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Verklaring der tekens 
 
. = gegevens ontbreken vanwege te kleine steekproefaantallen 
* = voorlopig cijfer 
x = geheim 
− = nihil 
0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid 
niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
15−24 = 15 tot en met 24 
 
In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenkomen met de som der 
opgetelde getallen. 
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Inleiding 

Arbeidsparticipatie van vrouwen met jonge kinderen staat volop in de politieke 
belangstelling. Over de arbeidsmarktpositie van deze vrouwen is al informatie 
bekend, echter over de inkomenspositie veel minder. 

Het Ministerie van Financiën heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-MCB) 
gevraagd om informatie te verstrekken over de arbeidsmarkt- en inkomenspositie 
van vrouwen over het jaar 2004. Het betreft zowel informatie over vrouwen in het 
algemeen als over gehuwde of samenwonende vrouwen met jonge kinderen en hun 
partners.  

Vrouwen worden uitgesplitst naar het aantal uren dat zij werken en, als ze niet 
werken, naar het al dan niet hebben van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-
uitkering) of uitkering in het kader van de werkloosheidswet (WW-uitkering). Om de 
gevraagde gegevens te leveren is een tabellenset samengesteld over de 
arbeidsmarktpositie van de vrouw naar achtergrondkenmerken als leeftijd 
herkomstgroepering, opleidingsniveau en inkomsten uit arbeid.  

Uitkomsten 

In 2004 waren van de 5,4 miljoen vrouwen in Nederland van 15 tot 65 jaar bijna 1,3 
miljoen gehuwd of samenwonend met kinderen jonger dan 12 jaar  

Van de gehuwde of samenwonende vrouwen met kinderen jonger dan 12 jaar 
werkte 63 procent parttime en slechts 8 procent werkte fulltime. De overige 30 
procent van de vrouwen had geen werk. Vrouwen met kinderen jonger dan 12 jaar 
werkten vaker parttime en minder vaak fulltime dan vrouwen zonder jonge kinderen. 

In staat 1 wordt informatie gegeven over de uitkeringspositie van vrouwen van 25 tot 
45 jaar. Ruim driekwart van deze vrouwen had een betaalde baan, waarvan 
vrouwen zonder jonge kinderen vaker een baan hadden dan vrouwen met jonge 
kinderen. Van alle niet werkende vrouwen van 25 tot 45 jaar had bijna een kwart 
een AO- en/of WW-uitkering. Voor zowel niet gehuwde of samenwonende vrouwen 
als gehuwde of samenwonende vrouwen geldt dat vrouwen zonder jonge kinderen 
vaker een AO- of WW- uitkering hadden dan vrouwen met jonge kinderen.  

Staat 1
Vrouwen van 25-44 jaar naar uitkeringspositie en samenlevingsvorm, 2004 

Totaal Werkend

x 1 000 %

Totaal 2 372  76 19 6

Niet gehuwd of samenwonend 470 73 18 9
w.v.
 zonder kinderen 0-11 jaar  340 81 10 9
 met kinderen 0-11 jaar  130 54 37 10
Wel gehuwd of samenwonend 1902 76 19 5
w.v.
 zonder kinderen 0-11 jaar 747 84 11 5
 met kinderen 0-11 jaar 1155 71 24 5

Geen AO- of 
WW-uitkering

Wel AO- of 
WW-uitkering

Niet werkend
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In grafiek 1 wordt informatie gegeven over de bijdrage die gehuwde of 
samenwonende vrouwen van 25 tot 45 jaar leveren aan de jaarinkomsten uit arbeid 
van het huishouden. Van de vrouwen met jonge kinderen verdiende de helft minder 
dan 25 procent van de jaarinkomsten uit arbeid van het huishouden. Van de 
vrouwen zonder kinderen verdiende bijna de helft van de vrouwen tussen de 25 en 
50 procent van de jaarinkomsten uit arbeid van het huishouden. In 5 procent van de 
huishoudens van gehuwde of samenwonende vrouwen tussen de 25 en 45 jaar 
kwam geen geld binnen uit arbeid. 

Grafiek 1 
Inkomenspositie gehuwde of samenwonende vrouwen van 25-44 jaar, 2004  
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Beschrijving van het onderzoek 

Onderzoekspopulatie 

De onderzoekspopulatie bestaat uit vrouwen van 15 tot 65 jaar die in Nederland 
woonden in 2004. Daarnaast wordt specifiek gekeken naar de gehuwde of 
samenwonende vrouwen die een zelfstandige huishouding voeren met minstens 
één kind jonger dan 12 jaar en hun partners. De partner kan zowel een man als een 
vrouw zijn.  

 

Bronnen 

Het bronbestand van dit onderzoek is de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Om de 
gevraagde informatie te verkrijgen, is het bronbestand EBB verrijkt met gegevens 
over lonen en uitkeringen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en met 
demografische gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).  

EBB 2004

De EBB is een doorlopende enquête onder personen van 15 jaar en ouder, die in 
Nederland wonen met uitzondering van personen in inrichtingen instellingen en 
tehuizen (institutionele bevolking). Het doel van deze enquête is zicht te krijgen op 
de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hiertoe wordt onder meer informatie 
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verzameld over de positie op de arbeidsmarkt van personen en worden 
demografische kenmerken van huishoudens vastgelegd. 

In 2004 hebben ruim 86 duizend personen op de EBB gerespondeerd, waarvan 
bijna 48 duizend vrouw waren van 15 tot en met 64 jaar.  

De gegevens over huishoudenstype, opleidingsniveau, aantal kinderen, de 
arbeidsmarktpositie en het aantal gewerkte uren per week zijn afkomstig uit de EBB. 

Lonen en winst uit het SSB 2004

Het bronbestand EBB is verrijkt met looninformatie uit de bestanden SSB Banen 
2004, SSB Arbeid Buitenland 2004 en SSB Arbeid Overig 2004 en winstinformatie 
uit het bestand SSB Zelfstandigen 2004. In het SSB zijn gegevens over personen uit 
registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld, geïntegreerd en consistent 
gemaakt. SSB Banen 2004 bevat gegevens over alle werknemers met een baan in 
Nederland. De gegevens zijn voornamelijk afkomstig uit de verzekerden-
administratie werknemers (VZA), aangevuld met informatie uit de voorheffing 
loonbelasting (FIBASE) en de Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL). Een 
record in het SSB Banen 2004 is de baan van een persoon in een aaneengesloten 
periode. Een persoon kan dus meerdere records in het bestand hebben. De 
bestanden SSB Zelfstandigen, SSB Arbeid Buitenland en SSB Arbeid Overig 
bevatten gegevens per persoon over onder andere de winst uit een eigen zaak en 
loon uit arbeid verricht in het buitenland en uit andere bronnen. 

Uit het SSB Banen, Zelfstandigen, Buitenland en Arbeid Overig is de som van het 
fiscale loon en de fiscale winst van de vrouw en van de partner berekend. Indien 
iemand meer dan één bron van inkomsten uit arbeid heeft dan tellen alle inkomsten 
uit arbeid in 2004 op tot de jaarinkomsten uit arbeid in 2004. Dit bedrag kan negatief 
zijn als de fiscale winst als zelfstandige negatief is. De jaarinkomsten uit arbeid van 
het huishouden bestaat uit de jaarinkomsten van de vrouw en de partner samen en 
wordt hieruit afgeleid. 

Uitkeringsgegevens uit het SSB 2004

Om te bepalen of een persoon een AO- of WW-uitkering heeft, is het bronbestand 
EBB verrijkt met de bestanden SSB-AO 2004 en het SSB-WW 2004. Deze 
bestanden worden samengesteld uit de informatie die van het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) wordt ontvangen. De start- en beëindigingsdatum 
van een uitkering is bepaald op basis van het betalingsconcept. Een uitkering telt in 
deze optiek alleen mee als er sprake is van recht op de uitkering en bovendien in de 
desbetreffende maand een betaling heeft plaatsgevonden. Voorschotten en 
nabetalingen, dat wil zeggen betalingen die verricht worden voordat het recht op de 
uitkering is begonnen of nadat het recht is beëindigd, worden niet tot de reguliere 
uitkeringsperiode gerekend. Een persoon kan meerdere uitkeringen tegelijkertijd 
hebben en kan dus meerdere keren in één uitkeringenbestand èn in verschillende 
uitkeringsbestanden voorkomen.  

Een respondent in de EBB heeft een uitkering indien deze persoon in de maand dat 
deze is geënquêteerd in de EBB een AO- en/of WW- uitkering heeft ontvangen. 

GBA

In de GBA staan persoons- en huishoudensgegevens geregistreerd van alle 
personen die in Nederland woonachtig zijn. De gebruikte gegevens hebben 
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betrekking op de periode vanaf 1 januari 1998 tot en met 1 januari 2005. De 
huishoudensgegevens worden per jaar door het CBS bepaald op 1 januari. 

Van de personen die op de EBB 2004 hebben gerespondeerd, werd 98,4 procent 
teruggevonden in de GBA.  

Gegevens over geslacht, leeftijd en herkomstgroepering worden uit de GBA 
toegevoegd aan het bronbestand omdat deze gegevens in de GBA betrouwbaarder 
worden waargenomen dan in de EBB. 

 

Ophogen van de steekproefaantallen 

Het bronbestand EBB 2004 is een steekproefonderzoek. Om uitkomsten te 
presenteren die representatief zijn voor de doelpopulatie in Nederland zijn de 
waarnemingen in de EBB opgehoogd. Hiervoor zijn vaste ophooggewichten 
berekend voor de bestanden van de EBB, die ervoor zorgen dat de opgehoogde 
populatie van de steekproef overeenkomt met het totale aantal personen in 
Nederland van 15 jaar en ouder (exclusief de institutionele bevolking). Daarbij wordt 
met de ophooggewichten gecorrigeerd voor ongelijke trekkingskansen in de 
steekproef en voor een minder goede respons van bepaalde groepen. 

 

Kwaliteit en representativiteit van de uitkomsten 

Zoals in ieder steekproefonderzoek hebben de opgehoogde aantallen een 
onnauwkeurigheidsmarge. Opgehoogde aantallen die kleiner zijn dan 2 000 worden 
niet gepubliceerd. De absolute aantallen in de tabellenset zijn afgerond op 
duizendtallen.  

Een extra bron van onnauwkeurigheid geeft het koppelen van verschillende 
bestanden. Niet alle personen in de EBB hebben een geldige koppelsleutel. 
Gegevens van personen zonder geldige koppelsleutel kunnen bij voorbaat niet 
gekoppeld worden en hierdoor blijft bijvoorbeeld onbekend of deze persoon een AO- 
of WW-uitkering heeft.  

Ten slotte is van belang dat de gegevens uit de EBB zijn bepaald op een 
peilmoment in het jaar, terwijl de gegevens over inkomsten uit arbeid uit de SSB 
bestanden totalen over een jaar zijn. Dit geeft soms tegenstellingen. Zo komt het 
bijvoorbeeld voor dat een geënquêteerde persoon op de datum waarop de EBB is 
afgenomen geen baan heeft, terwijl in de SSB bestanden wel winst of loon uit arbeid 
geregistreerd is, omdat deze persoon op andere momenten in het jaar wel een baan 
had. Ook responseffecten in de EBB kunnen vergelijkbare tegenstellingen geven. 

Toelichting bij de gebruikte begrippen 

Allochtoon – Zie Herkomstgroepering. 

Autochtoon – Zie Herkomstgroepering. 

Banen – Een baan is een werkkring van een werknemer. Als iemand meer dan één 
werkkring heeft, telt elke werkkring als een afzonderlijke baan.  

Beroepsbevolking (definitie CCS 1991) – De beroepsbevolking bestaat uit 
personen van 15-64 jaar die: 
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− ten minste twaalf uur per week werken, of  
− werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan 

werken, of 
− verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar 

zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te 
vinden. 

Van de beroepsbevolking worden personen die ten minste twaalf uur per week 
werken tot de werkzame beroepsbevolking gerekend en degenen die niet of minder 
dan twaalf uur per week werken tot de werkloze beroepsbevolking. 

Jaarinkomsten uit arbeid – De jaarinkomsten uit arbeid bestaan uit fiscaal loon uit 
een baan, winst van een zelfstandige, loon uit arbeid uit het buitenland en loon uit 
overige arbeid. Indien een persoon in 2004 meer dan één inkomstenbron had, tellen 
alle lonen in het jaar op tot de jaarinkomsten uit arbeid van de persoon. Hierbij tellen 
negatieve winsten mee waardoor het bruto bedrag aan jaarinkomsten uit arbeid 
negatief kan zijn. In het onderzoek worden de jaarinkomsten uit arbeid van de 
vrouw, van de partner en van het huishouden bepaald (jaarinkomsten uit arbeid van 
de vrouw en de partner samen). 

Generatie – Zie Herkomstgroepering.

Herkomstgroepering – In de CBS-indeling naar herkomstgroepering worden 
personen ingedeeld op grond van hun geboorteland en dat van hun ouders. 
Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland geboren zijn. 
Allochtonen zijn personen van wie minstens één ouder in het buitenland geboren is. 

De volgende categorieën van herkomstgroepering worden onderscheiden:  
− autochtonen; 
− westerse allochtonen. Het land van herkomst is gelegen in Europa (met 

uitzondering van Nederland en Turkije), Noord-Amerika, Indonesië, Japan en 
Oceanië; 

− niet-westerse allochtonen. Het land van herkomst is Turkije of een land in Afrika, 
Azië (met uitzondering van Indonesië en Japan) of Latijns-Amerika. 

Voor allochtonen wordt bovendien onderscheid gemaakt naar generatie. Een 
allochtoon die zelf in het buitenland is geboren, behoort tot de eerste generatie 
allochtonen. Een allochtoon die zelf in Nederland is geboren, is tweede generatie 
allochtoon. 

Institutionele bevolking – Het totaal van de bevolking in institutionele 
huishoudens. Bij personen in institutionele huishoudens gaat het om de bewoners 
van instellingen zoals, verpleeg-, bejaarden- en kindertehuizen, gezinsvervangende 
tehuizen, revalidatiecentra en gevangenissen, die daar in principe voor langere tijd 
zullen verblijven. 

Opleidingsniveau – Het behaalde opleidingsniveau is het niveau van de hoogste 
met succes gevolgde opleiding. De opleidingen zijn ingedeeld naar opleidingsniveau 
volgens de Standaard onderwijsindeling SOI-2006 . De SOI-code is opgebouwd uit 
vijf cijfers, waarbij het eerste cijfer het niveau aangeeft, het tweede en derde de 
onderwijssector en de laatste twee cijfers de onderwijssubsector. Voor de indeling 
van het opleidingsniveau in categorieën zijn de eerste drie cijfers van de SOI-code 
gebruikt. Een gedetailleerde beschrijving van de classificatie is te vinden op de 
www.csb.nl.
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In het onderzoek zijn de volgende opleidingsniveaus onderscheiden: laag, 
middelbaar en hoog. 

Partner – De persoon die een paar vormt met een andere persoon uit een 
particulier huishouden.  

Personen met een AO-uitkering – Personen met inkomsten uit een 
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van 
de WAO, WAZ of Wajong. 

Personen met een WW-uitkering – Personen met inkomsten uit een 
werkloosheidsuitkering. Deze uitkeringen worden verstrekt op grond van de 
Werkloosheidswet (WW). Het gaat uitsluitend om uitkeringen in het kader van de 
ontslagwerkloosheid. 

Werknemers – Werknemers zijn mensen die arbeid verrichten op basis van loon of 
salaris. 

Afkortingen 

AO Arbeidsongeschikt 

EBB Enquête beroepsbevolking 

EWL Enquête Werkgelegenheid en Lonen 

GBA Gemeentelijke Basisadministratie 

SOI Standaard Onderwijsindeling  

SSB Sociaal Statistisch Bestand  

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VZA Verzekerdenadministratie werknemers 

WAJONG Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

WAO Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

WW Werkloosheidswet 
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Tabellenset 
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Tabel 1.
Vrouwen van 15-64 jaar naar arbeidsmarktpositie, uitkeringspositie en enkele achtergrondkenmerken, 2004

Totaal 5 413 2 902  577  1 934 1 533  360

Leeftijd
15 - 24 jaar  950  356  241   353  325  13
25 - 34 jaar 1 101  791  62   248  188  54
35 - 44 jaar 1 282  829  112   342  252  85
45 - 54 jaar 1 137  684  94   359  263  89
55 - 64 jaar  942  241  68   633  505  119

Huishoudenstype
Niet gehuwd of samenwonend 1 172  631  94   447  317  117
w.v.
 zonder kinderen (0-11 jaar)  998  555  85   358  245  102
 met kinderen (jongste 0-3 jaar)  49  15 · 33 27  5
 met kinderen (jongste 4-11 jaar)  125  61  8   56  45  9
Gehuwd of samenwonend 4 241 2 271  483  1 487 1 216  243
w.v.
 zonder kinderen (0-11 jaar) 2 859 1 488  319  1 052  854  178
 met kinderen (jongste 0-3 jaar)  662  391  63   208  167  35
 met kinderen (jongste 4-11 jaar)  720  391  101   227  194  29

Herkomstgroepering
Autochtonen 4 286 2 388  493  1 404 1 106  279
Westerse allochtonen  572  301  49   222  176  42
Niet-westerse allochtonen  556  212  35   308  252  40

Generatie
Autochtoon 4 286 2 388  493  1 404 1 106  279
Eerste generatie allochtoon  692  278  41   372  303  52
Tweede generatie allochtoon  436  235  43   157  125  29

Opleidingsniveau
Laag (bo, vmbo) 1 946  645  270  1 030  839  170
Middelbaar (mbo, havo, vwo) 2 145 1 271  233   641  503  125
Hoog (hbo, wo) 1 284  971  72   241  175  60

Aantal gewerkte uren per week
Geen werk 1 934                       1 934 1 533  360
Minder dan 12 uur  577  577  
12 - 19 uur  536  536  
20 - 34 uur 1 402 1 402  
35 uur of meer  964  964  

Jaarinkomsten uit arbeid
Geen inkomsten uit arbeid 1 579  52  55  1 471 1 179  292
Tot 10 000 euro 1 282  448  466   368  315  52
10 000 tot 20 000 euro 1 050  972  40   38  27  11
20 000 tot 30 000 euro  831  816  6   10  8  2
30 000 tot 40 000 euro  376  370 · 4 2 ·
40 000 tot 50 000 euro  114  113 · · · ·
50 000 tot 60 000 euro  43  42 · · · ·
60 000 euro of meer  41  40 · · · ·

Voor de variabelen opleidingsniveau, jaarinkomsten uit arbeid en uitkeringspositie is de categorie 'onbekend' niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke categorieën van deze variabelen niet op tot het totaal. 

Totaal zonder AO- of WW-uitkering met AO-of WW-uitkering

Heeft geen betaald werk Totaal Heeft betaald werk van 12 uur 
of meer per week

Heeft betaald werk van 
minder dan 12 uur per week

x 1 000
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Tabel 2.

x 1 000

Totaal 1 278  760  137   381  310  63

Leeftijd
15 - 24 jaar  30  11  3   17  13 ·
25 - 34 jaar  473  280  46   146  118  25
35 - 44 jaar  681  413  78   190  155  32
45 - 54 jaar  92  55  10   26  21  4
55 - 64 jaar  3 · ·  2 · ·

Aantal kinderen (0-11 jaar)
1 kind  567  367  50   149  116  29
w.v.
 kind 0-3 jaar  253  178  16   59  43  14
 kind 4-11 jaar  313  189  35   90  73  15
2 kinderen  545  321  62   162  132  28
w.v.
 jongste kind 0-3 jaar  280  163  29   89  70  17
 jongste kind 4-11 jaar  264  158  33   73  61  11
3 of meer kinderen  166  72  25   69  62  6
w.v.
 jongste kind 0-3 jaar  109  46  15   48  43  4
 jongste kind 4-11 jaar  57  26  9   22  19 ·

Herkomstgroepering
Autochtonen  976  622  118   236  192  42
Westerse allochtonen  131  78  9   44  36  7
Niet-westerse allochtonen  171  61  9   101  82  14

Generatie
Autochtoon  976  622  118   236  192  42
Eerste generatie allochtoon  217  82  13   122  102  15
Tweede generatie allochtoon  86  57  6   23  16  6

Opleidingsniveau
Laag (bo, vmbo)  317  123  40   153  125  25
Middelbaar (mbo, havo, vwo)  593  359  72   163  133  27
Hoog (hbo, wo)  358  274  24   60  49  10

Aantal gewerkte uren per week vrouw
Geen werk  381                       381                     310                    63
Minder dan 12 uur  137  137  
12 - 19 uur  228  228
20 - 34 uur  436  436
35 uur of meer  96  96

Aantal gewerkte uren per week partner
Geen werk  104  41  4   58  49  7
Minder dan 12 uur  7  4 · 3 2 ·
12 - 19 uur  8  5 · 2 · ·
20 - 34 uur  106  83  5   19  14  5
35 uur of meer 1 052 626 127 299 244 51

Jaarinkomsten uit arbeid vrouw
Geen inkomsten uit arbeid  327  14  14   299  250  49
Tot 10 000 euro  302  132  105   66  53  12
10 000 tot 20 000 euro  347  328  13   6  5 ·
20 000 tot 30 000 euro  175  171  2  · · ·
30 000 tot 40 000 euro  63  62 · · · ·
40 000 tot 50 000 euro  26  25 · · · ·
50 000 tot 60 000 euro  10  10 · · · ·
60 000 euro of meer  12  12 · · · ·

Jaarinkomsten uit arbeid partner
Geen inkomsten uit arbeid  80  30  3   47  41  5
Tot 10 000 euro  75  41  6   27  21  5
10 000 tot 20 000 euro  76  44  8   24  17  6
20 000 tot 30 000 euro  262  164  25   72  55  17
30 000 tot 40 000 euro  346  219  42   85  70  14
40 000 tot 50 000 euro  182  113  23   47  40  7
50 000 tot 60 000 euro  94  58  11   25  21  4
60 000 euro of meer  143  82  16   45  40  5

Jaarinkomsten uit arbeid huishouden
Geen inkomsten uit arbeid  43 · ·  42  38  4
Tot 10 000 euro  56  21  6   29  23  6
10 000 tot 20 000 euro  51  22  7   22  16  6
20 000 tot 30 000 euro  117  36  12   69  52  16
30 000 tot 40 000 euro  217  94  39   84  70  14
40 000 tot 50 000 euro  254  175  32   47  41  7
50 000 tot 60 000 euro  184  143  15   26  22  4
60 000 euro of meer  328  257  23   48  43  6

Voor de variabelen opleidingsniveau, jaarinkomsten uit arbeid en uitkeringspositie is de categorie 'onbekend' niet weergegeven. Hierdoor tellen de afzonderlijke categorieën van deze variabelen niet op tot het totaal. 

Totaal Heeft betaald werk van 12 uur 
of meer per week

Heeft betaald werk van 
minder dan 12 uur per week

Gehuwde of samenwonende vrouwen van 15-64 jaar met kinderen (0-11 jaar) naar arbeidsmarktpositie, uitkeringspositie en enkele achtergrondkenmerken, 2004

Totaal zonder AO- of WW-uitkering met AO- of WW- uitkering

Heeft geen betaald werk 


