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minst welvarende buurten in 
noorden en oosten
In 2004 lag het gemiddelde inkomen van Nederlandse 
huishoudens net iets boven de 20 duizend euro. In buurten 
in Leeuwarden en Harlingen lag het gemiddelde inkomen 
met ongeveer 12 duizend euro het laagst. De rijkste buurt 
van Nederland was De Kieviet in Wassenaar met een 
gemiddeld inkomen van ruim boven de 60 duizend euro. 
Van de honderd minst welvarende buurten liggen er ruim 
vijftig in het noorden en oosten van het land en bijna 
veertig in het westen. Van de rijkste buurten in Nederland 
liggen er vier in Wassenaar, drie in Bussum en drie in Den 
Haag. Den Haag is de stad met de grootste contrasten in 
inkomen.
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De afgelopen 50 jaar is de jaarlijks overeengekomen 
arbeidsduur van voltijders stapsgewijs verkort. In 2005 
bedroeg de jaarlijkse arbeidsduur van voltijders 1.720 uur. 
Dit is ruim 100 uur minder dan in 1980 en 560 uur minder 
dan 1950. Deze afname van de arbeidsduur is het gevolg 
van een combinatie van verkorting van de werkweek en 
een toename van het aantal verlofdagen, waaronder extra 
verlofdagen op grond van leeftijd. Na een lange periode 
van daling is de arbeidsduur van voltijders sinds eind jaren 
’90 niet verder afgenomen. De laatste jaren is er zelfs 
sprake van een (zeer) lichte stijging. 

nederlanders relatief rijk
Nederlanders behoren tot de rijkste burgers van de Euro-
pese Unie. In 2006 lag het bruto binnenlands product (bbp) 
per hoofd van de bevolking alleen in Luxemburg en Ierland 
hoger. Volgens deze maatstaf lag het gemiddeld inkomen 
in ons land een kwart hoger dan het gemiddelde van de 
hele Europese Unie. De nieuwe lidstaten uit het voorma-
lige Oostblok zijn nog altijd veruit het armst. In Roemenië 
en Bulgarije lag het inkomen ruim drie keer lager dan in 
Nederland. De economische groei in de armere Oost-Eu-
ropese landen ligt daarentegen al enkele jaren ruim boven 
het gemiddelde van de Europese Unie. 
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