijn de gebieden die zijn toe-

getreden tot de  laagste inkomensgroep, de dalers, bijna zonder

uitzondering niet-stedelijke gebieden. 

Blijvend onder aan de inkomensladder 
In 99 gebieden is het gemiddeld inkomen relatief laag gebleven.

Zij behoren zowel in 1994 als in 1998 tot de  5 procent postcode-

gebieden met het laagste inkomensniveau. Van deze  gebieden is

drie kwart gelokaliseerd in sterk tot zeer sterk stedelijke gebie-

den. De stedelijke gebieden bieden daardoor een dubbel beeld.

Veel stedelijke gebieden met een laag inkomen hebben zich ont-

worsteld aan hun lage inkomenspositie, andere vormen een punt

van zorg bij de bestrijding van blijvende achterstanden. 

Ruim een kwart van de gebieden met een laag gemiddeld inko-

men is terug te vinden in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Gebieden die onderaan de inkomensladder blijven zijn dus voor

Ook voor gebieden is een inkomensverdeling te maken

Inkomensdaling op het platteland

De gebieden die laag op de inkomensladder staan bevinden zich relatief vaak in de grote steden.
Toch hebben in de periode 1994–1998 veel stedelijke gebieden zich kunnen verbeteren. Andere
gebieden kenden een inkomensachteruitgang. Bijna zonder uitzondering zijn de gebieden die gezakt
zijn op de inkomensladder te vinden op het platteland.T
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Inkomens van gebieden
Voor bijna alle vierduizend viercijferige postcodegebieden in

Nederland zijn gegevens bekend omtrent het gemiddeld

besteedbaar inkomen van alle inkomensontvangers. Dit biedt de

mogelijkheid om op postcodeniveau uitspraken te doen over de

ruimtelijke inkomensverdeling van gebieden. Overigens moet

bedacht worden dat het hier gaat om het gemiddeld besteed-

baar inkomen per postcodegebied. Als het gemiddelde inkomen

van een gebied laag is, dan hoeft dat niet te betekenen dat alle

inkomensontvangers een laag inkomen hebben.

een belangrijk deel een typisch stedelijk probleem. §

Johan van Wilsem (Katholieke Universiteit Nijmegen) 

en Ko Oudhof 
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