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Persbericht
Welvaart in de afgelopen decennia 
opgelopen 
• Huishoudens hebben een kwart meer te besteden dan 33 jaar geleden 

• Koopkracht na jarenlange groei in de min 

• Inkomensongelijkheid de afgelopen 10 jaar vrijwel niet veranderd 

• Vermogen van huishoudens sinds 2008 geslonken 

• Welgestelden zijn gelukkiger en leven gezonder  

Het besteedbare inkomen van huishoudens bedroeg in 2010 gemiddeld 33,2 
duizend euro. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie en het steeds 
kleiner worden van huishoudens heeft een doorsnee-huishouden hiermee een 
kwart meer te besteden dan in 1977. Afgezien van conjuncturele 
schommelingen, is het inkomen van huishoudens in deze drie decennia 
gaandeweg opgelopen. (Echt)paren zonder kinderen of met meerderjarige 
kinderen hebben gemiddeld meer inkomen dan andere stellen. 
Eenoudergezinnen hebben de laagste inkomens, zeker wanneer er alleen 
jonge kinderen zijn.  

De publicatie Welvaart in Nederland is samengesteld ter opluistering van 
het 25-jarig bestaan van het inkomenspanelonderzoek, één van de CBS-
pijlers op het gebied van welvaartsstatistieken van huishoudens en 
personen. In deze speciale uitgave worden de meest actuele landelijke en 
regionale cijfers gepresenteerd over aspecten van welvaart, zoals 
inkomens, vermogens en bestedingen. Ook komen lange trends aan bod. 
Speciale aandacht is er voor de groepen aan de onderkant en aan de 
bovenkant van de welvaartsladder.  
 

Koopkracht jarenlang toegenomen maar in 2010 gedaald 
Grotendeels in lijn met de conjuncturele ontwikkelingen is de koopkracht van 
de Nederlandse bevolking de afgelopen 25 jaar vrijwel voortdurend gestegen. 
De piek in 2001 was vooral het gevolg van de belastingherziening in dat jaar. 
In 2010 daalde de koopkracht echter met 0,5 procent. Dit was het grootste 
koopkrachtverlies sinds1985. Vooral gepensioneerden werden getroffen met 
een koopkrachtverlies van 1,0 procent. Werknemers en zelfstandigen konden 
hun koopkracht nog ongeveer op peil houden. De zelfstandigen bij wie de 
koopkracht in 2009 met 1,1 procent teruggelopen was, slaagden er dus niet in 
om hun inkomensituatie te verbeteren en bleven op het lagere niveau van een 
jaar eerder steken. Bijstandsontvangers gingen er in 2010 als enigen op 
vooruit.  
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Koopkrachtontwikkeling 
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Inkomensongelijkheid in Nederland betrekkelijk klein 
Vergeleken met andere landen is de inkomensongelijkheid in Nederland 
betrekkelijk klein. De afgelopen tien jaar is de ongelijkheid bovendien 
nauwelijks veranderd. In 2007 floreerde de economie, waarvan vooral de 
zelfstandige ondernemers profiteerden. Hierdoor nam de ongelijkheid iets toe. 
De zelfstandigen werden in 2008 en 2009 echter ook als eersten weer 
geconfronteerd met de nadelige gevolgen van de economische crisis, wat een 
nivellerende uitwerking had op de inkomens. In 2010 nam de 
inkomensongelijkheid weer licht toe. 
 

Inkomensongelijkheid van huishoudens 
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Vermogens van huishoudens sinds 2008 afgenomen 
Van 2006  tot 2008 nam het het mediane vermogen van huishoudens toe van 
41 duizend euro tot 49 duizend euro. Daarna daalde het vermogen met 40% 
tot 29 duizend euro in 2011. Deze vermogensdaling is voornamelijk het gevolg 
van de waardevermindering van de eigen woning. Bijna zes op de tien 
huishoudens hebben een eigen woning. De doorsnee-waarde hiervan nam af 
van 256 duizend euro begin 2008 tot 233 duizend euro begin 2011. Ook 
namen in deze periode de hypotheekschulden toe: van 143 duizend tot 160 
duizend euro.  
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Meer welbevinden en gezondere leefstijl bij welgestelden 
Bij ongeveer 16 procent van de huishoudens is er sprake van hoge welvaart: 
ze behoren tot de 10 procent huishoudens met het hoogste inkomen en/of bij 
de 10 procent met het grootste vermogen. Personen uit deze welgestelde 
huishoudens geven iets vaker dan anderen aan gelukkig te zijn. Het 
onderscheid is echter niet zo groot: 93 procent versus 88 procent. De 
welgestelden van 12 jaar en ouder roken beduidend minder, maar drinken wel 
vaker en meer alcohol. Verder hebben ze iets minder dikwijls ernstig 
overgewicht en sporten ze over het algemeen meer dan personen met minder 
welvaart. 
 

Besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen in prijzen van 2010 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aantal huishoudens Gemiddelde omvang Gemiddeld besteedbaar Gemiddeld gestandaardiseerd
huishouden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

x 1 000 personen 1 000 euro
-------------------------------------------------------------------------

1977 4 681 2,9 29,4 18,6
1981 4 953 2,8 28,6 18,4
1985 5 447 2,6 25,7 17,1
1989 5 939 2,4 27,9 18,9

1990 6 128 2,4 28,8 19,6
1991 6 219 2,4 28,8 19,7
1992 6 309 2,4 28,4 19,5
1993 6 401 2,3 28,2 19,4
1994 6 454 2,3 28,2 19,4

1995 6 549 2,3 28,5 19,8
1996 6 617 2,3 28,5 19,8
1997 6 704 2,3 28,8 20,0
1998 6 783 2,3 29,2 20,4
1999 6 855 2,3 29,6 20,7

2000 1) 6 941 2,3 30,4 21,4

2000 1) 6 791 2,3 31,0 21,5
2001 6 862 2,3 32,3 22,4
2002 6 919 2,3 32,1 22,4
2003 6 948 2,3 31,5 22,0
2004 6 990 2,3 31,9 22,2

2005 7 063 2,3 31,8 22,2
2006 7 109 2,3 32,6 22,8
2007 7 166 2,2 34,3 23,9
2008 7 242 2,2 33,9 23,7
2009 7 303 2,2 33,7 23,6

2010* 7 371 2,2 33,2 23,3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inkomen inkomen

1) De Inkomensstatistiek is herzien waardoor de cijfers t/m 2000 niet perfect aansluiten op de reeks daarna
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Technische toelichting 
 
Besteedbaar huishoudensinkomen 
Het besteedbaar huishoudensinkomen bestaat uit de bruto-inkomsten van alle 
leden van het huishouden (inkomen uit arbeid, eigen onderneming en 
vermogen, uitkeringen en ontvangen overdrachten) verminderd met betaalde 
overdrachten, premies en belastingen. 
 
Gestandaardiseerd inkomen 
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar huishoudensinkomen 
gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. 
Aldus zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar 
gemaakt. 
 
Koopkracht 
Door de gestandaardiseerde inkomens uit verschillende jaren met de 
consumentenprijsindex te corrigeren voor inflatie, worden reële in de tijd 
vergelijkbare inkomens verkregen. Een aldus gedefleerd inkomen dat aan 
ieder lid van het desbetreffende huishouden wordt toegekend, wordt 
koopkracht genoemd.  
De jaar-op-jaar verandering van de koopkracht van een groep is vastgesteld 
door de mediaan te nemen van de individuele (procentuele) 
koopkrachtmutaties van de personen die in beide jaren deel uitmaakten van 
de groep. 
 
Vermogen 
Het vermogen betreft het saldo van bezittingen en schulden van huishoudens. 
De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed en 
ondernemingsvermogen. De schulden omvatten onder meer schulden ten 
behoeve van een eigen woning en consumptief krediet. De eigen woning en 
overige onroerende zaken zijn gewaardeerd op de marktwaarde. 
 

Inkomensongelijkheid volgens Gini-coëfficiënt 

Een veelgebruikte maat om de inkomensongelijkheid in een cijfer uit te 
drukken is de Gini-coëfficiënt. Deze ligt tussen 0 en 1, waarbij 0 
correspondeert met totale gelijkheid (ieder huishouden heeft hetzelfde 
inkomen) en 1 met totale ongelijkheid (één huishouden bezit al het inkomen). 
Naarmate de inkomensverschillen tussen huishoudens groter zijn, is ook de 
waarde van de coëfficiënt groter. 

Kenmerken Welvaart in Nederland. Inkomen, vermogen en bestedingen van 
huishoudens en personen 

ISBN: 978-90-357-1657-5 

Prijs: € 14,30 (exclusief verzendkosten) 

Bestel deze publicatie. Algemene verkoopinformatie kunt u vinden bij de afdeling verkoop. 
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