
9. Inkomen van gezinnen

Turkse en Marokkaanse paren met kinderen hebben ongeveer 30 procent minder inko-
men dan vergelijkbare autochtone paren. Onder de jongere generatie Turkse en Ma-
rokkaanse paren met kinderen is deze achterstand 20 tot 25 procent. Het inkomen van
Surinaamse paren met kinderen ligt 11 procent onder dat van autochtonen. Tussen
autochtone en Surinaamse eenoudergezinnen is het verschil 5 procent. Voor de jon-
gere generatie Surinaamse gezinnen is ook dit kleine inkomensverschil verdwenen.

Nederland telde in 2001 ruim 6,9 miljoen particuliere huishoudens. Iets min-
der dan een kwart daarvan bestond uit paren met minderjarige kinderen.
Daarnaast was bijna één op de vijfentwintig huishoudens in Nederland een
eenoudergezin. Het gemiddeld besteedbaar jaarinkomen van paren met kin-
deren in Nederland lag in 2001 op bijna 37 duizend euro. Voor eenouderzin-
nen lag dit bijna 17 duizend euro lager.

Turken en Marokkanen leven naar verhouding vaker in een huishouden dat
bestaat uit een paar met kinderen. Van de totale bevolking maakt twee van de
vijf personen deel uit van een paar met kinderen, onder Turken en Marokka-
nen is dit ruim de helft. In 2001 lag het besteedbaar huishoudensinkomen van
Turkse paren met kinderen op 26 duizend euro, ofwel 30 procent onder dat
van autochtone paren. Voor Marokkaanse paren was het verschil nog iets gro-
ter. Surinaamse paren met kinderen hadden gemiddeld een inkomen van bijna
34 duizend euro; dat is 11 procent minder dan bij autochtonen.
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9.1 Hoogte inkomen huishoudens, 2001*
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Surinamers en Antillianen leven naar verhouding vaker in een eenoudergezin
en minder vaak in een huishouden dat bestaat uit een paar met kinderen. Eén
op de zes Antilliaanse en Surinaamse kostwinners is een eenouder. Het be-
steedbaar inkomen van Surinaamse eenoudergezinnen is 5 procent lager dan
dat van autochtone eenoudergezinnen. Met minder dan 17,5 duizend euro lag
het inkomen van Antilliaanse eenoudergezinnen 15 procent onder dat van au-
tochtonen. Voor Marokkaanse en Turkse eenoudergezinnen lag het besteed-
baar inkomen 10 respectievelijk 16 procent onder dat van autochtonen.

Turkse en Marokkaanse gezinnen minder vaak betaald werk

Het inkomen van een huishouden hangt sterk af van opleidingsniveau en in-
komensbron van de hoofdkostwinner. Zo gaat een hogere opleiding vaak sa-
men met een hoger inkomen. Andersom gaat een uitkering vaak gepaard met
een relatief laag huishoudensinkomen. Het lagere inkomen van Turkse en Ma-
rokkaanse paren met kinderen valt dan ook voor een deel terug te voeren op
hun lagere opleidingsniveau en hun hieraan gerelateerde lagere arbeidsparti-
cipatie. Bij autochtone paren met kinderen had 97 procent van de kostwinners
betaald werk als belangrijkste bron van inkomsten. Bij Turken gold dit maar
voor driekwart van de kostwinners en bij Marokkanen zelfs maar voor iets
meer dan de helft.

Een uitkering – in de helft van de gevallen: een bijstandsuitkering – is voor
twee van de vijf Marokkaanse gezinnen met kinderen de belangrijkste bron
van inkomsten. Van de Turkse kostwinners had bijna één op de vier een uitke-
ring als belangrijkste bron van inkomsten; iets minder dan de helft daarvan is
een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
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9.2 Inkomensbron paren met kinderen, 2001*
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In Surinaamse gezinnen zijn bijna even veel werkende kostwinners als in au-
tochtone gezinnen. Werk was de belangrijkste bron van inkomsten voor negen
van de tien kostwinners van paren met kinderen en voor zes van de tien kost-
winners in eenoudergezinnen. Wel zijn Surinaamse eenoudergezinnen vaker
afhankelijk van een uitkering dan autochtone. Hierbij gaat het vooral om bij-
stand- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Autochtone eenoudergezinnen
zijn vaker afhankelijk van een pensioenuitkering zoals de ANW of de VUT.

Jongere Turkse en Marokkaanse gezinnen minder welvarend

Ook de jongere generatie Turkse en Marokkaanse gezinnen heeft een in-
komensachterstand. Van Turkse paren met kinderen met een kostwinner in de
leeftijd 25–34 jaar lag het besteedbaar inkomen in 2001 op gemiddeld 25 dui-
zend euro. Dit was eenvijfde lager dan dat van vergelijkbare autochtone ge-
zinnen. Surinaamse gezinnen in deze groep hebben een ongeveer even hoog
inkomen als autochtone. Ook hun arbeidsparticipatie en opleidingsniveau
verschilt nauwelijks nog van autochtonen. Alleen als het gaat om eigenwo-
ningbezit blijft deze jongere generatie Surinaamse paren met kinderen nog
achter. Van de jonge autochtone paren met kinderen heeft namelijk vier van
de vijf een eigen woning. Van de Surinaamse paren daarentegen is dat maar
twee op de vijf. Surinaamse paren wonen echter naar verhouding vaker in de
grote steden en daar is het eigenwoningbezit gemiddeld lager.

Het lagere inkomen van jonge Turkse en Marokkaanse gezinnen is voor een
belangrijk deel terug te voeren op een lagere arbeidsparticipatie. Van de Turk-
se gezinnen heeft bijna één op de vijf kostwinners een uitkering als belangrijk-
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9.3 Inkomensbron eenoudergezinnen, 2001*
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ste bron van inkomsten. Onder jonge autochtone gezinnen is dit minder dan
één op de vijftig. Verder heeft in jonge autochtone gezinnen ruim driekwart
van de partners van de kostwinner inkomen uit werk. Bij jonge Turkse gezin-
nen is dit minder dan de helft.
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9.4 Sociaal-economische situatie paren met kinderen met hoofdkostwinner 25–34 jaar, 2001*
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In deze bijdrage gaat het om het inkomen dat gezinnen met kinderen jaarlijks kunnen
besteden. In de vergelijking tussen de huishoudens is echter geen rekening gehouden
met verschil in aantal kinderen. Toch speelt het aantal kinderen wel een rol in de
hoogte van de bestedingen. Hoe groot zijn deze verschillen tussen de herkomstgroe-
peringen?

In 2001 had een Nederlandse hoofdkostwinner van een paar met kinderen gemiddeld
2,0 kinderen. Surinaamse paren met kinderen hadden gemiddeld 1,8 kinderen. Turk-
se paren met kinderen wijken met gemiddeld 2,1 kinderen nauwelijks af van autoch-
tonen. Met gemiddeld 2,8 kinderen hebben Marokkaanse paren met kinderen een
mond meer te voeden dan autochtonen.

Kostwinners in de leeftijd 25–34 jaar van paren met kinderen hebben weliswaar gemid-
deld minder kinderen, maar het patroon naar herkomst is vergelijkbaar. Autochtone
kostwinners hebben gemiddeld 1,6 kinderen, Surinaamse hebben er 1,5. Kostwinners uit
Turkije hebben gemiddeld 1,8 kinderen en Marokkanen 2,0.


