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Aandeel geen-, een- en tweeverdieners naar verschillende kenmerken, 2008

Signalement van het CBS

65 jaar was minder dan de helft tweeverdiener. In deze groep 

bevinden zich uiteraard veel gepensioneerden.

Vooral bij de allochtonen van de eerste generatie zijn de tradi-

tionele rolpatronen nog zichtbaar. Verschillen tussen alloch-

tonen van de tweede generatie en autochtonen zijn er nauwe-

lijks. Ook de aanwezigheid van minderjarige kinderen speelt 

een rol. Bijna 80 procent van de paren met alleen minderja-

rigen kinderen is tweeverdiener, tegenover 65 procent van de 

paren zonder, of met alleen meerderjarige, kinderen. 

Een huishouden van tweeverdieners had in 2008 gemiddeld 

ruim 48 duizend euro te besteden. Voor paren met slechts 

één partner met inkomen uit werk was dit ruim 8,5 duizend 

euro minder. Het verschil tussen tweeverdieners en geenver-

dieners bedroeg ruim 20 duizend euro. Het relatief kleine ver-

schil tussen een- en tweeverdieners laat zien dat er vaak meer 

sprake is van anderhalfverdieners dan van tweeverdieners.

Bij bijna negen van de tien jongeren hebben beide partners 

een eigen inkomen. Het aandeel tweeverdieners loopt terug 

als de leeftijd oploopt. Bij een hoofdkostwinner van 55 tot 

Linda Moonen

In 2008 telde Nederland bijna 2,4 miljoen paren waarvan beide partners inkomen 

uit betaald werk hebben. Het gaat dan om loon of inkomen uit een eigen bedrijf. 

Het aandeel tweeverdieners is gestegen van bijna 40 procent aan het begin van de 

jaren negentig tot ruim 70 procent in 2008. 
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