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WERK, ONGELIJKHEID EN ARMOEDE 

5.1 Inleiding 
In de officiële beleidsfïlosofie is werk niet alleen de belangrijkste bron van welvaart 
en welzijn voor het individu en voor de samenleving als geheel, maar ook een belangrijk 
instrument om een 'redelijke' of 'aanvaardbare' inkomensverdeling tot stand te brengen 
en armoede te bestrijden. Een succesvol arbeidsparticipatiebeleid zou daarom niet alleen 
tot uitdrukking moeten komen in een stijgende arbeidsdeelname, maar ook in een ver
mindering (of in ieder geval matiging) van inkomensverschillen en een verkleining van 
de armoede. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukt het belang 
van een hogere arbeidsparticipatie dan ook mede vanuit het oogpunt van armoede
bestrijding: 

"Bestrijding en voorkoming van armoede is vooral gediend met verbeterde mogelijk
heden om mensen in te zetten op de arbeidsmarkt. Het algemene werkgelegenheids
beleid (...) is dan ook de belangrijkste pijler van de armoedebestrijding." 
(TK 1995/1996: 16.) 
"Werk is het beste middel tegen armoede." (SZW 1998: 75.) 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of er in Nederland in de afgelopen twintig jaar 
inderdaad een verband bestond tussen de ontwikkeling van de werkgelegenheid c.q. 
arbeidsparticipatie aan de ene kant en de inkomensongelijkheid en de omvang van de 
armoede aan de andere kant. 

Dit hoofdstuk valt in drie delen uiteen. 
Het eerste deel behandelt de relatie tussen ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de 
inkomensongelijkheid. In paragraaf 5.2 wordt een aantal inleidende opmerkingen 
gemaakt over het meten van inkomensongelijkheid. De paragrafen 5.3 en 5.4 gaan na 
welke theoretische inzichten er bestaan over het effect van veranderingen in de werk
gelegenheid op de inkomensongelijkheid. Vervolgens wordt in paragraaf 5.5 de ont
wikkeling van de inkomensongelijkheid in Nederland in de periode 1977-1997 ver
klaard uit veranderingen in de arbeidsparticipatie enerzijds en veranderingen in de 
inkomensverhoudingen binnen en tussen verschillende categorieën werkenden en niet-
werkenden anderzijds. Uit deze analyse komt naar voren dat de toename van de loon-
verschillen in de tweede helft van de jaren tachtig een belangrijke oorzaak was van de 
groei van de inkomensongelijkheid. 
Het tweede deel van dit hoofdstuk richt zich daarom op de loonongelijkheid. 
Paragraaf 5.6 behelst een overzicht van verschillende theoretische benaderingen van 
beloningsverhoudingen. Daarin komen naast de neoklassieke economische invalshoek 
(met nadruk op de human-capitaliheoné) enkele alternatieve economische en sociolo
gische benaderingen aan de orde. In de paragrafen 5.7 en 5.8 worden verschillende 
hypothesen, die op basis van de theoretische benaderingen in paragraaf 5.6 zijn gefor
muleerd, empirisch getoetst. In paragraaf 5.7 wordt daartoe de ontwikkeling van de 
loonongelijkheid ontleed in een aantal subgroepen en in paragraaf 5.8 wordt bezien 
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welke macrofactoren de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen verklaren. 
Het derde deel van dit hoofdstuk is gewijd aan armoede. Vanwege het omstreden 
karakter van het begrip armoede worden in paragraaf 5.9 eerst enige opmerkingen 
gemaakt over de inteipretatie van armoede en de wijze waarop deze kan worden gemeten. 
Paragraaf 5.10 is, analoog aan paragraaf 5.5, een poging om de ontwikkeling in de 
armoede in Nederland te verklaren uit de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en 
van de armoede binnen diverse categorieën. In de daaropvolgende paragrafen verschuift 
de aandacht naar de relatie tussen werk en armoede op microniveau: in hoeverre vormt 
werk voor individuele personen of huishoudens een uitweg uit de armoede? In para
graaf 5.1 1 wordt onderzocht hoeveel kans niet-werkende armen hebben om werk te 
vinden; paragraaf 5.12 beantwoordt de vraag hoeveel de arme werkvinders in inkomen 
vooruitgaan en hoe groot de kans is dat zij uit de armoede ontsnappen. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie (paragraaf 5.13). 

5.2 Het meten van ongelijkheid 

Ongelijkheid is een van de hoofdthema's van de sociale wetenschappen (vgl. Ultee, Arts 
en Flap 1996), waarover dan ook zeer vele studies zijn verschenen. Het is onmogelijk 
om in één hoofdstuk recht te doen aan de rijkdom aan theoretische en empirische 
inzichten die in de loop van de tijd zijn verworven. Daarom wordt het thema ongelijk
heid in dit hoofdstuk sterk ingeperkt. De aandacht richt zich uitsluitend op de ongelijk
heid van lonen en inkomens. In hoofdstuk 4 is gebleken dat er op tal van terreinen 
grote verschillen zijn tussen werkenden en niet-werkenden, maar ook tussen werken
den onderling en tussen niet-werkenden onderling. Behalve in inkomen zijn er onder 
meer verschillen in gezondheid, maatschappelijke participatie en subjectief welbevinden. 
Uit hoofdstuk 4 bleek ook dat de inkomensverschillen in de subjectieve beleving 
slechts een beperkte rol spelen en slechts in geringe mate van invloed zijn op andere 
indicatoren voor het individuele 'nut' of welzijn. Zo bezien is het geenszins vanzelf
sprekend om de aandacht in dit hoofdstuk eenzijdig op loon- en inkomensverschillen te 
richten. De rechtvaardiging hiervoor is gelegen in het maatschappelijke belang dat aan 
de ongelijkheid van inkomens wordt gehecht. Maatschappelijke discussies over sociale 
ongelijkheid gaan immers maar al te vaak over inkomensverschillen. Spreekt iemand in 
algemene zin over 'toenemende ongelijkheid', dan is de kans groot dat hij of zij daarbij 
in de eerste plaats inkomensverschillen op het oog heeft. Ook politieke debatten over 
maatschappelijke ongelijkheid monden meestal uit in beleidsmaatregelen ten behoeve 
van specifieke inkomensgroepen. Kortom, hoewel het gezegde 'geld maakt niet geluk
kig' in veler mond bestorven ligt, hecht toch bijna iedereen, als puntje bij paaltje komt, 
wel degelijk veel belang aan het inkomen. 

Als eenmaal is besloten om de aandacht te beperken tot inkomens, luidt de volgende 
vraag hoe de ongelijkheid van inkomens moet worden gemeten. Dit lijkt eenvoudiger 
dan het is. In het bijzonder spelen hierbij twee aspecten een rol, namelijk de te hanteren 
ongelijkheidsmaatstaf en het inkomensbegrip. 
Hoewel er geen verschil van mening zal zijn over de vraag wanneer er sprake is van 
volledige gelijkheid (namelijk in het geval dat alle inkomens gelijk zijn), kunnen de 
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meningen al snel uiteenlopen als het gaat om de mate van ongelijkheid. De reden 
hiervoor is dat ongelijkheid niet een zuiver objectief begrip is, maar altijd tot op zeke
re hoogte subjectieve of normatieve opvattingen belichaamt (Sen 1973: 3, Temkin 1993). 
Het gaat bijvoorbeeld om de vraag hoe men inkomensverschillen aan de onderkant, 
aan de bovenkant en in het midden van de inkomensverdeling onderling weegt. Dit is 
in essentie een normatieve kwestie. Wel kan men een aantal eisen formuleren waaraan 
een maatstaf voor inkomensongelijkheid redelijkerwijze zou moeten voldoen (vgl. 
Atkinson 1970 en Odink 1985: 32-34). Zo wordt meestal de eis gesteld dat de mate 
van inkomensongelijkheid alleen afhangt van de inkomensverhoudingen en niet van 
de absolute inkomensverschillen. Anders gezegd, als alle inkomens met eenzelfde factor 
worden vermenigvuldigd, dient de ongelijkheid gelijk te blijven (in wiskundige termen: 
de ongelijkheidsmaatstaf is homogeen van de graad nul). Een andere bekende eis is 
het zogenoemde Pigou-Daltoncriterium: een inkomensoverdracht van een hoog naar 
een laag inkomen vermindert de ongelijkheid (zolang althans het lage inkomen niet 
groter wordt dan het hoge inkomen) en een overdracht in de omgekeerde richting ver
groot de ongelijkheid. Deze twee eisen sluiten al enkele veelgebruikte ongelijkheids
maatstaven uit. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenoemde decielverhoudingen, die 
worden berekend als de verhouding tussen het inkomen waar een bepaald percentage 
(bijv. tien) van de inkomenstrekkers zich boven bevindt en het inkomen waar een 
bepaald percentage (bijv. dertig) zich onder bevindt. Toch blijven er nog vele (in beginsel 
zelfs oneindig veel) mogelijke maatstaven over die aan de homogeniteitseis en aan het 
Pigou-Daltoncriterium voldoen. Om pragmatische redenen wordt in dit hoofdstuk 
slechts van twee verschillende ongelijkheidsmaatstaven gebruikgemaakt, te weten de 
Ginicoëfficiënt en de Theilcoëfficiënt. De eerste is vooral gekozen vanwege zijn 
inzichtelijkheid en de tweede vanwege zijn aantrekkelijke statistische eigenschappen 
(m.n. decomponeerbaarheid). 
De Ginicoëfficiënt is wellicht de bekendste ongelijkheidsmaatstaf. Hij heeft het grote 
voordeel dat hij eenvoudig is te interpreteren, namelijk als het gemiddelde (of 'ver
wachte') verschil tussen twee willekeurige inkomens als fractie van het gemiddelde 
inkomen (vgl. Temkin 1993). Als de Ginicoëfficiënt bijvoorbeeld 0,2 bedraagt en men 
vergelijkt een groot aantal malen het inkomen van twee willekeurige personen, dan 
zal het inkomensverschil tussen beiden gemiddeld 20% bedragen van het gemiddelde 
inkomen van de gehele bevolking." De Ginicoëfficiënt heeft de waarde nul als alle 
inkomens gelijk zijn en de waarde één indien alle inkomen aan één persoon toevalt. 
Naarmate de Ginicoëfficiënt dichter bij één ligt. is de ongelijkheid derhalve groter. 
De Theilcoëfficiënt is een minder inzichtelijke maatstaf, die meestal als een 'entropie'-
maat wordt aangeduid, hetgeen helaas weinig aan de begrijpelijkheid van de maatstaf 
bijdraagt. De Theilcoëfficiënt is gedefinieerd als de met de inkomensaandelen gewogen 
som van de logaritme van de relatieve inkomens van alle personen, waarbij het relatieve 
inkomen gelijk is aan het inkomen van een persoon gedeeld door het gemiddelde 
inkomen van de bevolking.' De Theilcoëfficiënt dankt zijn populariteit onder onder
zoekers van inkomensongelijkheid vooral aan het feit dat hij eenvoudig kan worden 
'ontbonden' of 'gedecomponeerd': de Theilcoëfficiënt van een populatie is gelijk aan 
de met de inkomensaandelen gewogen som van de Theilcoëfficiënt van de deelpopulaties 
waaruit de totale populatie is samengesteld (ook wel aangeduid als de binnengroeps-
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ongelijkheden) en de ongelijkheid tussen de deelpopulaties (de tussengroepsongelijk
heid). Dit maakt het relatief eenvoudig om veranderingen in de Theilcoëffïciënt toe te 
schrijven aan veranderingen aan de ongelijkheid binnen een aantal subgroepen en aan 
veranderingen in de ongelijkheid tussen deze groepen. Van deze eigenschap zal in dit 
hoofdstuk dankbaar gebruik worden gemaakt. De Theil-coëfficiënt heeft, evenals de 
Ginicoëfficiënt, een minimumwaarde van nul indien alle inkomens gelijk zijn. De 
maximumwaarde is afhankelijk van de omvang van de populatie en is, indien één per
soon alle inkomen ontvangt, gelijk aan de natuurlijke logaritme van het aantal personen 
in de populatie (d.w.z. In N). 

Bij het gebruik van de Ginicoëfficiënt en de Theilcoëffïciënt in dit hoofdstuk is het 
van belang iets meer te weten over de gevoeligheid van deze maatstaven voor veran
deringen in de inkomensverdeling. In bijlage B5.1 wordt afgeleid dat de 
Theilcoëffïciënt in vergelijking met de Ginicoëfficiënt sterker reageert op veranderingen 
in (zeer) hoge en (zeer) lage inkomens. De Ginicoëfficiënt is verhoudingsgewijs het 
meest gevoelig voor veranderingen in inkomens rond het eerste en het derde kwartiel 
van de inkomensverdeling (d.w.z. het inkomensniveau waar respectievelijk een kwart 
en driekwart van de inkomenstrekkers zich onder bevindt). Beide maatstaven zijn erg 
ongevoelig voor veranderingen in het midden van de inkomensverdeling. 
Verder zal hierna blijken dat veranderingen van de Ginicoëfficiënt vooral samenhangen 
met veranderingen in de rangorde van inkomens, terwijl veranderingen van de 
Theilcoëffïciënt samenhangen met veranderingen in relatieve inkomensniveaus. 

Een tweede vraag met betrekking tot het meten van ongelijkheid betreft de te gebruiken 
indicator voor het inkomen. Inkomens kunnen op vele wijzen worden gemeten: als 
nominale of reële bedragen, als maand-, jaar- of levensduurinkomens, als bruto- of als 
nettobedragen, als individuele of huishoudensinkomens, enzovoorts. Het meest toe
passelijke inkomensbegrip wordt bepaald door de vraag wat men wil weten, dat wil 
zeggen wat men het relevante 'goed' acht. Daarnaast speelt echter ook de praktische 
vraag over welke inkomensgegevens men kan beschikken een belangrijke rol. In dit 
hoofdstuk wordt gebruikgemaakt van twee soorten inkomensgegevens. 
In het eerste deel van dit hoofdstuk, waarin de aandacht uitgaat naar de inkomens
verdeling, wordt een inkomensbegrip gebruikt dat zo goed mogelijk het welvaarts- of 
welstandsniveau van individuen weergeeft. In beginsel zijn daarbij alle inkomensbron
nen van belang, of het nu om loon, ondernemingswinst of een sociale uitkering gaat. 
Het individuele welvaartsniveau wordt echter niet door het bruto-inkomen maar door 
het netto-inkomen bepaald, dat wil zeggen door het vrij besteedbare inkomen nadat de 
verschuldigde belastingen en premies op het bruto-inkomen in mindering zijn 
gebracht. 
Verder dient men een keuze te maken ten aanzien van de inkomenseenheid. te weten 
individuele personen of huishoudens. Het is plausibel dat de welvaart van een persoon 
in de eerste plaats wordt bepaald door de welvaart van het huishouden waarvan hij of 
zij deel uitmaakt. Zo is het niet erg aannemelijk dat in een traditioneel kostwinners
gezin de welvaart van de kostwinner gelijk is aan zijn (netto)loon, terwijl de welvaart 
van de niet-werkende partner en de kinderen gelijk zou zijn aan nul. Meestal wordt 

WERK. ONGELIJKHEID EN ARMOEDE 



verondersteld dat de welvaart van alle gezinsleden gelijk is. Het is echter niet erg 
zinvol om het totale inkomen van verschillende typen huishoudens met elkaar te ver
gelijken. Zo is een alleenstaande met een bepaald inkomen in materieel opzicht onge
twijfeld welvarender dan een gezin van vier personen dat van hetzelfde inkomen moet 
rondkomen. Het simpelweg delen van het gezinsinkomen door het aantal gezinsleden 
is echter geen bevredigend alternatief, omdat dan geen rekening wordt gehouden met 
zogenoemde schaalvoordelen. Uit onderzoek (en uit eigen ervaring) is bekend dat 
samenwonen schaalvoordelen met zich meebrengt: een (echt)paar heeft minder dan 
het dubbele van het inkomen van een alleenstaande nodig om hetzelfde welvaartsniveau 
te realiseren. Om ook hiermee rekening te houden, wordt het huishoudensinkomen 
gedeeld door een zogenoemde equivalentiefactor, waardoor het resulterende inkomen 
vergelijkbaar wordt met dat van een alleenstaande (voor wie de equivalentiefactor per 
definitie gelijk is aan één). Het resulterende inkomen wordt het gestandaardiseerde 
inkomen of ook wel het equivalente inkomen genoemd. Overigens bestaan er verschil
lende equivalentiefactoren, afhankelijk van de wijze waarop men voor schaalvoorde
len corrigeert. In dit hoofdstuk wordt gebruikgemaakt van de equivalentiefactoren die 
in publicaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek worden gebruikt en die zijn 
gebaseerd op de zogenoemde budgetverdelingsmethode (SCP/CBS 1998: 52-54). 

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de 
werkgelegenheidsontwikkeling en de beloningsverhoudingen. Het relevante inkomens
begrip is dan het brutoloon. Om een indruk te krijgen van verschillen in verdiencapaciteit, 
verdient het daarbij de voorkeur om het brutoloon per gewerkt uur (kortweg het bruto-
uurloon) als indicator te hanteren. Aangezien dit gegeven voor de meeste analyses in 
het navolgende niet beschikbaar was, is gebruikgemaakt van het brutoloon van voltijd
werknemers. Als deze ruwweg een gelijk aantal uren werken, komt dit op hetzelfde 
neer als een vergelijking van de uurlonen, zij het dat deeltijdwerkers daarbij buiten 
beschouwing worden gelaten. Verder verdient een vergelijking op basis van jaarlonen 
de voorkeur boven een vergelijking van maand- of weeklonen, doordat de eerste niet 
gevoelig zijn voor min of meer toevallige schommelingen in de loop van een jaar 
(bijvoorbeeld door de betaling van vakantie-uitkeringen, een dertiende maand en der
gelijke). Bij de analyse van veranderingen in de loonongelijkheid in de loop van de 
tijd was het echter niet mogelijk om steeds van jaarlonen gebruik te maken. 

5.3 Inkomensongelijkheid in theorie 

De inkomensverdeling staat onder invloed van een groot aantal factoren, politiek, 
economisch, demografisch en sociaal-cultureel van aard. Dit maakt het tot een heroïsche 
onderneming om een algemene theorie over de ontwikkeling van de inkomensongelijk
heid te formuleren. Daartoe zijn in het verleden wel pogingen gedaan. De bekendste is 
die van Kuznets (1955), die in de jaren vijftig de hypothese formuleerde dat de mate 
van inkomensongelijkheid samenhangt met de fase van economische ontwikkeling 
van een land. In de pre-industriële fase, als het grootste deel van de bevolking werk
zaam is in de landbouw, zouden de inkomensverschillen betrekkelijk klein zijn. De 
daaropvolgende fase van industrialisering zou gepaard gaan met een sterke toename 
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van inkomensverschillen: de trek van de boeren en landarbeiders naar de stad om 
werk te vinden in de industrie, zou aanvankelijk leiden tot verarming van deze groep, 
terwijl een kleine klasse van industriëlen grote rijkdom zou vergaren. Na verloop van 
tijd zouden de industriearbeiders echter hun (relatieve) inkomenspositie weten te ver
beteren, doordat zij via scholing meer human capital verwerven en zich verenigen in 
vakbonden en politieke partijen om tegenwicht te bieden aan de macht van de kapitaal
bezitters. Dit zou onder meer resulteren in een zekere regulering van de arbeidsmarkt 
en de invoering van een stelsel van sociale zekerheid. Daardoor zou in een derde fase 
van economische ontwikkeling de inkomensongelijkheid weer afnemen. Kuznets schatte 
dat deze derde fase in de verst ontwikkelde industrielanden (Engeland, Duitsland en 
de Verenigde Staten) aan het einde van de negentiende eeuw of het begin van de 
twintigste eeuw een aanvang had genomen. 

Dat in de decennia na de Tweede Wereldoorlog in de meeste rijke westerse landen de 
inkomensongelijkheid gestaag afnam, leek de stelling van Kuznets te ondersteunen. 
Maar doordat vanaf het begin van de jaren tachtig in veel landen de inkomensverschillen 
weer zijn toegenomen, heeft de Kuznetsthese aan overtuigingskracht verloren. Hier 
zal niet worden gepoogd om nieuw bewijsmateriaal ter ondersteuning of weerlegging 
van de Kuznetsthese aan te voeren. De hypothese van Kuznets heeft immers betrekking 
op een golfbeweging die een zeer lange termijn bestrijkt, terwijl de aandacht in deze 
studie beperkt blijft tot de veranderingen in de laatste decennia van de twintigste 
eeuw. Om de relatie tussen arbeidsparticipatie en inkomensongelijkheid te bestuderen, 
wordt hier een meer analytische benadering gevolgd. Daarbij wordt de verandering in 
de inkomensverdeling ontleed in een aantal achterliggende factoren die elk een bijdrage 
kunnen hebben geleverd aan de toename van de inkomensongelijkheid. 

Zuiver analytisch zijn veranderingen in de inkomensongelijkheid altijd de resultante 
van drie factoren: 

- veranderingen in de (relatieve) omvang van verschillende bevolkingsgroepen 
(populatieaandelen); 
veranderingen in de inkomensverschillen tussen de groepen (tussengroeps
ongelijkheid); 

veranderingen in inkomensverschillen binnen de groepen (binnengroeps
ongelijkheid). 

Voor de feitelijke analyse is het natuurlijk van groot belang hoe verschillende bevolkings
groepen worden onderscheiden. Het ligt voor de hand om daarbij de inkomensbron als 
belangrijkste onderscheidingscriterium te hanteren. Te denken valt dan aan inkomens 
uit arbeid, inkomens uit vermogen en sociale uitkeringen. Het is immers aannemelijk 
dat verschillende soorten inkomens onder verschillende invloeden staan. 
Economische factoren zijn zowel van invloed op de omvang van verschillende bevol
kingsgroepen (met name op het aantal werkenden) als op de inkomensverschillen binnen 
en tussen de groepen. Zo staan de inkomensverschillen binnen de groep werkenden, 
dat wil zeggen de beloningsverhoudingen, maar ook de verhouding tussen kapitaal- en 
arbeidsinkomens onder invloed van economische factoren (zoals de schaarste-
verhoudingen op de arbeidsmarkt). 
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Politieke factoren zijn in de eerste plaats van invloed op de inkomens van niet-
werkenden, de uitkeringsgerechtigden. De hoogte van de sociale uitkeringen en de 
verhouding daarvan tot de lonen worden direct bepaald door politieke beslissingen, 
bijvoorbeeld over de vraag of de uitkeringen worden 'gekoppeld' aan de loonontwik
keling. Maar ook de beloningsverhoudingen worden beïnvloed door overheidsbeleid. 
Zo wordt het loon van werknemers in de collectieve sector (in het bijzonder van 
ambtenaren) mede bepaald door de overheid. Daarnaast kan de regulering van de 
arbeidsmarkt via bijvoorbeeld het wettelijk minimumloon en de algemeenverbindend
verklaring van CAO's de loonvorming op de arbeidsmarkt beïnvloeden. 
Het overheidsbeleid kan ook effect hebben op de omvang van de verschillende groepen 
inkomenstrekkers. Een wettelijke pensioneringsleeftijd van 65 jaar reduceert het aantal 
werkenden boven de 65 jaar tot een minimum, en verlenging van de leerplicht vermin
dert het aantal werkenden onder de jongeren. Verder hebben de inrichting en uitvoering 
van het stelsel van sociale zekerheid een niet te onderschatten invloed op het aantal 
uitkeringsgerechtigden. Ook de omvang van de werkgelegenheid in de collectieve sector 
is in belangrijke mate het resultaat van overheidsbeleid. 
Demografische invloeden betreffen in de eerste plaats de leeftijdsopbouw van de 
bevolking en de verhouding tussen de (potentieel) actieve en de inactieve bevolking. 
Zo leidt de vergrijzing van de bevolking in vrijwel alle westerse landen tot een (auto
nome) aanwas van het aandeel uitkeringsgerechtigden in de bevolking. Ook de omvang 
van immigratie en emigratie (die overigens mede het product zijn van economische 
factoren en overheidsbeleid) beïnvloeden de verhoudingen tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen. 
Sociaal-culturele factoren laten hun invloed op de inkomensverdeling onder meer gelden 
via veranderingen in de gemiddelde huishoudensgrootte en in de arbeidsparticipatie 
van vrouwen. Een toename van het aantal alleenstaanden kan, als gevolg van de 
schaalnadelen van kleinere huishoudens, in grotere (gestandaardiseerde) inkomens-
verschillen resulteren. Ook via de sterk toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen 
beïnvloeden sociaal-culturele factoren de inkomensverdeling, al spelen hierbij eveneens 
economische en politieke factoren een rol. Als het aantal tweeverdieners groeit en het 
aantal eenverdieners afneemt, zal in het algemeen de inkomensongelijkheid onder de 
groep werkenden veranderen (in welke richting is overigens niet zonder meer duidelijk, 
zoals in § 5.4 zal blijken). 
Gezien de grote verscheidenheid aan factoren die de inkomensongelijkheid beïnvloeden, 
is het weinig zinvol om algemene hypothesen te formuleren over de relatie tussen de 
ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en de veranderingen in de inkomensongelijk
heid. In de volgende paragraaf wordt er daarom mee volstaan om het effect van enkele 
specifieke veranderingen in de drie factoren waarin (de verandering van) de inkomens
ongelijkheid kan worden ontleed - de populatieaandelen, de tussengroepsongelijkheid 
en de binnengroepsongelijkheden - te analyseren. 

5.4 Werk en inkomensongelijkheid - enkele theoretische illustraties 

In deze paragraaf wordt onderzocht welk effect enkele simpele veranderingen op de 
arbeidsmarkt - in het bijzonder de overgang van een persoon van een uitkering naar 
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betaald werk - hebben voor de inkomensongelijkheid. Daarbij wordt het aantal veran
deringen dat zich tegelijkertijd voordoet, tot een minimum beperkt om de analyse zo 
overzichtelijk mogelijk te houden. Omdat het over het algemeen niet mogelijk is om 
uitspraken te doen die voor alle ongelijkheidsmaatstaven die in gebruik zijn, opgaan, 
wordt de aandacht beperkt tot de twee maatstaven die in paragraaf 5.2 zijn besproken, 
de Ginicoëfficiënt en de Theiicoëfficiënt. Verder gaat het in deze paragraaf steeds om 
netto besteedbare huishoudensinkomens. Aangezien hier geen veranderingen in de huis-
houdenssamenstelling worden geanalyseerd, maakt het overigens niet uit of de huis
houdensinkomens zijn gestandaardiseerd, dat wil zeggen met behulp van equivalentie
factoren zijn gecorrigeerd voor verschillen in huishoudenssamenstelling. 

De eenvoudigste verandering die kan worden onderzocht, betreft een uitkerings
gerechtigde die betaald werk vindt en daardoor in inkomen vooruitgaat. Als de inkomens 
van alle andere huishoudens gelijk blijven, is het intuïtief aannemelijk dat hierdoor de 
inkomensongelijkheid kleiner wordt. Indien men de ongelijkheid meet met de Gini
coëfficiënt of de Theiicoëfficiënt is dit over het algemeen inderdaad het geval. 
Daarvoor moet echter wel aan enkele randvoorwaarden worden voldaan. In bijlage 
B5.2.1 wordt afgeleid dat de Ginicoëfficiënt afneemt indien de uitkeringsgerechtigde 
(of diens huishouden) na het vinden van werk niet méér plaatsen boven het middelste 
inkomen (de mediaan) uitkomt dan hij of zij zich eerst eronder bevond. Als het 
betreffende huishouden eerst tot de p% armste huishoudens behoorde (met p < 50), 
mag het, na het vinden van werk, dus niet tot de p% rijkste personen zijn doorgedrongen, 
wil de inkomensongelijkheid afnemen. Het is aannemelijk dat in de praktijk meestal 
aan deze voorwaarde wordt voldaan. Huishoudens die van een sociale uitkering afhanke
lijk zijn, behoren voor het grootste deel tot de onderste inkomensdecielen en het is 
niet zo waarschijnlijk dat zij. als iemand in het huishouden werk vindt, onmiddellijk 
tot de hoogste inkomensdecielen gaan behoren. Het loon dat de werkvinder gaat ver
dienen, wordt immers vaak geheel of gedeeltelijk in mindering gebracht op de sociale 
uitkering die het huishouden voordien ontving, zodat de netto- inkomensvooruitgang, 
indien men geen bijzonder hoog loon gaat verdienen, beperkt blijft. 
In bijlage B5.2.3 wordt afgeleid onder welke voorwaarde de Theiicoëfficiënt afneemt. 
Dit is het geval indien het huishouden dat werk vindt, minder dan etmaal het gemid
delde inkomen gaat verdienen. Hierin is e het grondgetal van de natuurlijke logaritme 
(2.718) en 7 de (oude) waarde van de Theiicoëfficiënt. Aangezien deze positiefis 
(behalve bij een volstrekt egalitaire verdeling) is e r > 1 en is dus een voldoende (maar 
niet noodzakelijke) voorwaarde dat het huishouden na het vinden van werk niet meer 
dan het gemiddelde inkomen verdient. Aangezien de Theiicoëfficiënt van de gestan
daardiseerde besteedbare huishoudensinkomens in Nederland circa 0,1 bedraagt (zie 
§ 5.5). neemt de ongelijkheid af zolang het huishouden dat werk vindt, niet méér dan 
10.5% (immers, e ' = 1,105) boven het gemiddelde inkomen uitkomt. 

Terwijl de verandering van de Ginicoëfficiënt uitsluitend wordt bepaald door de ver
andering in de rangorde van de inkomens, hangt de verandering van de Theiicoëfficiënt 
af van de verandering in de (relatieve) hoogte van het inkomen. Over de relatie tussen 
beide valt op voorhand niet veel te zeggen: deze hangt sterk af van de vorm van de 



inkomensverdeling. Wel is in de praktijk het mediane inkomen bijna altijd lager dan 
het gemiddelde inkomen.9 Dit betekent dat de Theilcoëfficiënt minder 'streng' is ten 
aanzien van het oorspronkelijke inkomen van de werkvinder, wil er van een verminde
ring van de ongelijkheid sprake kunnen zijn: ook als het huishouden dat werk vindt, 
aanvankelijk een inkomen had dat rond het gemiddelde inkomen en in het algemeen dus 
boven het mediane inkomen ligt, is het mogelijk dat een (beperkte) inkomensstijging in 
een afname van de ongelijkheid resulteert. Bij de Ginicoëfficiënt dient het oorspron
kelijke inkomen onder de mediaan en doorgaans dus ruim onder het gemiddelde 
inkomen te liggen, maar het is wel mogelijk dat het inkomen na het vinden van werk 
hoger uitkomt dan bij de Theilcoëfficiënt is toegestaan. 
Uit het vorenstaande volgt dat de inkomensongelijkheid over het algemeen afneemt 
als een uitkeringsgerechtigde - of een lid van een huishouden dat van een uitkering 
afhankelijk is - werk vindt en daardoor in inkomen vooruitgaat. Het spreekt echter 
geenszins vanzelf dat dit ook geldt als in een huishouden met een actieve kostwinner 
een ander gezinslid werk vindt. Stel bijvoorbeeld dat een huisvrouw in een traditioneel 
kostwinnersgezin, betaald werk vindt. Als haar (werkende) echtgenoot een redelijk 
hoog inkomen heeft, is het heel wel mogelijk dat het huishouden in de beginsituatie al 
tot de bovenste helft van de inkomensverdeling behoorde. Het extra inkomen van de 
partner zal dan, op basis van de Ginicoëfficiënt, tot een schevere inkomensverdeling 
leiden. Ook als het huishouden aanvankelijk tot de onderste 50% van de inkomensver
deling behoorde, is het denkbaar dat het, dankzij het inkomen van de partner, verder 
boven de mediaan uitkomt dan het zich aanvankelijk eronder bevond. Als een traditio
neel kostwinnersgezin aanvankelijk bijvoorbeeld tot de 45% 'armste' huishoudens 
behoorde, maar doordat de vrouwelijke partner werk vindt, opklimt tot het zestigste 
percentiel (zodat dan nog slechts 40% van de huishoudens 'rijker' is), zal de inkomens
ongelijkheid volgens de Ginicoëfficiënt groter worden. Als het nieuwe gezinsinkomen 
meer dan 10% boven het gemiddelde inkomen ligt. zal ook de Theilcoëfficiënt stijgen. 
Aangezien dit zeker geen uitzonderlijk voorbeeld is. is het niet onaannemelijk dat een 
toename van het aantal tweeverdieners de inkomensongelijkheid doet toenemen. 

In vorenstaande voorbeelden wordt verondersteld dat één persoon werk vindt en dat er 
verder niets verandert. In de praktijk gaat een toename van het aantal werkenden 
doorgaans echter gepaard met veranderingen in de inkomens van de werkenden en/of 
van de niet-werkenden. Ook binnen beide groepen kunnen zich veranderingen in de 
inkomensverdeling voordoen. Welk effect een toename van het aantal werkenden in 
dergelijke gevallen op de inkomensongelijkheid heeft, is niet op voorhand te zeggen. 
Dit hangt van verschillende factoren af, zoals de (gemiddelde) hoogte van het inkomen 
van de werkenden en de niet-werkenden en de veranderingen daarin, de omvang van 
beide groepen, het aandeel van de niet-werkenden dat werk vindt en de gehanteerde 
ongelijkheidsmaatstaf. Hierna wordt een cijfervoorbeeld gegeven waarin een beleid 
wordt gevoerd dat tracht de werkgelegenheid te bevorderen door de afstand tussen de 
sociale uitkeringen en de lonen te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd 
door het netto-uitkeringsniveau te \ erlagen en de opbrengst daarvan te gebruiken om 
de belasting- en premiedruk voor werkenden te verlichten, zodat het nettoloon stijgt. 
Als een dergelijk beleid slaagt, treden er twee tegengestelde effecten op de inkomens-
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verdeling op. Aan de ene kant neemt het inkomensverschil tussen werkenden en uitke
ringsgerechtigden (de tussengroepsongelijkheid) toe, hetgeen de inkomensongelijk
heid vergroot. Aan de andere kant vindt een deel van de uitkeringsgerechtigden werk 
en gaat daardoor in inkomen vooruit, hetgeen de inkomensongelijkheid in het algemeen 
verkleint. De vraag is nu welk effect groter is. Dit hangt af van de mate waarin de kloof 
tussen loon en uitkeringen wordt vergroot, van het aantal uitkeringsgerechtigden dat 
werk vindt en van de inkomensverbetering die zij ondervinden. 

Stel dat er twee groepen zijn. de uitkeringsgerechtigden (meer in het algemeen: de 
niet-werkenden) en de werkenden. Alle uitkeringsgerechtigden ontvangen een netto
uitkering yu die lager is dan het (gemiddelde) nettoloon yw van de werkenden. Stel nu 
dat (onder de veronderstelling van een constante bevolkingsomvang) een deel van de 
uitkeringsgerechtigden werk vindt en daardoor een netto-inkomen y'g gaat verdienen 
dat maximaal gelijk is aan het loon van degenen die al werkten. Tegelijkertijd wordt 
de uitkering van de blijvende uitkeringsgerechtigden echter verlaagd tot v'(y. 
In bijlage B5.3.1 wordt aangetoond dat de Ginicoèfficiënt in dit geval alleen afneemt 
indien de gezamenlijke inkomensvooruitgang van de werkvinders ten minste een factor 
(l+nE)/(l-nu) groter is dan het gezamenlijke inkomensverlies van de resterende werk
lozen. Hierin is ng het aandeel van de werkvinders in de totale bevolking en nu het 
aandeel van de blijvende werklozen. Stel bijvoorbeeld dat een derde (33,3%) van de 
bevolking uit niet-werkende uitkeringsgerechtigden bestaat en dat, dankzij een verlaging 
van de uitkeringen, één op de tien niet-werkenden (dus 3,3% van de totale bevolking) 
werk vindt, zodat 30% van de bevolking van een uitkering afhankelijk blijft. 
De gezamenlijke inkomensvooruitgang van de werkvinders moet dan 
( 1 + 0,033)/( 1 - 0,3) = 1.033/0,7 = 1,48 maal zo groot zijn als de gezamenlijke 
inkomensachteruitgang van de overige uitkeringsgerechtigden. Aangezien verondersteld 
is dat het aantal blijvende uitkeringsgerechtigden negenmaal zo groot is als het aantal 
werkvinders, zal iedere werkvinder 9 x 1,48 = 13,3 maal zoveel in inkomen vooruit 
moeten gaan als iedere uitkeringsgerechtigde achteruitgaat. Een verlaging van de uit
keringen met 5% vereist dan dat de werkvinders minimaal 66% in inkomen vooruit
gaan. Als niet 10% maar slechts 5% van de uitkeringsgerechtigden werk vindt, is een 
inkomensstijging van liefst 141% voor de werkvinders nodig om de verlaging van 
de uitkeringen met 5% te compenseren. 

Zou in vorenstaande voorbeeld niet de Ginicoèfficiënt maar de Theilcoëfficiënt worden 
gebruikt om de inkomensongelijkheid te meten, dan neemt de ongelijkheid af als de 
gezamenlijke inkomensvooruitgang van de werkvinders ten minste een factor 
In (.V'/T/Y'H'J / In (y'i/y'w) groter is dan het gezamenlijke inkomensverlies van de resterende 
werklozen (zie bijlage B5.3.2). Hierin zijn y'y, v'^en y'w respectievelijk het netto-uit
keringsniveau, het nettoloon van de werkvinders en het nettoloon van de 'oude' wer
kenden nadat de veranderingen hebben plaatsgevonden. Stel bijvoorbeeld dat het nieu
we uitkeringsniveau de helft van het (nieuwe) loon van de 'oude' werkenden bedraagt 
en dat de werkvinders driekwart van dit loon gaan verdienen, dat wil zeggen y'i/y'w = 
0,5 en y't/y'w = 0,75. De gezamenlijke inkomenswinst van de werkvinders moet dan 
minimaal In 0,5 / In 0,75 = 2.4 maal zo groot zijn als de inkomensachteruitgang van de 
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blijvende werklozen. Als de uitkeringen (ten opzichte van de lonen) 5% worden ver
laagd, betekent dit dat minimaal 20% van de uitkeringsgerechtigden werk moet vin
den. Gaan de werkvinders slechts 60% van het loon van de oude werkenden verdie
nen, dan moet hun gezamenlijke inkomensvooruitgang minimaal In 0,5/ln 0,6 = 1,36 
maal de inkomensachteruitgang van de 'blijvers' zijn. Het aandeel werkvinders dient 
dan meer dan 26% te bedragen. 

Uitgaande van de Ginicoëfficiënt wordt de 'vereiste' inkomensvooruitgang van de 
werkvinders in verhouding tot de inkomensachteruitgang van de blijvende uitkerings
gerechtigden bepaald door de relatieve omvang van beide groepen. Als de gezamenlijke 
inkomensvooruitgang van de werkvinders en de gezamenlijke inkomensachteruitgang 
van de blijvende uitkeringsgerechtigden gegeven zijn, is de kans dat de Ginicoëfficiënt 
afneemt groter naarmate zowel het aandeel werkvinders als het aandeel blijvende uit
keringsgerechtigden in de totale populatie kleiner is. De verklaring hiervoor is dat 
naarmate er minder uitkeringsgerechtigden en minder werkvinders zijn, de kans klei
ner is dat de werkvinders tot de hoogste inkomensdecielen doordringen en daardoor 
de inkomensongelijkheid doen toenemen. De Ginicoëfficiënt zal dus afnemen als een 
relatief kleine groep uitkeringsgerechtigden werk vindt en daardoor sterk in inkomen 
vooruitgaat. 
Bij de Theilcoëfficiënt wordt de vereiste inkomensvooruitgang van de werkvinders in 
verhouding tot de inkomensachteruitgang van de blijvende uitkeringsgerechtigden 
bepaald door het relatieve inkomensniveau van beide groepen. Bij gegeven gezamen
lijke inkomensvooruitgang van de werkvinders en gegeven gezamenlijke inkomens
achteruitgang van de blijvende uitkeringsgerechtigden is het waarschijnlijker dat de 
Theilcoëfficiënt kleiner wordt, naarmate het verschil in inkomen tussen de werkvinders 
en de blijvende werklozen kleiner is. Deze wat contra-intuïtieve conclusie wordt ver
klaard door het feit dat naarmate het loon van de werkvinders lager is, zij minder kans 
hebben om tot de hoogste inkomens te gaan behoren en daardoor de ongelijkheid te 
vergroten. 
In tegenstelling tot de Ginicoëfficiënt neemt de Theilcoëfficiënt af als relatief veel uit
keringsgerechtigden werk vinden, maar ieder van hen betrekkelijk weinig in inkomen 
vooruitgaat. Als een verlaging van de uitkeringen vooral werkgelegenheidsgroei aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt stimuleert, zullen de meeste werkvinders naar ver
wachting niet erg veel in inkomen vooruitgaan. Van een dergelijk beleid mag dus eer
der een vermindering van de inkomensongelijkheid worden verwacht indien men de 
ongelijkheid met de Theilcoëfficiënt meet, dan indien men van de Ginicoëfficiënt 
gebruikmaakt. 

Dat de Ginicoëfficiënt en de Theilcoëfficiënt niet tot dezelfde conclusie behoeven te 
leiden ten aanzien van de verandering van de inkomensongelijkheid, wordt geïllustreerd 
in tabel 5.1. In deze tabel zijn de consequenties van een aantal mogelijke veranderingen 
in de inkomens van de blijvende uitkeringsgerechtigden en van de werkvinders gesi
muleerd. Hierbij wordt steeds verondersteld dat in de uitgangssituatie een derde van 
de bevolking afhankelijk is van een uitkering en dat het uitkeringsniveau de helft van 
het (gemiddelde) loon bedraagt. De waarde van de Ginicoëfficiënt bedraagt dan aan
vankelijk 0,132 en de waarde van de Theilcoëfficiënt 0,043. 
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50 50 50 50 50 
45 49 45 45 45 
75 75 100 57,5 100 
30 30 30 16,5 27 
3 3 3 16,5 6 

0.011 -0,002 0,006 0,0006 -0,005 

8,0 -1,1 4,5 0,4 -3,3 

0,008 -0,001 0,008 -0,001 0,003 
18,2 -2,4 18,2 -2,7 8.0 

Tabel 5.1 Gesimuleerde veranderingen in de inkomensongelijkheid indien uitkeringen worden verlaagd en een deel 
van de uitkeringsgerechtigden werk vindt (in procenten) 

1 2 3 4 5 

veronderstellingen: 

oude uitkeringsniveau3 

nieuwe uitkeringsniveau6 

loon van werkvindersb 

aandeel blijvende uitkeringsgerechtigden0 

aandeel werkvinders0 

uitkomsten: 

mutatie Gini (absoluut) 

idem (in %) 

mutatie Theil (absoluut) 

idem (in %) 

a In procenten van het 'oude' loon. 

b In procenten van het 'nieuwe' loon. 

c In procenten van de totale populatie. 

De afwijkingen in de veronderstellingen ten opzichte van simulatie 1 zijn vet gedrukt. 

Bron: SCP 

In situatie 1 daalt het (relatieve) uitkeringsniveau met 10% (van 50% naar 45% van 
het loon) en slaagt een op de elf uitkeringsgerechtigden (3% van de bevolking) erin 
werk te vinden, waardoor hun huishouden 50% in inkomen vooruitgaat en driekwart 
van het loon van de 'oude' werkenden gaat verdienen. In dat geval is de gezamenlijke 
inkomensachteruitgang van de blijvende uitkeringsgerechtigden (0,30 x -0,10 = -0,03) 
tweemaal zo groot als de gezamenlijke inkomensvooruitgang van de werkvinders 
(0,03 x 0,50 = 0,015) en neemt de ongelijkheid zowel volgens de Gini- als volgens de 
Theilcoëfficiënt fors toe. 
In situatie 2 worden de uitkeringen slechts met 2% verlaagd, waardoor de gezamenlijke 
inkomensachteruitgang van de 'blijvers' (0,30 x -0,02 = 0,006) voldoende achterblijft 
bij de inkomensvooruitgang van de werkvinders om zowel in een lagere Gini- als in 
een lagere Theilcoëfficiènt te resulteren. 
In situatie 3 gaan de werkvinders hetzelfde loon verdienen als de 'oude' werkenden, 
zodat hun inkomen verdubbelt. Hoewel hun gezamenlijke inkomen even sterk groeit 
(met 0,03 x 1 = 0,03) als het inkomen van de blijvende uitkeringsgerechtigden daalt, 
neemt de inkomensongelijkheid volgens beide maatstaven toe. 
In situatie 4 vindt maar liefst de helft van de uitkeringsgerechtigden (16,5% van de 
totale populatie) een baan. Ieder van hen gaat er echter slechts weinig, namelijk 15%, 
op vooruit. In dit geval weegt hun gezamenlijke inkomensvooruitgang bij gebruikmaking 
van de Theilcoëfficiènt voldoende op tegen het inkomensverlies van de blijvende uit
keringsgerechtigden om tot minder ongelijkheid te leiden. Bij gebruik van de Gini-
coëfficiënt neemt de ongelijkheid echter iets toe. 
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Ten slotte is in situatie 5 verondersteld dat zowel het aantal werkvinders als hun 
inkomensvooruitgang tweemaal zo groot is als in situatie 1. Ook in dit geval leveren 
de Gini- en de Theilcoëfficiënt tegenstrijdige resultaten op: terwijl de Gini nu kleiner 
wordt, stijgt de Theil. 
De voorbeelden van situatie 4 en 5, waarin de Gini- en de Theilcoëfficiënt in tegenge
stelde richting wijzen, zijn tamelijk extreem: ofwel vinden zeer veel niet-werkenden 
een baan, ofwel gaan de werkvinders zeer sterk in inkomen vooruit. Dit suggereert dat 
het in de praktijk niet snel zal voorkomen dat de ene maatstaf op een toename en de 
andere op een afname van de ongelijkheid duidt. 

De theoretische exercities in deze paragraaf leiden tot de volgende conclusies. Als de 
mate van inkomensongelijkheid wordt gemeten met de Ginicoëfficiënt of de Theil
coëfficiënt, dan: 

neemt de inkomensongelijkheid, ceteris paribus, in het algemeen af als huishoudens 
die afhankelijk zijn van een sociale uitkering werk vinden; 
neemt de inkomensongelijkheid, ceteris paribus, in het algemeen toe als in alleen-
verdienershuishoudens die zich rond of boven het gemiddelde inkomen bevinden, 
de niet-werkende partner werk vindt; 
neemt de inkomensongelijkheid toe indien de uitkeringsniveaus worden verlaagd 
en als gevolg daarvan het gezamenlijke inkomen van de blijvende uitkerings
gerechtigden tenminste evenveel daalt als het gezamenlijke inkomen van de uitke
ringsgerechtigden die werk vinden, stijgt. 

Totnogtoe is verondersteld dat de inkomensongelijkheid binnen de onderscheiden 
groepen, de (blijvende) uitkeringsgerechtigden en de werkenden, niet verandert; de 
binnengroepsongelijkheid is immers gelijk aan nul verondersteld. In de praktijk zal 
deze veronderstelling vaak niet opgaan. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat het geschetste 
beleid van vergroting van de afstand tussen lonen en uitkeringen ook van invloed is op 
de beloningsverhoudingen. Als de ongelijkheid tussen de loontrekkers onderling groter 
wordt, gaat hiervan, ceteris paribus, een opwaarts effect uit op de totale inkomens
ongelijkheid. Dit geldt ook indien de binnengroepsongelijkheid van de uitkerings
gerechtigden toeneemt. Het zou te ver voeren om, analoog aan vorenstaande exercitie, 
alle denkbare combinaties van toe- en afname van binnengroepsongelijkheden tezamen 
met de mogelijke veranderingen in de tussengroepsongelijkheid en in de omvang van 
de groepen te analyseren. Bij een analyse van de feitelijke ontwikkeling van de 
inkomensongelijkheid in de afgelopen decennia is het echter wel gewenst met al deze 
mogelijke veranderingen rekening te houden. Om het belang van de verschillende 
factoren - tussengroepsongelijkheid, binnengroepsongelijkheden en populatieaandelen -
te kunnen vaststellen, heeft het grote voordelen om gebruik te maken van de Theil
coëfficiënt. In tegenstelling tot de Ginicoëfficiënt kan de Theilcoëfficiënt namelijk 
eenvoudig worden ontleed (of 'gedecomponeerd') in de tussengroepsongelijkheid en 
de binnengroepsongelijkheden (Odink 1985: 34). Als N verschillende groepen worden 
onderscheiden kan de Theilcoëfficiënt worden geschreven als: 

N 

T=T, + Tx,Tl (5.1) 
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Hierin is T, de tussengroepsongelijkheid, y, hel aandeel van groep i in het totale inkomen 
van de bevolking en 7, de inkomensongelijkheid binnen groep i, dat wil zeggen de 
binnengroepsongelijkheid. De bijdrage van de ongelijkheid binnen een bepaalde groep 
aan de totale ongelijkheid wordt dus gewogen met het inkomensaandeel van de 
betreffende groep. 
Om veranderingen in de inkomensongelijkheid te analyseren, dient men er rekening 
mee te houden dat de componenten van vergelijking (5.1) door verschillende factoren 
worden beïnvloed. Zo wordt de tussengroepsongelijkheid T, zowel bepaald door het 
gemiddelde inkomen van de verschillende groepen als door de omvang van die groepen. 
Hetzelfde geldt voor de inkomensaandelen y, . In bijlage B5.4 wordt afgeleid dat een 
verandering van de Theilcoëfficiënt, A7", bij benadering kan worden geschreven als: 

A7" = I [cf An,- + C/A«,- + ƒ,Au, +v,A7",] (5.2) 
(=1 

De specificatie van de coëfficiënten c/\ c,- en/; wordt in bijlage B5.4 gegeven. De 
eerste twee termen van vergelijking (5.2) vormen tezamen de bijdrage van de verande
ringen in de populatieaandelen van de bevolkingsgroepen (Ara,), de derde term is de 
bijdrage van de veranderingen in het gemiddelde inkomen van de groepen (Au,) en de 
vierde term is de bijdrage van de veranderingen in de inkomensongelijkheid binnen de 
groepen (de mutatie van de binnengroepsongelijkheid, A7",-). De bijdrage van de veran
deringen in de populatieaandelen (Ara,) valt uiteen in twee effecten. Het eerste effect is 
afhankelijk van het relatieve inkomensniveau van de verschillende groepen. Naarmate 
het gemiddelde inkomen van een bepaalde groep sterker verschilt van het gemiddelde 
inkomen van de totale populatie, is de coëfficiënt c/4 groter en zal een verandering in 
de omvang van de betreffende groep sterker doorwerken in de totale ongelijkheid. Het 
tweede effect, c, , hangt af van de binnengroepsongelijkheid in groep ;'. Als deze groter 
is dan de totale inkomensongelijkheid 7", draagt een toename van het populatieaandeel 
van groep i bij aan een toename van de totale ongelijkheid. Is de binnengroepsongelijk
heid van groep /' kleiner dan de totale ongelijkheid, dan neemt de totale ongelijkheid 
af als groep i groter wordt. Het effect ƒ van een verandering in het gemiddelde inkomen 
|i van groep i op de totale inkomensongelijkheid hangt zowel af van de relatieve hoogte 
van het inkomen van deze groep als van de grootte van de binnengroepsongelijkheid. 
Als de binnengroepsongelijkheid niet veel verschilt van de totale inkomensongelijkheid, 
zal een stijging van het gemiddelde inkomen van groep ; de totale inkomensongelijkheid 
vergroten indien het inkomen van deze groep hoger is dan het gemiddelde inkomen 
van de totale populatie. De laatste term van vergelijking (5.2) is het eenvoudigst te 
interpreteren: als de binnengroepsongelijkheid 7} van groep ; groter wordt, neemt ook 
de totale inkomensongelijkheid toe en wel met een factor die gelijk is aan het inkomens
aandeel yi van de betreffende groep. 
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5.5 Werkgelegenheid en inkomensongelijkheid in de praktijk 

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid in Nederland 
in de afgelopen decennia geanalyseerd. In het bijzonder gaat daarbij de belangstelling 
uit naar de vraag in hoeverre veranderingen in de inkomensongelijkheid samenhangen 
met de ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
Figuur 5.1 toont de ontwikkeling van de ongelijkheid van de besteedbare inkomens 
vanaf 1959 op basis van de Ginicoëfficiënt en de Theilcoëfficiënt. Doordat de oudere 
gegevens betrekking hebben op 'inkomenstrekkers' (in de meeste gevallen zijn dat 
alleenstaanden of echtparen) en de latere gegevens op huishoudens, vertonen deze 
tijdreeksen in de jaren tachtig een breuk. Doordat voor een aantal jaren zowel 'oude' 
als 'nieuwe' cijfers beschikbaar zijn, overlappen de cijferreeksen elkaar echter en kan 
worden vastgesteld dat de ontwikkeling van beide reeksen nauwelijks verschilt. 

Figuur 5.1 Inkomensongelijkheid. 1959-1998 
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Bron: CBS (2000c:52; f: 1996/12:31-34, 50-61; 1999/3:23-27, 49-60; 2000/2:45, 53) 

In de jaren zestig en de eerste helft van de jaren zeventig namen de inkomensverschillen 
fors af: de Theilcoëfficiënt daalde met 44% en de Ginicoèfficiënt met 21%. Tussen 
1975 en 1983 was de inkomensongelijkheid bijna stabiel. De Theilcoëfficiënt daalde 
nog licht (-7%), terwijl de Ginicoëfficiënt vrijwel gelijk bleef. Vanaf 1983 begint de 
inkomensongelijkheid echter toe te nemen. Tussen 1983 en 1990 steeg de Theil
coëfficiënt met 38% en de Ginicoëfficiënt met 10%. In de jaren negentig namen de 
inkomensverschillen overigens niet verder toe. Zowel de Theil- als de Ginicoëfficiënt 
stabiliseerden zich op een niveau dat vergelijkbaar is met dat rond 1970. 
Voor de periode 1959-1994 is het mogelijk om de inkomensongelijkheid op basis van 
de Theilcoëfficiënt op een consistente wij/e te ontleden in de ongelijkheid van drie 
sociaal-economische categorieën. Hiertoe wordt ook voor de periode 1990-1994 
gebruikgemaakt van gegevens over de besteedbare inkomens van 'inkomenstrekkers'. 
Deze sluiten, als gevolg van een andere berekeningswijze, echter niet precies aan op de 
gegevens voor de periode 1959-1990, zodat de reeksen in 1990 een breuk vertonen. 
Figuur 5.2 toont de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid van respectievelijk 
werknemers en werklozen, zelfstandigen en de niet-beroepsbevolking. Helaas is het 
hierbij niet mogelijk om de inkomensgegevens van werknemers en werklozen te schei
den, zodat een wat hybride categorie van zowel werkenden als niet-werkenden ontstaat. 
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Figuur 5.2 Theilcoëfficiën! besteedbare inkomens. 1959-1994 
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Figuur 5.2 laat zien dat de inkomensongelijkheid binnen zowel de groep werkenden 
en werklozen als de niet-beroepsbevolking aan het begin van de jaren tachtig een 
omslag vertoont van een dalende trend naar een stijgende trend. Overigens namen de 
inkomensverschillen binnen de niet-beroepsbevolking al vanaf 1980 licht toe, maar na 
1983 trad hierin een versnelling op. Zowel de toename in de inkomensverschillen tussen 
de werkenden onderling als de toename in de ongelijkheid tussen de niet-werkenden 
onderling hebben derhalve bijgedragen aan de overgang van een periode van nivellering 
in de jaren zestig en zeventig naar een periode van denivellering in de jaren tachtig. 
De inkomensongelijkheid binnen de derde categorie, de zelfstandigen, heeft over de 
beschouwde periode een grillig verloop, waarin geen duidelijke trend valt te bespeuren. 

Figuur 5.3 Bijdrage aan inkomensongelijkheid (Theil). 1959-1994 
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Figuur 5.2 biedt niet direct inzicht in de bijdrage die de inkomensongelijkheid binnen 
de drie categorieën levert aan de ontwikkeling van de totale inkomensongelijkheid. 
Deze bijdragen zijn namelijk afhankelijk van het inkomensaandeel van de categorieën 
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in het totale inkomen. Daarnaast wordt de totale inkomensongelijkheid bepaald door 
de inkomensverschillen tussen de categorieën (de tussengroepsongelijkheid). Gebruik
makend van de decompositie van vergelijking (5.1) zijn in figuur 5.3 de bijdragen aan 
de totale inkomensongelijkheid weergegeven van de binnengroepsongelijkheid van 
respectievelijk de werkenden en werklozen, de niet-beroepsbevolking en de zelfstandigen 
en van de tussengroepsongelijkheid in de periode 1959-1994. 
De inkomensongelijkheid werd vanaf het midden van de jaren zestig steeds voor ten 
minste de helft bepaald door de ongelijkheid binnen de groep werknemers en werklozen. 
De vermindering van de inkomensongelijkheid in de jaren zestig en zeventig moet 
vooral worden toegeschreven aan de afgenomen ongelijkheid binnen de categorie 
werknemers en werklozen en binnen de categorie zelfstandigen. Ook de tussengroeps
ongelijkheid nam in deze periode fors af, maar het belang daarvan voor de totale 
ongelijkheid was relatief beperkt. 
De stijging van de inkomensongelijkheid na 1983 wordt verklaard door een toename 
van de inkomensongelijkheid zowel binnen de groep werknemers en werklozen als 
binnen de niet-beroepsbevolking. De grotere inkomensverschillen binnen de groep 
werkenden en werklozen verklaren ruim driekwart (77%) van de toename van de 
inkomensongelijkheid tussen 1983 en 1990. De grotere inkomensongelijkheid binnen 
de niet-beroepsbevolking voegde daar nog 16% aan toe. De zelfstandigen droegen niet 
bij aan de toename van de inkomensongelijkheid. Ook de tussengroepsongelijkheid 
leverde slechts een geringe bijdrage aan de denivellering in de jaren tachtig. 
De opsplitsing van de totale inkomensongelijkheid in figuur 5.3 geeft nog altijd 
slechts een beperkt inzicht in de factoren die de veranderingen in de totale ongelijk
heid verklaren. Zo wordt de bijdrage van de groep werknemers en werklozen aan ver
anderingen van de totale ongelijkheid niet alleen bepaald door veranderingen in de 
binnengroepsongelijkheid van deze groep, maar ook door veranderingen in de relatieve 
omvang van de groep, en veranderingen in het gemiddelde inkomen in verhouding tot 
dat van de beide andere groepen. Om de bijdrage van elk van deze factoren te bepalen, 
dient een decompositie te worden uitgevoerd zoals beschreven in vergelijking (5.2). 
Daartoe wordt de periode 1962-1994 in vier subperioden onderverdeeld, te weten 
1962-1975. 1975-1983. 1983-1990 en 1990-1994. In de eerste periode daalde de inko
mensongelijkheid sterk, in de tweede periode daalde zij nog licht, in de derde periode 
nam de ongelijkheid aanzienlijk toe en in de vierde was zij vrijwel stabiel. De periode 
1959-1962, waarin de ongelijkheid licht toenam, blijft hier buiten beschouwing. Tabel 5.2 
geeft de uitkomsten van deze decompositie. In de eerste rij is de verandering van de 
Theilcoëfficiënt (x 1.000) voor de totale bevolking in elk van de subperioden vermeld. 
In de volgende rijen leest men de bijdragen van de verschillende componenten aan deze 
veranderingen. 
Uit de tweede rij blijkt dat de veranderingen in het aandeel van de drie groepen in de 
totale bevolking vrijwel geen invloed hebben gehad op de inkomensongelijkheid (hierbij 
wordt de bijdrage van de populatieaandelen, conform vergelijking (5.2), gesplitst in 
een effect dat samenhangt met de relatieve inkomens en een effect dat samenhangt 
met de binnengroepsongelijkheden). Hoewel het aandeel van de niet-beroepsbevolking 
in de totale bevolking tussen 1962 en 1983 met 18 procentpunten groeide, was het 
effect daarvan op de totale inkomensongelijkheid te verwaarlozen. De vermindering 
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van de inkomensverschillen tussen de groepen verklaart wel een substantieel deel 
(ruim een kwart) van de afname van de inkomensongelijkheid, althans tussen 1962 en 
1975: het inkomen van de niet-beroepsbevolking steeg in deze periode beduidend 
sneller dan het inkomen van de werkenden en werklozen en van de zelfstandigen. 
Verreweg de belangrijkste verklaring voor de inkomensnivellering tussen 1962 en 
1975 moet echter worden gezocht in de afname van de ongelijkheid binnen de drie 
groepen. Zowel binnen de groep werknemers en werklozen als binnen de niet-beroeps
bevolking werden de inkomensverschillen aanzienlijk kleiner. Hoewel de nivellering 
binnen de niet-beroepsbevolking sterker was dan binnen de groep werknemers en 
werklozen, droeg de laatste groep, vanwege het veel grotere aandeel in de totale popu
latie, toch tweemaal zoveel bij aan de vermindering van de totale inkomensongelijk
heid. 

Tabel 5.2 Decompositie van de mutatie van de ongelijkheid van besteedbare inkomens per inkomenstrekker (op basis 
van de Theilcoëfficiént), 1962-1994 (x 1.000) 

1962-1975 1975-1983 1983-1990 1990-1994 

-81 -4 32 10 
-9 0 1 1 

-48 -3 25 5 
-24 -2 7 3 

0 -1 1 0 

totaal -115 -10 35 2 

bijdrage van populatieaandelen -3 -4 -2 -1 

w.v. relatieve inkomens 1 0 - 1 0 

binnengroepsongelijkheid -4 -4 -1 -1 

bijdrage van inkomensverhoudingen tussen groepen -31 0 3 - 6 

bijdrage van binnengroepsongelijkheden 

w.v. zelfstandigen 

werknemers en werklozen 

niet-beroepsbevolking 

restterm 

Bron: CBS (1996b) SCP-bewerking 

In de periode 1975-1983 nam de ongelijkheid nog iets verder af, vooral door een verdere 
nivellering binnen de groep werknemers en werklozen en binnen de niet-beroeps
bevolking en doordat de groep met de grootste binnengroepsongelijkheid, de zelfstan
digen, kromp. 

Ook de toename van de inkomensongelijkheid na 1983 blijkt vrijwel volledig te moeten 
worden toegeschreven aan de veranderingen in de binnengroepsongelijkheden. Vooral 
de inkomensverschillen tussen werkenden en werklozen onderling namen tussen 1983 
en 1990 fors toe. hetgeen bijna driekwart van de denivellering in deze periode verklaart. 
Opmerkelijk is dat ondanks de ingrepen in de uitkeringsniveaus tussen 1983 en 1990 
(zoals de generieke verlaging van de sociale uitkeringen met 3% in 1984) de toename 
van de inkomensverschillen tussen de groepen slechts een klein deel (minder dan 10%) 
van de stijging van de inkomensongelijkheid voor haar rekening neemt. Ten dele zou 
dit kunnen worden verklaard door het feit dat de werklozen in deze decompositie bij 
de werknemers worden gerekend (de beschikbare gegevens laten geen andere indeling 
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toe). Aangezien in de jaren tachtig de werkloosheidsuitkeringen in verhouding tot de 
lonen zijn verlaagd.' ' wordt een deel van de groeiende inkomenskloof tussen werkenden 
en niet-werkenden in deze analyse dus aan de binnengroepsongelijkheid van werknemers 
en werklozen toegerekend. 
In de eerste helft van de jaren negentig blijken de inkomensverschillen tussen de drie 
beschouwde groepen weer kleiner te zijn geworden. Maar doordat de denivellerende 
tendens binnen de groepen zich voortzette (zij het veel minder sterk dan in de jaren 
tachtig), nam de totale inkomensongelijkheid per saldo nog licht toe. 

De heterogene samenstelling van de groep werknemers en werklozen in vorenstaande 
analyse maakt het moeilijk om exact vast te stellen waar de oorzaak van de omslag in 
de inkomensverhoudingen in 1983 ligt. Zo is in de eerste helft van de jaren tachtig het 
aantal werklozen explosief gegroeid, zodat het denkbaar is dat de denivellering vooral 
uit het inkomensverschil tussen werknemers en werklozen moet worden verklaard. 
Daar komt nog bij dat ook de groep werknemers van samenstelling is veranderd. Zo is 
sinds de jaren tachtig het aantal tweeverdieners fors gegroeid, hetgeen eveneens zou 
kunnen hebben bijgedragen aan de grotere inkomensverschillen binnen deze groep. 
Om het belang van deze factoren te onderzoeken, is een meer verfijnde decompositie
analyse uitgevoerd op microgegevens uit het Inkomenspanelonderzoek (IPO) van het 
CBS over de jaren 1977-1997. Hoewel deze gegevens een aanzienlijk kortere periode 
bestrijken dan de reeks die hiervoor is geanalyseerd, omvatten ze in ieder geval de 
omslag van een nivellerende naar een denivellerende trend. Helaas zijn echter alleen 
gegevens beschikbaar voor de jaren 1977, 1981, 1985 en 1989-1997, zodat op basis 
van deze gegevens niet exact kan worden bepaald in welk jaar de omslag van een 
nivellerende naar een denivellerende trend plaatsvond. 
Het grootste voordeel van de beschikbaarheid van microcijfers is dat ze het mogelijk 
maken een groter aantal subgroepen te onderscheiden. Daarnaast is het met deze 
gegevens ook mogelijk om de inkomensongelijkheid te berekenen op basis van het 
gestandaardiseerde besteedbare huishoudensinkomen. Standaardisering houdt, zoals 
eerder opgemerkt, in dat de inkomens met zogenoemde equivalentiefactoren worden 
gecorrigeerd voor verschillen in huishoudensgrootte en -samenstelling. Het voordeel 
daarvan is dat veranderingen in de samenstelling van de bevolking naar huishoudens-
vorm op zichzelf niet van invloed zijn op de berekende inkomensongelijkheid. 

Om te beginnen wordt een decompositieanalyse gepresenteerd die vergelijkbaar is met 
die in tabel 5.2. Hierbij worden slechts twee groepen onderscheiden, namelijk actieve 
huishoudens en inactieve huishoudens. Actieve huishoudens zijn huishoudens waarvan 
de hoofdkostwinner actief is, dat wil zeggen dat zijn of haar (hoogste) inkomen 
afkomstig is uit arbeid of onderneming. Alle overige huishoudens worden als inactief 
beschouwd. Een deel van deze huishoudens kan dus wel een inkomen uit arbeid als 
ondergeschikte inkomensbron hebben (bijv. een klein baantje van de afhankelijke 
partner). 
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Figuur 5.4 Theilcoëfficiënt gestandaardiseerde huishoudensinkomens. 1977-1997 
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Figuur 5.4 toont de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid van actieve huishoudens, 
van inactieve huishoudens en van de totale populatie alsmede de tussengroepsongelijk
heid in de periode 1977-1997. In grote lijnen komt het beeld overeen met dat in 
figuur 5.2: tussen 1977 en 1985 waren de inkomensverhoudingen stabiel, tussen 1985 
en 1990 namen de inkomensverschillen toe en in de jaren negentig bleven zij weer 
min of meer gelijk. De mate van denivellering in de tweede helft van de jaren tachtig 
is met 20,4% iets minder sterk dan op basis van ongestandaardiseerde huishoudens
inkomens (22%). Dit betekent dat de verandering in de samenstelling van de populatie 
naar huishoudenstype slechts een klein deel van de toename van de (ongestandaardi
seerde) inkomensongelijkheid verklaart. De grotere ongelijkheid van de huishoudens
inkomens kan dus niet worden toegeschreven aan de sterke groei van het aandeel 
alleenstaanden, die gemiddeld een beduidend lager inkomen hebben dan meerpersoons-
huishoudens. 
In de jaren negentig heeft de inkomensongelijkheid een wat grillig verloop. Tussen 
1990 en 1993 nam de ongelijkheid af, maar daarna is ze opnieuw gestegen, waardoor 
de inkomensongelijkheid over de periode 1990-1997 per saldo nagenoeg gelijk is 
gebleven. De veranderingen in de jaren negentig lijken vooral te zijn bepaald door de 
ontwikkeling van de inkomensongelijkheid binnen de groep actieve huishoudens. De 
ongelijkheid binnen de groep inactieve huishoudens nam na 1992 juist weer iets af. 
De inkomensverschillen tussen actieve en inactieve huishoudens (de tussengroeps
ongelijkheid) verdrievoudigden tussen 1981 en 1989 en stabiliseerden daarna. 
Voor de decompositie van de verandering in de inkomensongelijkheid zijn ook de 
populatieaandelen van de categorieën en de gemiddelde inkomens van belang. 
Figuur 5.5 laat de ontwikkeling van het aandeel van de actieve en de inactieve huis
houdens in het totale aantal huishoudens zien. Vanzelfsprekend vertonen beide aandelen 
een tegengestelde trend: het aandeel actieve huishoudens daalde tussen 1977 en 1985 
fors van 65% naar 58%, fluctueerde in de tien jaar daarna rond de 59% om de laatste 
paar jaar te stijgen tot 61%. De daling van het aandeel actieven tussen 1977 en 1985 
hangt vanzelfsprekend samen met de ongunstige werkgelegenheidsontwikkeling in 
deze periode. Het is echter opmerkelijk dat de sterke stijging van de werkgelegenheid 
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sinds het midden van de jaren tachtig slechts in een geringe toename van het aandeel 
actieve huishoudens heeft geresulteerd. Op de oorzaak hiervan wordt nog teruggekomen. 

Figuur 5.5 Populatieaandeel, 1977-1997 
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Figuur 5.6 toont de ontwikkeling van het gemiddelde reële gestandaardiseerde huis-
houdensinkomen van actieven en inactieven tussen 1977 en 1997. De inkomens van 
actieve en inactieve huishoudens laten globaal dezelfde ontwikkeling zien: een daling 
tussen 1977 en 1985 (met name tussen 1981 en 1985), een stijging tussen 1985 en 
1990 en stabilisatie in de jaren negentig. Doordat de inkomens van inactieven in de 
eerste helft van de jaren tachtig sterker daalden dan die van actieven en in de tweede 
helft van de jaren tachtig minder sterk stegen, is de afstand tussen het gemiddelde 
inkomen van actieven en inactieven fors toegenomen: in 1977 was het gemiddelde 
inkomen van inactieve huishoudens 15% lager dan dat van actieve huishoudens, in 
1997 was de achterstand opgelopen tot 25%. 

Figuur 5.6 Reële gestandaardiseerde huishoudensinkomens. 1977-1997 
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Om onderstaande decompositie zo veel mogelijk te laten aansluiten bij die in tabel 5.2 
wordt de periode 1977-1997 in drie subperioden onderverdeeld, namelijk 1977-1985, 
waarin de inkomensongelijkheid stabiel was, 1985-1990, waarin de ongelijkheid toenam 
en 1990-1997, waarin de ongelijkheid fluctueerde en per saldo zeer licht toenam. 
Tabel 5.3 vermeldt de uitkomst van de decompositie, dat wil zeggen de bijdragen van 
de veranderingen in de gemiddelde inkomens, in de populatieaandelen en in de onge
lijkheid binnen beide categorieën aan de ontwikkeling van de totale inkomensongelijk
heid. 

Tabel 5.3 Decompositie van de mutatie van de ongelijkheid van gestandaardiseerde besteedbare huishoudens-
inkomens (op basis van de Theilcoëfficiënt) naar actieven en inactieven, 1977-1997 (x 1.000) 

1977-1985 1985-1990 1990-1997 1977-1997 

totale mutatie 0.2 18,5 0,4 19.1 

bijdrage van populatieaandelen 

w.v. relatieve inkomens 

binnengroepsongelijkheid 

2.1 

0,3 

1.8 

-0.7 

-0.1 

-0,6 

-0,5 

-0,1 

-0,4 

1.9 

0.4 

1.5 

bijdrage van de inkomensverhouding tussen 

actieven en inactieven 1,6 3.5 0,9 5,8 

bijdrage van binnengroepsongelijkheden 

w.v. actieven 

inactieven 

-2,6 

-1,8 

-0,8 

15,4 

6,8 

8,7 

-0,4 

2,6 

-3,0 

12,1 

7,9 

4,2 

restterm -0,9 0,3 0,3 -0,6 

Bron: CBS (IP077-'97) SCP-bewerking 

Zowel tussen 1977 en 1985 als tussen 1990 en 1997 bleef de inkomensongelijkheid 
nagenoeg constant. Dit betekent evenwel niet dat de onderliggende factoren geen ver
anderingen ondergingen, zo laat tabel 5.3 zien. Tussen 1977 en 1985 namen zowel 
binnen de groep actieven als binnen de groep inactieven de inkomensverschillen iets 
af. Deze licht nivellerende tendens werd echter geheel tenietgedaan door het feit dat 
de inkomensongelijkheid tussen beide groepen toenam, zowel als gevolg van verande
rende inkomensverhoudingen als van verschuivingen in de populatieaandelen. Het 
gemiddelde reële inkomen van actieve huishoudens daalde tussen 1977 en 1985 met 
6%, terwijl inactieve huishoudens bijna 10% achteruitgingen. De krimp van het aan
deel actieve huishoudens en de groei van het aandeel inactieve huishoudens in de totale 
populatie hadden eveneens een gering denivellerend effect, vooral doordat de binnen
groepsongelijkheid van de actieve huishoudens kleiner is dan die van de inactieve 
huishoudens. 
De sterke toename van de inkomensongelijkheid tussen 1985 en 1990 wordt voor het 
grootste deel verklaard door de toename van de inkomensverschillen zowel binnen de 
groep actieve huishoudens als binnen de groep inactieve huishoudens. In tegenstelling 
tot de eerdere analyse blijkt de grotere ongelijkheid binnen de groep inactieven nu 
méér bij te dragen aan de toename van de totale ongelijkheid dan de ongelijkheid binnen 
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de groep actieven. Het ligt voor de hand om dit te verklaren uit het feit dat de werklozen 
nu niet meer worden samengenomen met de werknemers, maar bij de inactieven worden 
ingedeeld. Ook de ongelijkheid tussen beide groepen, actieven en inactieven, nam tussen 
1985 en 1990 verder toe, doordat de inkomens van actieven beduidend sterker stegen 
(+20%) dan de inkomens van inactieven (+12%). De groei van het aandeel actieven in 
deze periode had een verwaarloosbaar klein nivellerend effect. 
In de periode 1990-1997 waren de inkomensverhoudingen vrijwel stabiel. Het gemid
delde inkomen van actieve huishoudens steeg iets meer dan dat van inactieve huis
houdens (+2,0% resp. +0,4%), waardoor de ongelijkheid tussen beide groepen licht 
toenam. Tegelijkertijd werd een denivellerende tendens binnen de groep actieven meer 
dan volledig tenietgedaan door een nivellerende tendens binnen de groep inactieven. 
Opnieuw was het effect van de toename van het aandeel actieve huishoudens erg klein. 
De analyse in tabel 5.3 bevestigt ook voor de periode 1977-1997 de eerdere conclusie 
dat de veranderingen in de inkomensongelijkheid voor het grootste deel zijn veroor
zaakt door veranderingen in de ongelijkheid binnen de groep actieven of binnen de 
groep inactieven, en slechts in zeer beperkte mate door veranderingen in de populatie
aandelen of de inkomensverhoudingen tussen beide groepen. 

Dit is reden om de ontwikkeling van de binnengroepsongelijkheden nader onder de 
loep te nemen. Daartoe worden zowel de groep actieven als de groep inactieven in een 
aantal subcategorieën onderverdeeld. De actieve huishoudens worden onderscheiden 
naar de samenstelling van het huishouden en het aantal actieve verdieners. Dit leidt tot 
een driedeling in eenverdienersparen (paren met of zonder kinderen, waarvan alleen 
de kostwinner actief is), tweeverdienersparen (paren met of zonder kinderen, waarvan 
beide partners actief zijn) en overigen (voornamelijk alleenstaanden en eenoudergezinnen 
met een actief hoofd). De inactieve huishoudens worden onderscheiden naar de aard 
van de uitkering die de belangrijkste inkomensbron vormt en naar de leeftijd van het 
gezinshoofd. Dit resulteert in vijf subcategorieën: ontvangers van een werkloosheids-
of bijstandsuitkering, arbeidsongeschikten, pensioenontvangers jonger dan 65 jaar 
(voornamelijk vutters), overige niet-actieve huishoudens jonger dan 65 jaar, en 
65-plussers met een AOW-uitkering (en eventueel een aanvullend pensioen). Tabel 5.4 
bevat de benodigde gegevens voor deze verschillende groepen. 

Tabel 5.4 laat zien dat zich binnen de groep actieve huishoudens en binnen de groep 
inactieve huishoudens grote verschillen voordoen in zowel het niveau als de ontwikkeling 
van de gemiddelde inkomens, de populatieaandelen en de binnengroepsongelijkheid. 
De veranderingen in de inkomensongelijkheid binnen de actieve huishoudens en binnen 
de inactieve huishoudens zijn dan ook het resultaat van uiteenlopende ontwikkelingen 
binnen beide groepen. 
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Tabel 5.4 Reëel gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen. populatieaandeel en inkomensongelijkheid. 

1977-1997 

niveaus mutaties 

1977- 1985- 1990- 1977-

1977 1985 1990 1997 1985 1990 1997 1997 

reëel gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudensinkomen (x 1.000 gld.)b 

actieven 28,1 26,4 31,6 32,3 -6,0 19,7 2,0 14,7 

w.v. eenverdienersparen 25,9 24,1 28,9 29,6 -6,9 19,9 2,2 14,1 

tweeverdienersparen 31,9 30,0 35,8 36,7 -5,9 19,5 2,5 15,3 

overigen 30,5 26,9 29,6 27,7 

24,2 

-12,0 

-9,7 

10,4 

11,6 

-6,5 

0,4 

-9,1 

1,2 inactieven 23,9 21,6 24,1 

27,7 

24,2 

-12,0 

-9,7 

10,4 

11,6 

-6,5 

0,4 

-9,1 

1,2 

w.v. werkloosheid/bijstand 18,1 15,8 15,7 16,5 -12,8 -0,4 5,0 -8,8 

arbeidsongeschiktheid 24,0 20,4 22,5 21,5 -15,4 10,5 -4,3 -10.6 

pensioen (65-) 27,1 26,0 30,3 30,1 -3,9 16,4 -0,5 11,3 

overig (65-) 19.5 24.0 23.4 23,9 23.5 -2,5 2,2 23,1 

65+ 24.3 22.8 25,5 25,8 -6,0 11,6 1.3 6,2 

populatieaandeel (%) 

actieven 65,4 58,5 59,9 60,7 -6.9 1,4 0,8 ^1.8 

w.v. eenverdienersparen 38,9 29,7 23.5 16,9 -9.3 -6.2 -6,6 -22,0 

tweeverdienersparen 17,9 18,3 22,1 27.2 0,4 3.8 5,1 9,3 

overigen 

inactieven 

8,7 

34,6 

10,5 

41,5 

14,3 

40,1 

16,5 

39,3 

1,9 3,8 2,2 7,9 overigen 

inactieven 

8,7 

34,6 

10,5 

41,5 

14,3 

40,1 

16,5 

39,3 6,9 -1,4 -0,8 4,8 

w.v. werkloosheid/bijstand 3,2 8,0 6,8 6,9 4,8 -1,2 0,1 3,8 

arbeidsongeschiktheid 5,0 5,7 5,2 4,5 0,8 -0,5 -0,7 -0,5 

pensioen (65-) 4,1 5,3 5,6 4,8 1,2 0,3 -0,8 0,7 

overig (65-) 0,9 1,2 0,5 0.6 0,3 -0,8 0,1 -0,4 

65+ 21,4 21.3 22,0 22.6 -0,1 0,7 0,6 1.2 

Theilcoëfficiënt (x 1.000) 

actieven 84,3 81,6 92.0 95,9 -2.8 10,4 3,9 11,6 

w.v. eenverdienersparen 86.1 88,4 96.0 93,0 2.2 7,7 -3.0 6,9 

tweeverdienersparen 63.8 59.9 67,7 75,9 -4,0 7,8 8.2 12,1 

overigen 89,1 80,7 108,4 108,8 -8,3 27,7 0,4 19,8 

inactieven 95,1 92.8 117,5 108,3 -2,3 24,6 -9,2 13,2 

w.v. werkloosheid/bijstand 70,9 46,4 59,6 82.5 -24.5 13,2 22,9 11,6 

arbeidsongeschiktheid 52,3 53,1 73,6 72.9 0,8 20.5 -0,7 20.6 

pensioen (65-) 79,7 71,8 72,5 74,6 -7,9 0,7 2,1 -5,0 

overig (65-) 299,0 164,9 181,6 177,9 -134,1 16,7 -3,7 -121,0 

65+ 96,5 94,7 120,4 

17,8 

100,8 

19,9 

-1,8 25,6 -19,6 

2,1 

4,3 

tussengroepsongelijkheid 7,6 12,1 

120,4 

17,8 

100,8 

19,9 4,5 5,7 

-19,6 

2,1 12,3 

a De mutaties van de huishoudensinkomens zijn uitgedrukt in procenten, de mutaties van de populatieaandelen in 

procentpunten en de mutaties in de Theilcoëfficiënt in absolute veranderingen, 
b Reëel gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen in guldens van 1990. 

Bron: CBS (IP077-'97) SCP-bewerking 
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Hoewel het inkomen van tweeverdienersparen gemiddeld bijna een kwart hoger is dan 
dat van eenverdienersparen, ontliep de reële inkomensontwikkeling van beide groepen 
elkaar in de periode 1977-1997 niet veel: tussen 1977 en 1985 daalden de reële inkomens 
van beide groepen iets, om daarna (vooral in de tweede helft van de jaren tachtig) 
weer fors te stijgen, waardoor eenverdieners in 1997 gemiddeld 14% en tweeverdieners 
15% meer verdienden dan twintig jaar eerder. De overige actieve huishoudens gingen 
in deze twee decennia echter bijna 9% achteruit. Niet alleen leverden zij tussen 1977 
en 1985 meer in, maar na enig herstel in de tweede helft van de jaren tachtig daalde 
hun reële inkomen ook in de jaren negentig. Wat hiervan de oorzaak is, is niet duidelijk. 
In ieder geval blijkt uit nadere analyses dat deze reële inkomensdaling zich zowel bij 
alleenstaanden als bij eenoudergezinnen en overigen (niet-gezinshuishoudingen) heeft 
voorgedaan. 
Zowel het inkomensniveau als de inkomensontwikkeling van de diverse groepen inac-
tieven laten grote verschillen zien. Terwijl het gemiddelde reële inkomen van werklozen 
en bijstandsontvangers en arbeidsongeschikten in 1997 aanzienlijk lager was dan twintig 
jaar eerder, is het inkomen van gepensioneerden (zowel onder als boven 65 jaar) en 
overige niet-actieven in deze periode fors gestegen. Als de kleine groep 'overigen' bui
ten beschouwing wordt gelaten, gingen wel alle onderscheiden groepen inactieven 
tussen 1977 en 1985 in inkomen achteruit en tussen 1985 en 1997 vooruit. In de jaren 
negentig is het inkomen van arbeidsongeschikten en vervroegd gepensioneerden echter 
weer iets gedaald, terwijl de inkomensverbetering voor werklozen en bijstandsontvangers 
en 65-plussers doorzette. 
Het ligt in de rede om de inkomensontwikkeling van uitkeringsgerechtigden vooral 
aan ingrepen in het socialezekerheidsstelsel toe te schrijven. Zo hangt de forse daling 
van de inkomens tussen 1981 en 1985 samen met de generieke verlaging van de sociale 
uitkeringen met 3% in 1984 en met de bevriezing van de uitkeringen in de daarop
volgende jaren. De inkomensachteruitgang voor arbeidsongeschikten in de jaren negentig 
kan waarschijnlijk worden verklaard uit de wijzigingen in de WAO per 1 augustus 1993 
(krachtens de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen, TBA). 
die onder meer bestond uit een herbeoordeling van arbeidsongeschikten (waardoor 
een deel van hen gedeeltelijk arbeidsgeschikt werd verklaard en daardoor een lagere 
uitkering kreeg) en een beperking van hoogte en duur van de WAO-uitkering. 

In de samenstelling van de groep actieve huishoudens deed zich in de periode 1977-1997 
een opvallende verschuiving voor. Terwijl in 1977 bijna 60% (38,9% t.o.v. 65,4%) van 
de actieve huishoudens uit kostwinnersgezinnen (eenverdienersparen) bestond, was dit 
in 1997 nog maar iets meer dan een kwart. Tegelijkertijd groeide het aandeel van de 
tweeverdieners van een kwart naar bijna de helft. Ook het aandeel van de overige actieve 
huishoudens groeide sterk in deze periode. 
Binnen de groep inactieve huishoudens waren de verschuivingen minder groot. Het 
opvallendste was de forse groei van het aandeel werklozen en bijstandsontvangers van 
3,2% in 1977 naar 8,0% in 1985. Daarna is hun aandeel weer licht gekrompen. Het 
aandeel van de arbeidsongeschikten, de vervroegd gepensioneerden en de overige 
inactieven onder 65 jaar veranderde tussen 1977 en 1997 opvallend weinig, terwijl 
ook de groei van het aandeel 65-plussers beperkt bleef. 
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Deze onderverdeling in verschillende categorieën actieve en inactieve huishoudens 
werpt enig licht op de eerder gesignaleerde paradox dat, ondanks de sterke groei van 
de arbeidsparticipatie sinds het midden van de jaren tachtig, het aandeel actieve huis
houdens in de totale populatie slechts weinig is toegenomen. De groei van de arbeids
participatie blijkt vooral te hebben geresulteerd in een verschuiving in de populatie 
van eenverdienersparen naar tweeverdienersparen en nauwelijks in een afname van het 
aandeel inactieve huishoudens ('nulverdieners'). Anders gezegd, de groei van de werk
gelegenheid is in de afgelopen vijftien jaar vooral ten goede gekomen aan personen die 
deel uitmaakten van een huishouden met een actief hoofd, dat wil zeggen vooral aan 
afhankelijke partners in traditionele kostwinnersgezinnen die een eigen inkomen zijn 
gaan verdienen. Aangezien het absolute aantal eenverdienershuishoudens (zowel paren 
als alleenstaanden en eenoudergezinnen) tussen 1985 en 1997 gelijk is gebleven op 
2,1 miljoen en het aantal tweeverdienershuishoudens met driekwart miljoen is 
gegroeid van 952.000 naar 1,7 miljoen, is het aantal actieve personen op basis van 
deze cijfers in ieder geval met anderhalf miljoen toegenomen (werkende kinderen en 
andere actieve gezinsleden worden dan nog buiten beschouwing gelaten). Dit komt 
aardig overeen met de werkgelegenheidsgroei met 1,6 miljoen die uit arbeidsmarkt
statistieken blijkt. Als gevolg van de groei van het totale aantal huishoudens nam tege
lijkertijd het aantal inactieve huishoudens echter toe van 2,2 miljoen naar 2,5 miljoen. 

Binnen alle groepen actieven is de inkomensongelijkheid tussen 1977 en 1997 per 
saldo toegenomen, het sterkst bij de overige huishoudens. Tot 1985 was de binnen
groepsongelijkheid echter stabiel (bij eenverdienersparen) of nam ze af. Tussen 1985 
en 1990 namen de inkomensverschillen binnen iedere groep fors toe, terwijl de jaren 
negentig een wisselend beeld lieten zien: afnemende ongelijkheid binnen de groep 
eenverdienersparen en toenemende ongelijkheid binnen de groep tweeverdieners. Vooral 
na 1993 namen de inkomensverschillen binnen de groep tweeverdieners en binnen de 
groep overige actieven vrij sterk toe. Overigens valt op dat de binnengroepsongelijk
heid van tweeverdieners nog altijd beduidend kleiner is dan van eenverdieners. Dit 
kan verschillende oorzaken hebben. Een oorzaak kan zijn dat de inkomensverschillen 
tussen de hoofdkostwinners in tweeverdienershuishoudens kleiner zijn dan tussen 
kostwinners in eenverdienershuishoudens. Dit is bijvoorbeeld het geval indien twee
verdieners vooral tot de middengroepen behoren en minder vaak tot de hoogste of laagste 
loongroepen. Een andere oorzaak kan zijn dat het loon van de hoofdkostwinner en van 
de werkende partner niet sterk (of juist negatief) met elkaar samenhangen. Een deel 
van de mannen met een hoog loon zal dan een vrouw met een relatief laag loon hebben 
en vice versa, waardoor de verschillen in huishoudensinkomens worden gematigd. 

De ontwikkeling van de inkomensongelijkheid binnen de verschillende groepen inac
tieve huishoudens laat een gevarieerd beeld zien. De inkomensverschillen binnen de 
groep werklozen en bijstandsontvangers namen tussen 1977 en 1985 sterk af om daarna, 
en vooral in de jaren negentig, weer sterk toe te nemen. Dit hangt waarschijnlijk 
samen met de verdeling van deze groep over WW- en bijstandsuitkeringen. De hoogte 
van bijstandsuitkeringen loopt, na correctie voor de huishoudenssamenstelling, veel 
minder uiteen dan de hoogte van werkloosheidsuitkeringen (die aan het vroegere loon 
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gerelateerd zijn), zodat een toename van het aandeel bijstandsuitkeringen in vergelijking 
tot het aantal werkloosheidsuitkeringen de inkomensverschillen binnen deze groep 
reduceert. Deze ontwikkeling deed zich tussen 1977 en 1985 voor, toen het aantal 
huishoudens dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering meer dan verdrievoudigde, 
terwijl het aantal huishoudens met een werkloosheidsuitkering (WW en RWW) 
'slechts' verdubbelde. In de eerste helft van de jaren negentig nam daarentegen het 
aantal ontvangers van een werkloosheidsuitkering toe (van 250.000 in 1990 naar 
332.000 in 1995), terwijl het aantal bijstandsontvangers min of meer stabiel bleef (ca. 
140.000).'6 Dit verklaart de relatief sterke toename van de inkomensongelijkheid binnen 
de groep werkloosheids- en bijstandsuitkeringen tussen 1990 en 1997. 
Tussen 1985 en 1990 nam vooral de inkomensongelijkheid binnen de groep arbeids
ongeschikten en de groep 65-plussers fors toe (de kleine groep overige inactieven 
onder 65 jaar, die een erg grillig verloop laat zien, blijft hier verder onbesproken). Bij 
de arbeidsongeschikten hangt dit mogelijk samen met de wijzigingen in de WAO in 
1987, waarbij onder meer de zogenoemde verdiscontering van de werkloosheid werd 
afgeschaft. Als gevolg daarvan kregen aanzienlijk meer arbeidsongeschikten een 
gedeeltelijke WAO-uitkering, hetgeen de spreiding in uitkeringsniveaus kan hebben 
vergroot. De toename van de ongelijkheid onder 65-plussers moet wellicht worden 
verklaard uit de wijziging van de samenstelling van deze groep. Aan de ene kant 
ondervonden gepensioneerden die van uitsluitend een AOW-uitkering moeten rondkomen 
in de tweede helft van de jaren tachtig de gevolgen van de bevriezing van de minimum
uitkeringen, waardoor hun reële inkomen daalde. Aan de andere kant stroomde een 
nieuwe groep in de AOW die in de meeste gevallen een substantieel aanvullend pensioen 
had en daardoor minder gevolgen ondervond van de bevriezing van de sociale uitke
ringen. Daardoor namen de inkomensverschillen tussen gepensioneerden onderling 
toe. Dat de inkomensongelijkheid binnen de groep 65-plussers in de jaren negentig 
weer is afgenomen, zou kunnen worden verklaard uit het feit dat de koppeling van de 
uitkeringen aan de lonen in de jaren negentig werd hersteld, waardoor de AOW'ers 
weer meeprofiteerden van de welvaartsstijging, uit de verhoging van de ouderenaftrek 
in de inkomstenbelasting en uit de verdere groei van het aandeel 65-plussers met een 
aanvullend pensioen, waardoor degenen met alleen een WAO-uitkering steeds minder 
gewicht in de schaal leggen. 

Ten slotte vertoont de tussengroepsongelijkheid over de gehele periode 1977-1997 een 
stijgende tendens. Doordat nu meer categorieën worden onderscheiden dan in de eerdere 
analyse, is de tussengroepsongelijkheid groter. De relatieve stijging van de tussengroeps
ongelijkheid blijkt echter wat kleiner te zijn. 
Op basis van de gegevens in tabel 5.4 is in tabel 5.5 de verandering in de inkomens
ongelijkheid tussen 1977 en 1997 in verschillende componenten ontleed. 

In vergelijking met de eerdere decompositie (tabel 5.3) is de bijdrage van veranderingen 
in de populatieaandelen en in de inkomensverhoudingen tussen categorieën groter. 
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Tabel 5.5 Decompositie van de mutatie van de ongelijkheid van gestandaardiseerde besteedbare huishoudens-
inkomens (op basis van de Theilcoëfficiënt), 1977-1997 (x 1.000) 

1977-1985 1985-1990 1990-1997 1977-1997 

totale mutatie 0,2 18,5 0,4 19,1 

bijdrage van populatieaandelen 2.7 -1,7 0,6 4,1 
w.v. relatieve inkomens 3,7 -0,1 2,0 6,7 

binnengroepsongelijkheid -1,0 -1,8 -1,4 -2,6 

bijdrage van inkomensverhoudingen 

tussen de groepen 1.6 5.8 0,6 7.0 

bijdrage van binnengroepsongelijkheden -3.9 14,4 -0,9 8,9 
w.v. actieven 

w.v. eenverdienersparen 0,8 2.0 -0,6 1,9 
tweeverdienersparen -0,9 2,0 2,6 3,4 
overigen -0.9 3.7 0,1 2,5 

inactieven 

w.v. werkloosheid/bijstand -0,9 0,6 0,9 0,4 
arbeidsongeschiktheid 0,0 0,9 0,0 0,8 
pensioen (65-) -0.4 0,0 0,1 -0,2 

overig (65-) -1,3 0,1 0.0 -0,7 

65+ -0,4 5,1 -3.9 0.8 

restterm -0,2 0,2 0,0 -0,8 

Bron: CBS (IPO'77-'97) SCP-bewerking 

Dit spreekt voor zich. want door grote categorieën in kleinere onder te verdelen, ver
andert een deel van de binnengroepsongelijkheid in ongelijkheid tussen groepen. 
Tussen 1977 en 1985 was de verandering in de samenstelling van de populatie de 
belangrijkste denivellerende factor. Dit moet vooral worden toegeschreven aan de sterke 
groei van de categorie werklozen en bijstandsontvangers, die gemiddeld een laag 
inkomen hebben. Dit effect werd enigszins getemperd door het feit dat de binnengroeps
ongelijkheid van enkele uitdijende groepen, namelijk de tweeverdieners, werklozen en 
bijstandsontvangers, arbeidsongeschikten en vervroegd gepensioneerden, relatief klein 
is. De divergerende inkomensontwikkelingen tussen de categorieën hadden in de periode 
1977-1985 slechts een beperkt denivellerend effect. De afname van de inkomensonge
lijkheid binnen de meeste categorieën compenseerde deze denivellerende tendensen 
grotendeels. Alleen binnen de groep eenverdienersparen namen de inkomensverschillen 
tussen 1977 en 1985 iets toe. 
Ook nu meer categorieën worden onderscheiden dan in tabel 5.3, blijkt de sterke toe
name van de inkomensongelijkheid tussen 1985 en 1990 nog steeds voor het grootste 
deel (ruim driekwart) te worden verklaard door de toename van de binnengroepsongelijk
heden. Vooral de grotere inkomensverschillen tussen 65-plussers onderling en tussen 
'overige' actieven onderling droegen in de tweede helft van de jaren tachtig bij aan de 
groei van de inkomensongelijkheid. Daarnaast ging ook van de grotere ongelijkheid 
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onder eenverdienersparen en onder tweeverdienersparen een substantieel denivellerend 
effect uit. Een gering tegenwicht werd in deze periode geboden door de veranderingen 
in de samenstelling van de populatie. Weliswaar heeft groei van het aandeel tweever
dieners door hun relatief hoge inkomen op zichzelf een denivellerend effect (zie § 5.4), 
maar doordat de inkomensongelijkheid binnen de groep tweeverdieners kleiner is dan 
de totale inkomensongelijkheid, ging hiervan per saldo toch een licht nivellerend 
effect uit (niet in de tabel). Ook de afname van het aandeel ontvangers van een werk
loosheids- of bijstandsuitkering had, vanwege hun lage inkomen, een nivellerend effect. 
Ook bij de meer verfijnde decompositie van tabel 5.5 blijkt de periode 1990-1997 te 
worden gekenmerkt door relatief weinig beweging in de inkomensverhoudingen. Van 
de verschuivingen in de omvang van de categorieën en de veranderingen in gemiddelde 
inkomens ging een licht denivellerend effect uit. Evenals in de eerdere perioden had 
de groei van het aandeel tweeverdieners per saldo een nivellerend effect, doordat de 
binnengroepsongelijkheid van tweeverdieners relatief klein is. De sterke krimp van 
het aandeel eenverdienersparen, waarvan de binnengroepsongelijkheid eveneens kleiner 
is dan de totale inkomensongelijkheid, werkte daarentegen denivellerend. De toename 
van de inkomensverschillen tussen de categorieën, die vooral het gevolg was van de 
bovengemiddelde inkomensstijging van tweeverdieners, droeg eveneens bij aan de 
stijging van de inkomensongelijkheid. Deze denivellerende tendensen werden voor een 
groot deel gecompenseerd door de afname van de ongelijkheid binnen de categorieën 
tussen 1990 en 1997. Deze afname was overigens het saldo van grotere ongelijkheid 
onder de tweeverdieners en onder de werklozen en bijstandsontvangers, en kleinere 
ongelijkheid onder de 65-plussers en de eenverdienersparen. 
Over de gehele periode 1977-1997 bezien blijkt de stijging van de Theilcoëfficiënt 
met 0,019 (een toename met 21%) voor bijna helft te moeten worden toegeschreven 
aan de toename van de ongelijkheid binnen de afzonderlijke categorieën, voor ruim 
een derde aan de toename van de inkomensverschillen tussen de categorieën en slechts 
voor iets meer dan een vijfde aan verschuivingen van huishoudens tussen de diverse 
categorieën. Anders gezegd, de toe- of afname van het aandeel werkenden in de totale 
populatie heeft slechts een zeer bescheiden effect op de inkomensverdeling. 
Veranderingen in de relatieve inkomens tussen verschillende groepen werkenden en 
niet-werkenden en veranderingen in de inkomensspreiding binnen deze groepen zijn 
van veel meer belang. 

Worden de uitkomsten van vorenstaande empirische analyse vergeleken met de theo
retische exercities in paragraaf 5.4, dan blijkt de praktische betekenis daarvan beperkt 
te zijn. Bij de theoretische analyses werd de aandacht immers gericht op het effect van 
veranderingen in de populatieaandelen en in de inkomensverschillen tussen groepen. In 
de praktijk blijken echter juist (veranderingen in) de binnengroepsongelijkheden het 
meeste gewicht in de schaal te leggen. Zo wordt het effect van een toename van het 
aandeel tweeverdieners op de totale inkomensongelijkheid niet zozeer bepaald door 
het hoge gemiddelde inkomen van tweeverdieners als wel door de relatief kleine binnen
groepsongelijkheid van tweeverdieners. Daardoor draagt de groei van het aandeel 
tweeverdieners per saldo toch bij aan een vermindering van de inkomensongelijkheid. 
Evenzo was de denivellerende trend in de tweede helft van de jaren tachtig minder het 
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gevolg van de toename van de inkomensverschillen tussen werkenden en uitkerings
gerechtigden dan van de toename van de binnengroepsongelijkheden van de diverse 
groepen actieven en inactieven. Ook daarmee is in de theoretische analyse geen rekening 
gehouden. 
De relatie tussen veranderingen in de arbeidsparticipatie en in de inkomensverdeling 
blijkt dus slechts in beperkte mate te worden bepaald door het verschil in inkomen 
tussen werkenden en niet-werkenden en door verschuivingen tussen beide groepen. 
Het zijn veeleer de veranderingen in de ongelijkheid binnen de groepen die de uitkomst 
in termen van meer of minder inkomensongelijkheid bepalen. Deze constatering vormt 
aanleiding om de ongelijkheid binnen de grootste groep inkomenstrekkers, namelijk 
de werkenden, nader onder de loep te nemen. Deze groep omvat zowel werknemers in 
loondienst als zelfstandigen. Uit de cijfers van de inkomensongelijkheid over de periode 
1959-1997 bleek evenwel dat alleen de ontwikkeling van de inkomensverdeling van 
werknemers (plus werklozen) rond 1983 de markante omslag laat zien van een periode 
van nivellering naar een periode van denivellering. In de ontwikkeling van de inkomens
ongelijkheid onder zelfstandigen ontbreekt een dergelijke trendbreuk. In de drie volgende 
paragrafen zal de aandacht zich daarom beperken tot de werkenden in loondienst. Omdat 
de interesse hier uitgaat naar de relatie tussen de inkomensongelijkheid en ontwikke
lingen op de arbeidsmarkt, wordt verder niet ingegaan op veranderingen in de inkomens
ongelijkheid tussen uitkeringsgerechtigden onderling. 

5.6 Verschuivende beloningsverhoudingen in theorie 

Naar de beloningsverhoudingen op de arbeidsmarkt is veel theoretisch en empirisch 
onderzoek verricht. Vooral voor economen is de loonvorming een belangrijk onder
zoeksterrein. Sociologen richten zich in hun onderzoek van de arbeidsmarkt vaker op 
andere vormen van ongelijkheid, zoals beroepsprestigeverschillen en machtsverhou
dingen. Omdat het in dit hoofdstuk alleen om financiële ongelijkheden gaat, krijgen 
economische theorieën in deze paragraaf de meeste aandacht. Sociologische benade
ringen komen aan de orde voorzover zij een belangrijke aanvulling op of alternatief 
voor de economische benadering vormen. 
Ondanks het vele onderzoek dat economen naar de loonvorming en de loonverhoudingen 
hebben gedaan, bestaat er zeker geen consensus over de belangrijkste verklarende 
factoren voor de ontwikkeling van de loonverhoudingen. Integendeel, er woedde in de 
jaren negentig onder economen juist een heftig debat over de vraag aan welke factoren 
het te wijten is dat in veel landen vanaf de jaren zeventig of tachtig de loonverschillen 
fors zijn toegenomen. 

5.6.1 De human-capitaltheorie 
Uitgangspunt voor bijna iedere economische beschouwing over de loonvorming vormt 
de neoklassieke analyse van het gedrag van een winstmaximaliserende ondernemer. 
De/e neemt zo veel personeel aan dat de (marginale) productiviteit van de laatst aan
genomen werknemer gelijk is aan de reële kosten om hem of haar tewerk te stellen. 
Afgezien van andere beloningselementen en indirecte arbeidskosten, betekent dit dat 
het brutoloon van een werknemer gelijk is aan diens (marginale) productiviteit. Op 
een volledig vrije arbeidsmarkt zal de loonverdeling dus identiek zijn aan de productivi-
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teitsverdeling: iedereen verdient een loon dat overeenkomt met zijn of haar (marginale) 
productiviteit. De beloningsongelijkheid wordt dan bepaald door de productiviteitsver-
schillen tussen werknemers, en veranderingen in de loonverdeling zijn het gevolg van 
veranderingen in de productiviteitsverdeling. 
Ter verklaring van die productiviteitsverdeling - en dus van de loonverdeling - is in 
de jaren vijftig door de economen Gary Becker en Jacob Mincer (zie bijv. Becker 1975 
en Mincer 1958) de zogeheten human-capitalûieorie ontwikkeld. Volgens deze theorie 
wordt de beloning van werknemers bepaald door de hoeveelheid menselijk kapitaal 
waarover zij beschikken. Dit menselijk kapitaal verwerft men in de eerste plaats in het 
reguliere onderwijs, maar daarnaast ook via werkervaring en training on the job. Een 
werknemer zal zoveel in de verwerving van menselijk kapitaal investeren dat de 
(marginale) opbrengst van het 'laatste' uur dat hij of zij aan scholing of training besteedt, 
gemeten in termen van het extra loon dat dit over de resterende actieve levensloop oplevert, 
nog juist opweegt tegen de (marginale) kosten van die scholing of training, in termen van 
gederfde inkomsten, benodigde leermiddelen en vereiste inspanning. 
De human-capitaltheorie biedt een verklaring voor beloningsverschillen tussen opleidings
niveaus: naarmate men een langere en duurdere opleiding heeft gevolgd, zal men een 
hoger loon moeten verdienen - anders zou men de moeite niet nemen om een hoger 
opleidingsniveau te behalen. De theorie verklaart echter niet waarom sommige mensen 
meer en andere minder in onderwijs en training investeren. Daarvoor moet men bij
voorbeeld aannemen dat er verschillen zijn in (al dan niet aangeboren) talent, die maken 
dat een bepaalde opleiding voor de een minder inspanning of tijd kost dan voor de 
ander. Een getalenteerd persoon zal daardoor gedurende langere tijd een hogere opleiding 
volgen en daardoor uiteindelijk meer gaan verdienen dan een minder getalenteerd per
soon. Een andere verklaring voor verschillen in menselijk kapitaal kan zijn gelegen in 
verschillen in tijdsvoorkeuren. Wie niet ver vooruitkijkt, zal aan de kosten op korte 
termijn van het volgen van een opleiding meer gewicht toekennen dan aan het lange-
termijnperspectief van een hogere beloning en daarom minder onderwijs volgen dan 
iemand die een langere tijdshorizon heeft. 
De human-capitaliheone biedt verder een verklaring voor het kenmerkende verloop 
van de beloning over de actieve levensloop, in de vorm van een omgekeerde U 
(Becker 1975). Jongeren hebben een relatief lage productiviteit en lage beloning, 
doordat zij, via scholing en werkervaring, nog bezig zijn te investeren in hun menselijk 
kapitaal. Naarmate zij meer ervaring opdoen, neemt hun productiviteit en daarmee hun 
beloning toe. Vanaf een bepaalde leeftijd gaan de productiviteit en dus ook de beloning 
echter dalen door 'slijtage' van het menselijk kapitaal (achterhaalde kennis, afnemende 
flexibiliteit en creativiteit, e.d.) en doordat het, vanwege het naderende pensioen, steeds 
minder loont om nog in scholing te investeren. 

De human-capitallheorie biedt weinig aanknopingspunten om veranderingen in de 
beloningsverhoudingen in de loop van de tijd te verklaren. Daartoe zal men immers 
moeten aannemen dat ofwel de verdeling van aanleg en talenten, ofwel de spreiding 
van tijdsvoorkeuren, ofwel de leeftijdsverdeling van de (beroeps)bevolking verandert. 
Elk van deze mogelijke veranderingen op zich ligt evenwel buiten het terrein dat de 
human-capitalûieone bestrijkt (vgl. Hartog 1980: 140-141). 
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Een andere mogelijkheid is dat het rendement op menselijk kapitaal toe- of afneemt. 
De oorzaak daarvan moet evenwel 'elders' zijn gelegen, bijvoorbeeld in de technologi
sche ontwikkeling (zie § 5.6.4). 

5.6.2 De invloed van instituties 
De human-capitaltheorie, zoals die hiervoor kort is geschetst, gaat uit van een volledig 
vrij en onbelemmerd functionerende arbeidsmarkt. Op een dergelijke markt kan ieder 
die dit wil, werk vinden tegen een loon dat overeenstemt met zijn of haar hoeveelheid 
menselijk kapitaal. In werkelijkheid wordt de werking van de arbeidsmarkt echter 
beïnvloed door allerlei instituties: wettelijke geboden en verboden, afspraken tussen 
vakbonden en werkgevers. 
Het 'klassieke' voorbeeld van een verstorende institutie is het wettelijk minimumloon. 
Deze maakt het onmogelijk om werknemers aan te stellen tegen een loon onder een 
bepaald minimumniveau. In een simpel neoklassiek model zal eenieder wiens pro
ductiviteit onder het minimumloon ligt, werkloos worden (of blijven) en dus geen loon 
(meer) ontvangen. Als gevolg daarvan worden de beloningsverschillen tussen werkenden 
onderling kleiner; de laagste lonen zijn immers verdwenen. 
Wat hiervan de consequentie is voor de i'nfe.wïé'n.s'ongelijkheid hangt af van de hoogte 
van de sociale uitkering waarop de (onvrijwillig) werkloze aanspraak kan maken. Als 
de uitkering gelijk is aan het minimumloon, zullen ook de inkomensverschillen kleiner 
zijn dan zonder minimumloon en sociale uitkeringen het geval zou zijn geweest. 
Het effect van een minimumuitkering op de beloningsongelijkheid is in feite identiek 
aan dat van een even hoog minimumloon. Immers, een inkomensgarantie op sociaal 
minimumniveau heeft in de praktijk tot gevolg dat niemand onder dat niveau nog 
werk zal accepteren: dat levert immers geen enkel financieel voordeel op ten opzichte 
van een uitkering. Een verhoging van het minimumloon en/of van de minimum
uitkeringen zal, volgens de neoklassieke theorie, dus zowel tot minder werkgelegenheid 
als tot kleinere beloningsverschillen leiden. 
Op langere termijn kan dit effect nog worden versterkt door de disincentives die van 
een genereus stelsel van sociale zekerheid uitgaan. Aangezien sociale zekerheid de 
inkomensverschillen verkleint - enerzijds door het inkomen van niet-werkenden te 
verhogen en anderzijds door het netto-inkomen van werkenden, die de sociale premies 
moeten opbrengen, te verlagen - nemen de prikkels af om zich in te spannen. Als de 
(marginale) opbrengst van een lage opleiding afneemt, doordat men in geval van 
werkloosheid verzekerd is van een minimumuitkering, zou dit minder getalenteerden 
kunnen ontmoedigen om een opleiding te volgen. Het resultaat daarvan zou kunnen 
zijn dat het aantal personen waarvan de productiviteit onder het minimumloon ligt en 
die daardoor werkloos blijven, toeneemt, terwijl het aantal werkenden dat (iets meer 
dan) het minimumloon verdient, afneemt. 

Als het minimumloon en/of het uitkeringsstelsel de minst productieve arbeidskrachten 
buiten het arbeidsproces houdt, kan de werkgelegenheid zowel worden vergroot door 
het minimumloon of de minimumuitkeringen te verlagen als door de productiviteit 
van deze laagproductieve groep te vergroten. Verlaging van minimumloon en/of mini
mumuitkeringen gaat gepaard met een vergroting van de beloningsverschillen. Dit 
leidt tot de volgende hypothese: 
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Hypothese 1 
Een verlaging van het minimumloon en/of de minimumuitkeringen leidt ertoe dat 

zowel de werkgelegenheid aan de 'onderkant' van de arbeidsmarkt als de loononge

lijkheid toenemen. Een verhoging van het minimumloon en/of de minimumuitkeringen 

levert het omgekeerde effect op. 

Bij een verhoging van de productiviteit, bijvoorbeeld door middel van scholing, kan 
dit anders liggen. Als dankzij scholing een deel van de laagproductieve inactieven tegen 
een beloning op of boven het minimumloonniveau aan het werk gaat, zal de werkgele
genheidsgroei zich aan de 'onderkant van het loongebouw' concentreren. Dit geldt 
althans onder de plausibele veronderstelling dat de productiviteit van deze groep ruim 
onder het gemiddelde van de werkenden zal blijven. 

Of dit in een toename of afname van de loonongelijkheid resulteert, hangt af van de 
exacte hoogte van het loon van de nieuwe werknemer, de gebruikte ongelijkheids
maatstaf en de bestaande loonongelijkheid. In bijlage B5.2.2 wordt afgeleid dat de 
ongelijkheid in ieder geval toeneemt indien de nieuwe werknemer een loon gaat ver
dienen dat niet meer dan (1-G)/(1+G) maal het gemiddelde loon bedraagt. Aangezien 
de Ginicoèfficiënt van de verdeling van de voltijdlonen in Nederland circa 0,14 bedraagt, 
neemt de loonongelijkheid toe indien het loon van een nieuwe werknemer lager is dan 
driekwart (0,86/1,14 = 0,75) van het gemiddelde loon. Gegeven het gemiddelde loon 
van voltijdwerknemers van iets meer dan 60.000 gulden in 1997, komt dit neer op een 
loongrens van circa 45.000 gulden, dat is 55% meer dan het wettelijk minimumloon 
(dat in 1997 ongeveer 29.000 gulden bedroeg). 

Bij gebruik van de Theilcoëfficiënt is de grens waaronder een nieuw loon in een toename 
van de ongelijkheid resulteert, niet in een eenvoudige formule uit te drukken. In bijlage 
B5.2.4 wordt afgeleid dat de Theilcoëfficiènt (uitgaande van de verdeling van voltijd
lonen in 1997) toeneemt als een nieuwe werknemer minder dan twee derde van het 
gemiddelde loon gaat verdienen, dat is circa 40.000 gulden of 38% meer dan het 
minimumloon. Op basis van de Theilcoëfficiënt moet de werkgelegenheidsgroei dus 
sterker aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn geconcentreerd om tot uitdrukking 
te komen in een toename van de loonongelijkheid dan op basis van de Ginicoëfficiënt. 

5.6.3 Conjuncturele fluctuaties 

Om enig inzicht te krijgen in fluctuaties in de loonongelijkheid gedurende de conjunc
tuurcyclus, is het in de human-capitahheoric gebruikelijke onderscheid tussen algemeen 
en specifiek menselijk kapitaal van belang (vgl. Becker 1975). Algemeen menselijk 
kapitaal, dat men bijvoorbeeld door middel van een algemeen vormende opleiding 
verwerft, kan in beginsel in iedere onderneming even productief worden aangewend. 
Specifiek menselijk kapitaal, dat men opdoet via ervaring, training on the job, 

bedrijfscursussen en dergelijke, verhoogt alleen in het huidige bedrijf de productiviteit 
van de werknemer en niet (of in veel mindere mate) in andere bedrijven. Volgens de 
human-capitalibeone zullen de kosten van het verwerven van dit specifieke menselijke 
kapitaal grotendeels door de werkgever worden gedragen. Als een bedrijf nu. in een 
neergaande fase van de conjunctuur, gedwongen is zijn personeel tijdelijk in te krimpen, 
zal het medewerkers die over weinig of geen specifiek menselijk kapitaal beschikken, 
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het eerst laten afvloeien. Immers, als na enige tijd de conjunctuur weer aantrekt en het 
bedrijf zijn personeelsbestand op het oude peil wil terugbrengen, zal het doorgaans niet 
eenvoudig zijn om werknemers met het benodigde bedrijfsspecifieke kapitaal aan te 
trekken. Het scholen en trainen van nieuwe medewerkers is een kostbare en tijdrovende 
zaak. Daarom zal een ondernemer er de voorkeur aan geven de medewerkers met veel 
specifiek menselijk kapitaal gedurende een recessie in dienst te houden, zelfs als er 
tijdelijk weinig werk voor hen is (labour hoarding). Als werknemers met veel specifiek 
menselijk kapitaal een hoger loon ontvangen dan werknemers met weinig specifiek 
kapitaal (zie hierna), zullen in een neergaande conjunctuurfase dus vooral laagbetaalde 
werknemers worden ontslagen, en in een opgaande conjunctuurfase vooral laagbetaalde 
werknemers worden aangenomen. De gevolgen hiervan voor de loonongelijkheid hangen 
af van de relatieve hoogte van het loon van de werknemers die worden ontslagen c.q. 
aangenomen. Op grond van wat in paragraaf 5.6.2 is gezegd over het effect van de 
toetreding van een nieuwe werknemer (zie tevens bijlage B5.2), kan worden geconclu
deerd dat in een conjuncturele inzinking de Ginicoëfficiënt en de Theilcoëfficiënt toe
nemen indien werknemers die minder dan respectievelijk 155% en 138% van het 
minimumloon verdienen worden ontslagen. Wanneer de conjunctuur weer aantrekt, 
geldt het omgekeerde. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vertoont de loonongelijk
heid een procyclisch verloop: in een recessie neemt ze af en in een aantrekkende con
junctuur neemt ze weer toe. Let wel, het gaat hierbij uitsluitend om de loonverdeling 
en niet om de inkomensverdeling. 

Dat werknemers met veel specifiek menselijk kapitaal relatief veel verdienen, is om 
meerdere redenen aannemelijk. Weliswaar wordt hun training grotendeels door de 
werkgever betaald, maar deze heeft er belang bij om hen aan het bedrijf te binden 
door henzelf aanvankelijk een deel van de kosten te laten betalen in ruil voor een 
hoger loon als men langer bij het bedrijf in dienst blijft (vgl. Becker 1975: 29-30). 
Daarnaast gaan algemeen en specifiek menselijk kapitaal vaak samen. Het verwerven 
van specifiek kapitaal vergt vaardigheden en capaciteiten die men doorgaans eerder 
zal hebben benut om een hoge 'algemene' opleiding te volgen. Aangezien algemeen 
menselijk kapitaal door de werkgever moet worden beloond (anders kan men naar een 
concurrent overstappen), zullen werknemers met veel specifiek kapitaal een relatief 
hoog loon hebben. 

Naast investeringen in specifiek menselijk kapitaal zijn er ook andere redenen waarom 
in een recessie de laagbetaalde arbeidskrachten het eerst worden ontslagen (vgl. 
Hamermesh 1993: 278). Laagbetaalde en laag gekwalificeerde arbeidskrachten ver
richten vaak het directe productiewerk, terwijl hoogbetaalde en hoog gekwalificeerde 
arbeidskrachten indirecte en ondersteunende activiteiten verrichten, zoals administratie, 
onderzoek en ontwikkeling, marketing en management. Het teruglopen van de vraag 
naar producten heeft direct zijn weerslag op de productie zelf en dus op de werkgelegen
heid van laag gekwalificeerden, maar veel minder op indirecte en ondersteunende 
werkzaamheden en daarmee op de werkgelegenheid van hoger gekwalificeerden. 
Het vorenstaande kan worden samengevat in de volgende hypothese: 
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Hypothese 2 

In een neergaande conjunctuurfase worden vooral laagbetaalde arbeidskrachten ont

slagen, waardoor de loonongelijkheid afneemt; in een opgaande conjunctuurfase 

neemt de ongelijkheid weer toe, doordat de werkgelegenheid van laagbetaalden het 

sterkst aantrekt. 

Men dient zich te realiseren dat deze hypothese uitsluitend betrekking heeft op fluctuaties 
in de loonongelijkheid in samenhang met de conjunctuurcyclus. Bij structurele veran
deringen gelden andere wetmatigheden: als de vraag naar de producten van een 
bedrijf permanent naar een lager niveau daalt, zal na verloop van tijd het gehele per
soneelsbestand, van laag tot hoog, aan de nieuwe situatie worden aangepast. Er is dan 
geen reden om een verandering in de verhouding tussen laag- en hoogbetaalden te 
verwachten. 

5.6.4 De invloed van technologie en internationale concurrentie 

Hiervoor zijn de verklaringen voor veranderingen in de beloningsverhoudingen ofwel 
aan de aanbodzijde ofwel aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt gezocht. In de human-

capitaltheoiie worden veranderingen in de loonongelijkheid verklaard uit veranderingen 
in de verdeling van aanleg of tijdsvoorkeuren of de leeftijdsopbouw van de beroeps
bevolking. In de beschouwing over de conjuncturele fluctuaties ligt de oorzaak van 
veranderingen in de loonverdeling in verschillen in conjunctuurgevoeligheid tussen de 
vraag naar hoger en de vraag naar lager opgeleiden. 

Wanneer de aandacht zich richt op veranderingen in de loonverhoudingen op langere 
termijn, dienen evenwel de aanbodzijde en de vraagzijde van de arbeidsmarkt simul
taan in beschouwing te worden genomen. Op langere termijn zullen de belonings
verhoudingen immers worden bepaald door de wisselwerking tussen vraag en aanbod. 
Volgens Tinbergen (1975) wordt de beloningsongelijkheid op langere termijn bepaald 
door een 'race tussen technologische ontwikkeling en opleiding'. Door de toepassing 
van nieuwe technologieën verschuift de vraag naar arbeid van laagopgeleiden naar 
hoogopgeleiden. Zoals het in het hedendaagse economenjargon heet: er is sprake van 
skill-biased technological change. Simpel gezegd vervangen computers, robots en 
andere moderne productietechnieken laag gekwalificeerde arbeidskrachten, terwijl de 
bediening van deze apparatuur om hoger gekwalificeerd personeel vraagt. Als de samen
stelling van het arbeidsaanbod naar opleidingsniveau gelijk zou blijven, zouden de 
toonverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden daardoor steeds groter worden. In 
werkelijkheid stijgt het opleidingsniveau van de beroepsbevolking echter gestaag. 
Indien het arbeidsaanbod van hoogopgeleiden sneller groeit dan de vraag naar hoog
opgeleiden als gevolg van technologische vernieuwing groeit, zal de beloningsvoor-
sprong van hoogopgeleiden ten opzichte van laagopgeleiden afnemen. Tinbergen stelde 
dat in de periode 1900-1970 het opleidingsniveau aan de winnende hand was, waardoor 
de loonverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden afnamen. Hij verwachtte dat deze 
trend zich in de jaren zeventig zou voortzetten, maar voor de jaren tachtig sloot hij in 
ieder geval voor de Verenigde Staten een kentering in deze trend niet uit (Tinbergen 
1975: 103). Als op een gegeven moment de stijging van het opleidingsniveau zou 
stagneren (bijv. doordat er in de beroepsbevolking weinig 'verborgen talent' meer over 
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is) of als de technologische ontwikkeling zou versnellen, zou de balans kunnen omslaan 
en zouden de loonverschillen weer toenemen. Veel onderzoekers zien hierin inderdaad 
de belangrijkste oorzaak voor de trend van toenemende beloningsverschillen die zich 
sinds de jaren zeventig in veel landen heeft voorgedaan (o.a. Freeman 1995, Machin 
1996). 
Dit geeft aanleiding tot de volgende hypothese: 

Hypothese 3 

Als, ten gevolge van de technologische ontwikkeling, de vraag naar hoger opgeleiden 

sneller toeneemt dan het aanbod van hoogopgeleiden, nemen de beloningsverschillen 

tussen hoog- en laagopgeleiden toe. 

De aanhangers van de technologieverklaring zijn al jaren in debat met degenen die de 
toenemende loonongelijkheid verklaren uit veranderingen in de internationale arbeids
verdeling (bijv. Wood 1995 en Borjas en Ramey 1994). Liberalisering van het interna
tionale handels- en kapitaalverkeer heeft bijgedragen aan scherpere concurrentie door 
nieuwe industrielanden of emerging economies in onder meer Zuidoost-Azië (zie ook 
§ 2.2). Doordat de lonen in de nieuwe industrielanden veel lager zijn dan hier (vandaar 
de benaming lagelonenlanden), kunnen zij, zelfs bij een lagere productiviteit, hun 
producten goedkoper op de wereldmarkt aanbieden. Het zou hierbij vooral gaan om 
relatief arbeidsintensieve industriële producten waarvoor hoofdzakelijk laaggeschoolde 
arbeidskrachten worden ingezet. Om deze concurrentie het hoofd te bieden, zouden in 
de rijke landen de lonen voor laaggeschoolden moeten dalen. De beloningsverschillen 
tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden zouden daardoor toenemen. Blijft deze loon-
aanpassing achterwege, dan delven de producenten van arbeidsintensieve en kennis-
extensieve producten in het rijke Westen in de concurrentiestrijd met de lagelonenlanden 
het onderspit en gaat laagbetaalde werkgelegenheid verloren. De ongelijkheid van de 
loonverdeling zal dan overigens paradoxalerwijs afnemen, doordat er minder laag
betaalde banen overblijven. Als deze laagbetaalden terugvallen op een lagere sociale 
uitkering, zal de totale inkomensverdeling echter wel schever worden. 
Op basis van de internationaleconcurrentiethese kan de volgende toetsbare hypothese 
worden geformuleerd: 

Hypothese 4 

Naarmate de invoer, in het bijzonder uit lagelonenlanden, een groter deel van (de 

besteding van) het nationaal inkomen vormt, nemen de beloningsverschillen lussen 

hoog- en laagopgeleiden toe. 

Over het belang van respectievelijk de technologische ontwikkeling en de concurrentie 
van lagelonenlanden voor veranderingen in beloningsverhoudingen hebben (vooral 
Amerikaanse) economen de afgelopen jaren een heftig debat gevoerd.19 Dit debat 
heeft (nog) geen duidelijke winnaar opgeleverd. Wellicht komt dit doordat beide ver
klaringen nauw met elkaar samenhangen (vgl. Wilterdink 1999 en Garretsen en 
Peeters 1999). Als de rijke westerse landen een voorsprong hebben op het gebied van 
geavanceerde productietechnologieën, waarvoor vooral hoogopgeleide arbeidskrachten 
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nodig zijn, terwijl de opkomende economieën gebruikmaken van eenvoudiger productie
methoden die de inzet van voornamelijk laagopgeleiden vergen, zal in de rijke landen 
de vraag verschuiven van laagopgeleide naar hoogopgeleide arbeidskrachten. Deze 
ontwikkeling kan dan zowel aan de concurrentie van lagelonenlanden als aan de tech
nologische ontwikkeling worden toegeschreven. 

5.6.5 Opleiding als screeninginstrument 
In het voorgaande is verondersteld dat er een direct verband bestaat tussen het opleidings
niveau of andere indicatoren voor het menselijk kapitaal waarover een werknemer 
beschikt, en diens productiviteit. Dat verklaart waarom werkgevers hoogopgeleiden 
hoger belonen dan laagopgeleiden. Als er sprake is van onvolledige of asymmetrische 
informatie kan het behaalde opleidingsniveau echter ook fungeren als een screening-
of filteringinstrument (Arrow 1973). Voor een werkgever is het vaak moeilijk om de 
capaciteiten van een sollicitant vast te stellen. Deze laatste heeft er immers belang bij 
om zijn bekwaamheden zo gunstig mogelijk voor te stellen. Als het behalen van een 
bepaald diploma echter dezelfde capaciteiten vereist als die waaraan de werkgever 
behoefte heeft, dan biedt een dergelijk diploma hem de mogelijkheid om uit het aanbod 
van sollicitanten de geschikte kandidaten te 'filteren'. Zelfs als de betreffende opleiding 
niets bijdraagt aan de capaciteiten van de student of cursist, is het voor de werkgever 
toch efficiënt om nieuw personeel op grond van het behaalde diploma te selecteren. 
Daarmee voorkomt hij immers dat hij ongeschikte kandidaten aanneemt. Werkgevers 
sorteren de kandidaten voor een functie dan op volgorde van het behaalde opleidings
niveau (de z.g. labor queue), en de kandidaat met de beste papieren wordt aangenomen, 
ongeacht of zijn/haar opleiding voor de betreffende functie per se nodig is (vgl. 
Thurow 1975). Dit kan leiden tot verschijnselen als onderbenutting, overscholing en 
diploma-inflatie. Wie zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt wil vergroten, dient een 
zo hoog mogelijk opleidingsniveau te bereiken, zelfs als dat betekent dat men hoger 
geschoold is dan voor de functie die men ambieert strikt gezien nodig is. Wie genoegen 
neemt met of tot niet meer in staat is dan een 'voldoende' opleiding, wordt voorbij
gestreefd door andere werkzoekenden die een hogere opleiding hebben gevolgd. 
Als een opleiding in de eerste plaats als screeninginstrument fungeert, verdwijnt de 
directe band tussen opleidingsniveau enerzijds en productiviteit en beloning anderzijds. 
Dit betekent dat een toename van het aanbod van hoger opgeleiden bij een gegeven 
productietechnologie en een gegeven vraag naar hoger gekwalificeerden niet. zoals bij 
Tinbergen het geval is, in een vermindering van de loonverschillen tussen hoog- en 
laagopgeleiden hoeft te leiden (vgl. Krugman 1998). Naarmate getalenteerde werknemers 
vaker een hogere opleiding volgen, zal een steeds groter deel van de on- en laag
geschoolde werknemers uit minder getalenteerden bestaan. Het 'verborgen talent' 
onder on- en laaggeschoolden raakt op. De gemiddelde productiviteit van deze groep 
daalt dan en als gevolg daarvan daalt ook hun loon. In welke richting het loon van de 
hoogopgeleiden verandert, hangt af van de vraag of de nieuwe hoogopgeleiden 
gemiddeld meer of minder getalenteerd zijn dan de oude hoogopgeleiden. Als beide 
groepen weinig verschillen in aanleg, zullen de gemiddelde productiviteit van de 
hoogopgeleiden en dus ook hun beloning ongeveer gelijk blijven. Het loonverschil 

20 

tussen hoog- en laagopgeleiden neemt dan toe. Indien de nieuwe hoogopgeleiden 
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minder getalenteerd zijn dan de oude hoogopgeleiden, dalen evenwel de productiviteit 
en het loon van de hoogopgeleiden. In dat geval staat niet bij voorbaat vast of het 
loonverschil tussen hoog- en laagopgeleiden groter of kleiner wordt. In de volgende 
hypothese wordt echter verondersteld dat het loonverschil wel toeneemt. 

Hypothese 5 
Naarmate het aandeel van hoogopgeleiden in de beroepsbevolking groeit en zich 
onder de laagopgeleiden minder 'verborgen talent' bevindt, nemen de beloningsver
schillen tussen hoog- en laagopgeleiden toe. 

5.6.6 Sociale vaardigheden 
Naarmate een steeds groter deel van het arbeidsaanbod een hoog opleidingsniveau 
verwerft, wordt het behaalde diploma echter minder effectief als filter. Als er tussen 
degenen met hetzelfde hoge opleidingsniveau aanzienlijke verschillen in capaciteiten 
bestaan, zullen werkgevers op zoek gaan naar andere kenmerken van sollicitanten die 
een indicatie voor hun capaciteiten vormen. Daarbij zou het bijvoorbeeld kunnen gaan 
om sociale en communicatieve vaardigheden of- voor wie trendgevoeliger is - om 
'emotionele intelligentie' (Goleman 1996). Het belang dat werkgevers tegenwoordig 
aan dergelijke 'zachte' kwalificaties hechten, wordt geïllustreerd door het volgende lijstje 
van kenmerken die in een willekeurig nummer van het weekblad Intermediair in het 
jaar 1999 in personeelsadvertenties voor hoger opgeleiden werden gevraagd: initiatief
rijk, energiek, leergierig, flexibel, stressbestendig, daadkrachtig, ondernemend, klant- en 
marktgericht, collegiaal, zelfstandig, accuraat, communicatief, teamplayer, doortastend, 
inspirerend, servicegericht, resultaatgericht, proactief. Dat werkgevers dergelijke eisen 
stellen, kan voortvloeien uit het feit dat sociale en communicatieve vaardigheden daad
werkelijk bijdragen aan de productiviteit van werknemers in een moderne, postindus-
triële arbeidsmarkt of 'kenniseconomie'. Steeds meer mensen werken in de dienstver
lening en onderhouden contacten met klanten, toeleveranciers en collega's, terwijl de 
aard van het werk onder invloed van technologische ontwikkelingen en reorganisaties 
vaker verandert en men zich steeds sneller moet aanpassen aan veranderingen in de 
vraag (vgl. Castells 1996: hoofdstuk 4). Het is echter ook mogelijk dat sociale en 
communicatieve vaardigheden, die relatief gemakkelijk in een sollicitatiegesprek of 
een psychologische test lijken vast te stellen, als een indicator worden beschouwd voor 
andere, minder gemakkelijk waarneembare capaciteiten. Sociale vaardigheden zouden 
dan, evenals de formele opleiding, geen onmisbare productieve kwalificaties zijn, maar 
slechts een nieuw screeninginstrument. 
Bij sociale vaardigheden lijkt het ten dele te gaan om vaardigheden die men zich in 
het onderwijs en op de werkplek eigen kan maken en ten dele om aangeboren persoons
kenmerken of karaktertrekken. Daarnaast is het aannemelijk dat men sociale vaardig
heden ook via de opvoeding en het sociale milieu 'erft' van de ouders. Voorzover dit 
laatste het geval is, zou het groeiende belang van sociale vaardigheden bij de selectie 
van personeel ertoe kunnen leiden dat succes op de arbeidsmarkt weer in toenemende 
mate door de sociale afkomst wordt bepaald. Terwijl de band tussen sociale afkomst 
en opleidingsniveau in de afgelopen decennia losser is geworden en personen uit 'lagere' 
sociale milieus daardoor gemakkelijker toegang konden krijgen tot hogere functies, 
zou via selectie op sociale en communicatieve vaardigheden de relatie tussen de sociale 
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positie van de ouders en die van de kinderen weer sterker kunnen worden. Dit zou een 
ommekeer betekenen in de ontwikkeling naar een steeds 'opener' samenleving die 
kenmerkend was voor de tweede helft van de twintigste eeuw. 
Het toenemende belang van sociale vaardigheden zou ertoe kunnen leiden dat niet 
alleen de beloningsverschillen tussen werknemers met een verschillend opleidingsniveau 
groter worden, maar ook de beloningsverschillen tussen werknemers met hetzelfde 
opleidingsniveau. Inderdaad is in onderzoek naar de toenemende loonongelijkheid in 
de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk meermalen geconstateerd dat een 
belangrijk deel van de toename zich heeft voorgedaan binnen groepen met overeen
komstig opleidingsniveau, leeftijd en geslacht (Levy en Murnane 1992, Machin 1996, 
Gottschalk 1997). 
Dit leidt tot de volgende hypothese: 

Hypothese 6 
Naarmate een groter deel van de beroepsbevolking hoogopgeleid is, wordt sterker 
geselecteerd op sociale en communicatieve vaardigheden en nemen als gevolg daar
van de beloningsverschillen tussen personen met hetzelfde opleidingsniveau toe. 

5.6.7 De rol van vakbonden 
Totnogtoe is in deze paragraaf (impliciet) verondersteld dat de beloningsverhoudingen 
het resultaat zijn van overeenkomsten tussen individuele werkgevers en werknemers. 
In de praktijk worden de hoogte van het loon en de andere arbeidsvoorwaarden voor 
een bepaalde functie vaak vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst en een 
bijbehorend functieclassificatiesysteem. Deze zijn de uitkomst van onderhandelingen 
tussen vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Om veranderingen in 
beloningsverhoudingen te verklaren, kan men dus ook aanknopingspunten zoeken in 
het onderhandelingsproces over de arbeidsvoorwaarden. 
Hoewel er vanaf de jaren tachtig een opleving heeft plaatsgevonden in de wetenschap
pelijke belangstelling voor de rol van vakbonden en het collectieve arbeidsvoorwaarden
overleg, gaat de aandacht daarbij vrijwel uitsluitend uit naar de relatie tussen (veran
deringen in) het gemiddelde loonniveau en de werkgelegenheid. Aan de invloed van 
vakbonden en CAO-onderhandelingen op de beloningsverhoudingen wordt zelden 
aandacht besteed (vgl. Hartog 1995). Vaak lijkt impliciet te worden verondersteld dat 
vakbonden de beloningsverschillen willen beperken. Dit spreekt echter niet voor zich. 
Het zou vanzelfsprekend zijn indien vakbonden bij uitstek de lager betaalden zouden 
vertegenwoordigen en ernaar zouden streven het loon van deze groep te verhogen. 
In de praktijk blijken weliswaar de hoogst betaalden ondervertegenwoordigd te zijn 
onder de leden van vakbonden, maar dit geldt ook voor de laagst betaalden. De vak
beweging organiseert dus vooral de middengroepen (Van den Berg 1995: 133). 
Zouden vakbonden ook bij uitstek de belangen van de middengroepen behartigen, dan 
zou men verwachten dat zij vooral de verschillen in de bovenste helft van de loonver-
deling trachten te verkleinen door hogere lonen voor de middengroepen te eisen. Het 
kan echter ook in het belang van de vakbondsleden zijn om de verschillen tussen de 
middelste en de laagste loongroepen niet te zeer te laten toenemen. Dit geldt in het 
bijzonder wanneer de werkgever het werk van de middengroepen ook door lager 
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betaalden kan laten verrichten. De werkgever zou dan de kostenstijging voor de midden
groepen kunnen compenseren door hen te vervangen door personeel in de lagere loon
schalen. Om deze concurrentie van laagbetaalden tegen te gaan, doet een vakbond er 
verstandig aan om ook looneisen te stellen voor de lonen aan de onderkant van het 
'loongebouw'. Hoewel de totale werkgelegenheid in de betreffende onderneming of 
sector daardoor nadelig kan worden beïnvloed, wordt de positie van de middengroepen, 
die de vakbond vertegenwoordigt, erdoor versterkt. 
Een andere reden voor vakbonden om de beloningsverschillen te beperken, kan zijn 
dat zij niet alleen de directe belangen van hun leden behartigen, maar ook de solidariteit 
tussen werknemers onderling willen versterken. Werknemers zouden dan echter niet 
alleen uit eigenbelang lid moeten worden van een vakbond, maar ook om uitdrukking 
te geven aan meer altruïstische doeleinden. 

Als vakbonden daadwerkelijk kleinere loonverschillen nastreven dan de uitkomst zou 
zijn op een volledig 'vrije' arbeidsmarkt, zouden veranderingen in de feitelijke loon
verschillen mede het resultaat kunnen zijn van wijzigingen in de machtspositie van de 
vakbonden. De kracht van de vakbonden wordt meestal afgemeten aan hun ledental: 
naarmate zij een groter deel van het personeel vertegenwoordigen, zouden zij tegenover 
de werkgever(s) een sterkere vuist kunnen maken. Dit is overigens niet vanzelfsprekend. 
De kracht van de vakbonden wordt bijvoorbeeld ook bepaald door de wettelijke regels 
met betrekking tot CAO-onderhandelingen. Zo is de formele onderhandelingsbevoegd-
heid van een vakbond in Nederland niet afhankelijk van het aantal leden in de betreffende 
onderneming of bedrijfstak. Ook indien slechts een klein percentage van de werknemers 
vakbondslid is, is een vakbond gerechtigd over de CAO te onderhandelen en is de 
overeengekomen CAO op alle werknemers, inclusief de niet-leden, van toepassing. 
Niettemin is het aannemelijk dat een vakbond, naarmate deze meer leden heeft in een 
onderneming of bedrijfstak, meer druk kan uitoefenen op de werkgever(s): enerzijds 
doordat hij overtuigender met een staking kan dreigen (niet-leden krijgen immers 
geen stakingsuitkering en zullen daardoor minder stakingsbereidheid tonen) en ander
zijds doordat de werkgever de vakbond eerder als legitieme vertegenwoordiger van 
het personeel zal erkennen. Hoewel vermindering van het ledental van vakbonden niet 
onmiddellijk consequenties hoeft te hebben voor de uitkomst van CAO-onderhande
lingen, mag worden verwacht dat het steeds verder afbrokkelen van het ledenbestand 
op den duur de onderhandelingspositie zal verzwakken. 
Aangezien in veel westerse landen de organisatiegraad sinds de jaren tachtig is terug
gelopen (Visser en Ebbinghaus 1996: 24), zou hierin een verklaring kunnen liggen 
voor de toename van de loonongelijkheid in die periode. 
Hoewel de invloed van vakbondsmacht op de loonverhoudingen in theorie niet een
duidig is, kan niettemin de volgende hypothese worden geformuleerd: 

Hypothese 7 
Als de organisatiegraad van de vakbeweging daalt, neemt haar matigende invloed op 
de vrije loonvorming af en nemen de beloningsverschillen toe. 
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5.6.8 De overgang naar de postindustriële samenleving 
Zoals Kuznets de overgang van een agrarische naar een industriële samenleving in 
verband bracht met opeenvolgende fasen van toenemende en weer afnemende inkomens
ongelijkheid, zo wordt in meer sociologisch getinte theorieën een verband gelegd tussen 
de overgang naar een postindustriële samenleving en een nieuwe fase van toenemende 
inkomensongelijkheid. Volgens Bell (1973: 212-221) wordt de postindustriële samen
leving gekenmerkt door een sterke groei van kennisberoepen: leerkrachten, onderzoekers, 
engineers en technici. Hoewel hij geen aandacht besteedde aan de gevolgen hiervan 
voor de inkomensverdeling, is het aannemelijk dat hierdoor de loonverschillen toenemen. 
De kennisberoepen behoren immers tot de beter betaalde beroepen, zodat een ver
schuiving in de beroepenstructuur van traditionele industrieberoepen naar kennisberoepen 
over het algemeen in een schevere loonverdeling zal resulteren. In paragraaf 5.4 werd 
vastgesteld dat wanneer een persoon uit de onderste p% van de inkomensverdeling tot 
de bovenste p% doordringt, de Ginicoëfficiënt toeneemt. Als beroepen in de bovenste 
helft van de loonverdeling in aantal toenemen, terwijl beroepen in de onderste helft 
krimpen, wordt de Ginicoëfficiënt dus groter. Maakt men gebruik van de Theil-coëffi-
ciënt, dan neemt de ongelijkheid toe als beroepsgroepen die meer dan e maal het 
gemiddelde loon verdienen, groeien en beroepsgroepen onder deze grens krimpen. 
In meer recente beschouwingen over de postindustriële samenleving of de kennis
economie wordt erop gewezen dat niet alleen beroepen aan de bovenkant van de loon
verdeling groeien, maar ook bepaalde beroepen aan de onderkant. De komst van de 
postindustriële samenleving gaat weliswaar gepaard met een groot verlies aan traditionele 
industriearbeid, maar daar staat tegenover dat in de dienstensector veel laagbetaalde 
routinematige banen ontstaan, bijvoorbeeld in de horeca en detailhandel. Reich (1992: 
171-184) onderscheidt in dit verband drie soorten banen, namelijk routinematig 
productiewerk, persoonlijke dienstverlening en 'symboolanalytisch' werk (vergelijk
baar met het kenniswerk van Bell). Tegenover de krimp van de traditionele handarbeid 
staat de gelijktijdige groei van routinematige dienstenarbeid en symboolanalytisch 
werk. Er treedt daardoor een polarisering van de beroepenstructuur op, die gepaard 
gaat met een polarisering van de loonverhoudingen: zowel aan de bovenkant als aan 
de onderkant is er sprake van groei, terwijl het middensegment krimpt. Ook anderen 
hebben gewezen op een polarisatie van de beroepenstructuur en de daaruit resulterende 
beloningsverhoudingen (o.a. Kuttner 1983, Bluestone en Harrison 1988, Castells 1996). 
In Nederland is deze gedachte uitgedragen door Elfring en Kloosterman (1989. 1994). 
De gepolariseerde beroepen- en loonstructuur zou zich vooral in de sterk groeiende 
commerciële dienstensector manifesteren. Dit wordt wel in verband gebracht met de 
geringe organisatiegraad in de dienstensector, waardoor de beloningsverhoudingen 
veel meer dan in de sterker georganiseerde industrie en bouwnijverheid, door de vrije 
marktkrachten worden bepaald. Zo bedroeg de organisatiegraad in de handel en horeca 
in 1991 slechts 12% en in het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke dienstver
lening 17%, tegenover 34% in de industrie en 42% in de bouwnijverheid.-1 De lage 
organisatiegraad in de dienstensector hangt weer samen met de veel heterogenere 
samenstelling van de banen en het personeelsbestand. Zo neemt de mannelijke kost
winner met een vaste voltijdbaan - die de typische werknemer in de industrie én de 
traditionele achterban van de vakbeweaing vormt - in de dienstensector een minder-
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heidspositie in: verhoudingsgewijs werken daar meer vrouwen en zijn er naast vaste 
voltijdbanen meer deeltijd- en flexibele banen. 
De postindustriële these over de beloningsverhoudingen kan als volgt worden samen
gevat: 

Hypothese 8 

Naarmate de economische structuur verschuift van de industrie en bouwnijverheid 

naar de (commerciële) dienstensector, is er sprake van een meer gepolariseerde 

beroepenstructuur en grotere toonverschillen. 

5.6.9 The winner takes all 

Een andere verklaring voor toenemende beloningsverschillen die samenhangen met 
veranderingen in de economische structuur, is geopperd door de Amerikaanse economen 
Frank en Cook in hun boek The winner-take-all society (1996). Hun stelling luidt dat 
in de moderne economie, onder meer onder invloed van de nieuwe informatie-techno
logie en massacommunicatiemiddelen, beloningsverhoudingen steeds sterker worden 
bepaald door relatieve prestaties in plaats van door absolute prestaties. Dat wil zeggen 
dat de nummer één op een bepaald terrein veel meer verdient dan de nummer twee; 
ook als er slechts een marginaal verschil in prestaties tussen beiden is. Hiervan is het 
duidelijkst sprake in de wereld van de sport, waar het per definitie om relatieve prestaties 
gaat. Frank en Cook signaleren echter vergelijkbare tendensen in tal van andere sectoren: 
in de amusements- en mediawereld, in kunst en literatuur, in de organisatie- en advies
wereld, in de advocatuur, in de effectenhandel, enzovoorts. Hoewel de extreem hoge 
beloningen voor de 'besten' zich tot een in kwantitatief opzicht kleine top van 'super
sterren' beperken en dus niet de gehele loonverdeling 'scheef trekken', menen Frank en 
Cook dat zich in lagere echelons vergelijkbare verschijnselen voordoen, zij het in 
minder extreme mate. Zo zouden ook op lagere niveaus promoties steeds sterker door 
relatieve in plaats van door absolute prestaties worden bepaald, hetgeen ertoe leidt dat 
kleine prestatieverschillen in disproportionele beloningsverschillen resulteren. Dit zou 
ook verklaren waarom de toename van de loonongelijkheid zich in sterkere mate binnen 

beroepsgroepen en opleidingsniveaus manifesteert dan tussen beroepen en opleidings
niveaus (Frank en Cook 1996: 85-99). 

Hoewel de grotere beloningsverschillen die Frank en Cook voorspellen moeilijk zijn 
te relateren aan andere meetbare ontwikkelingen, kan op grond van hun verklaring 
niettemin de volgende hypothese worden geformuleerd: 

Hypothese 9 

Door het toenemende belang van 'winner-take-all'-markten nemen vooral de belonings
verschillen binnen beroepsgroepen en binnen opleidingscategorieën toe. 

In de twee volgende paragrafen zal worden getracht de negen hypothesen die in deze 
paragraaf uit verschillende theoretische benaderingen zijn afgeleid, empirisch te toetsen 
op basis van de feitelijke ontwikkeling in de beloningsverhoudingen in Nederland in 
de jaren tachtig en negentig. 
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5.7 Verschuivende beloningsverhoudingen in Nederland 

Voor verschillende landen - in het bijzonder de Verenigde Staten, maar bijvoorbeeld 
ook het Verenigd Koninkrijk - is in de jaren negentig veel empirisch onderzoek verricht 
naar de oorzaken van de toenemende loonongelijkheid in de jaren zeventig en tachtig. 
Voor Nederland is dergelijk onderzoek echter schaars. Een belangrijke oorzaak daarvan 
lijkt het gebrek aan consistente data over de beloningsverhoudingen die een wat langere 
periode bestrijken. Er zijn geen algemeen toegankelijke databestanden die voor de 
gehele jaren tachtig, waarin de omslag van een nivellerende naar een denivellerende 
trend plaatsvond, naast consistente loongegevens ook voldoende relevante achtergrond
gegevens (zoals arbeidsduur, bedrijfstak, leeftijd, geslacht en opleidingsniveau) 
omvatten. Empirische analyses van de beloningsverhoudingen in Nederland beperken 
zich daardoor meestal tot een of enkele momentopnames van de loonstructuur. Een 
uitzondering hierop vormen het onderzoek naar het rendement van scholing van Hartog 
et al. (1993), dat de periode 1962-1989 bestrijkt, en het onderzoek van Hartog et al. 
(1999), dat in aanvulling hierop de ontwikkeling in de periode 1986-1996 schetst. Uit 
deze onderzoeken blijkt dat het rendement op scholing - en dus het loonverschil tussen 
hoog- en laagopgeleiden - tot halverwege de jaren tachtig daalde en sindsdien is 
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gestabiliseerd of (bij mannen) licht is toegenomen." Deze onderzoeken trachten echter 
niet de veranderingen in de totale loonongelijkheid te verklaren en verschaffen dan 
ook geen inzicht in het belang van de verschillende factoren die daarbij een rol kunnen 
spelen. 
In deze paragraaf wordt getracht langs twee wegen in deze kennislacune te voorzien. 
In de eerste plaats wordt gebruikgemaakt van gegevens over de verdiende lonen van 
voltijdwerknemers die het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks publiceert. Deze 
gegevens maken het mogelijk om de ontwikkeling van de loonongelijkheid vanaf 1972 
in kaart te brengen. Het enige achtergrondgegeven dat hierbij voor alle jaren bekend 
is, is de bedrijfstak, zodat deze gegevens geen gedetailleerde analyse van veranderingen 
in de loonongelijkheid mogelijk maken. In aanvulling hierop worden daarom voor 
enkele afzonderlijke jaren loongegevens uit het Aanvullend Voorzieningengebruik 
Onderzoek (AVO) van het Sociaal en Cultureel Planbureau geanalyseerd. Vanwege de 
relatief kleine steekproefomvang zijn de gegevens uit dit onderzoek weliswaar minder 
betrouwbaar, maar omdat veel meer achtergrondgegevens bekend zijn, biedt dit data
bestand meer mogelijkheden om potentiële oorzaken van veranderingen in de loonver-
deling te onderzoeken. 

Sinds 1972 publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks (soms halfjaarlijks) 
gegevens over de verdiende lonen, die het mogelijk maken om de ontwikkeling van de 
loonongelijkheid vanjaar tot jaar te volgen."' Op basis van de door het CBS gepubli
ceerde frequentieverdelingen kunnen voor elk jaar in de periode 1972-1997 de Gini-
coëfficiënt en de Theilcoëfficiënt van de loonverdeling worden berekend. Omdat de 
ongelijkheid van weeklonen en jaarlonen sterk wordt beïnvloed door veranderingen in 
het aandeel deeltijders, zonder dat daarbij sprake hoeft te zijn van veranderingen in de 
onderliggende loonstructuur, zoals die tot uitdrukking komt in de uurlonen, is in onder
staande berekening uitsluitend gebruikgemaakt van loongegevens van voltijdwerk-

24 

nemers. 

WERK, ONGELIJKHEID EN ARMOEDE 247 



Als gevolg van diverse wijzigingen in de gebruikte definities en meetmethoden van 
het loon, vertoont de cijferreeks diverse breuken, die de volgtij del ij ke vergelijking van 
de loonongelijkheid bemoeilijken. Zo ontbreken tot 1977 gegevens over de lonen bij 
de overheid en hebben de cijfers tot 1984 betrekking op weeklonen en daarna op jaar
lonen. De overgang in 1995 naar een geheel nieuwe registratiemethode, de Enquête 
werkgelegenheid en lonen (EWL), leidde eveneens tot onvergelijkbaarheid van de 
oude en de nieuwe cijferreeks. 25 

Doordat bij de reeksbreuken in 1977 en 1984 voor een of twee jaar gegevens op basis 
van zowel de oude als de nieuwe definitie en meetmethode zijn gepubliceerd, is het 
evenwel mogelijk de reeksbreuken te helen door ze in overlappende jaren 'aan elkaar 
te knopen'.26 Hierbij wordt verondersteld dat de wijzigingen in de cijferreeksen niet 
van invloed zijn op de trendmatige ontwikkeling van de loonongelijkheid. Bij de laat
ste reeksbreuk, tussen 1994 en 1995, is het, vanwege het ontbreken van overlappende 
waarnemingen, niet mogelijk om de reeksbreuk te herstellen. 

Figuur 5.7 Ongelijkheid voltijdlonen (gecorrigeerde reeksen). 1972-1997 

0,22-

0.20-

Gini 

Theil 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

Bron: CBS (1983:41: a, b. f: 1994/11:1995/12:1999/5) SCP-bewerking 

1995 1997 

Figuur 5.7 toont de ontwikkeling van de ongelijkheid van de voltijdlonen in de periode 
1972-1997 op basis van de Ginicoëfficiënt en de Theilcoëfficiënt. Hoewel de verande
ringen van de twee ongelijkheidsmaatstaven van jaar tot jaar nogal eens uiteenlopen, 
komt de trendmatige ontwikkeling van beide maatstaven vrij goed overeen met het 
beeld dat eerder is geschetst op basis van inkomensstatistieken: in de jaren zeventig 
werd de loonongelijkheid aanzienlijk kleiner, in het begin van de jaren tachtig stabili
seerden de beloningsverhoudingen zich min of meer, om tussen 1983 of 1984 en 1990 
toe te nemen en zich in de jaren negentig weer te stabiliseren. Vanwege de trendbreuk 
in 1995 is het (nog) niet goed mogelijk om vast te stellen in welke richting de loon
ongelijkheid in de meest recente jaren tendeert. Twee opvallende verschillen tussen de 
ontwikkeling van de Theilcoëfficiënt en de Ginicoëfficiënt zijn, dat de Ginicoëfficiënt 
ook in het begin van de jaren tachtig nog op een afnemende ongelijkheid duidt en dat 
de omslag van nivellering naar denivellering volgens de Theilcoëfficiënt in 1983 en 
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volgens de Ginicoëfficiënt in 1984 plaatsvond. In het algemeen was deze omslag op 
basis van de Ginicoëfficiènt geprononceerder dan op basis van de Theilcoëfficiënt. Dit 
suggereert dat de toename van de loonongelijkheid in de tweede helft van de jaren 
tachtig zich vooral in het middendeel van de loonverdeling heeft voorgedaan, aangezien 
de Ginicoëfficiënt in vergelijking tot de Theilcoëfficiënt wat gevoeliger is voor verande
ringen in de middeninkomens (bijlage B5.1). 

Het feit dat het markante patroon van nivellering tot 1983 of 1984, gevolgd door een 
periode van denivellering, dat eerder bij de inkomensverdeling werd geconstateerd, 
zich ook voordoet bij de categorie werknemers met een voltijdbaan, betekent dat deze 
ontwikkeling niet kan worden verklaard uit de sterke groei van het aandeel van deel
tijdwerk in de werkgelegenheid. Deze constatering laat echter nog een groot aantal 
andere verklaringen open. Om het belang van verschillende verklaringen te kunnen 
vaststellen, wordt een benadering in twee stappen gevolgd. In de eerste stap wordt de 
ontwikkeling van de ongelijkheid van de voltijdlonen voor een aantal verschillende 
groepen in kaart gebracht, om na te gaan wââr de toename van de ongelijkheid sinds 
1983/1984 zich het meest nadrukkelijk manifesteerde. De in paragraaf 5.6 geformu
leerde hypothesen zoeken de verklaring voor de divergerende loonontwikkeling 
immers ten dele bij verschillende categorieën werknemers. Het effect van een verlaging 
van het minimumloon en de minimumuitkeringen zou vooral tot uitdrukking moeten 
komen in een toename van de werkgelegenheid en een daling van de lonen onder laag
opgeleiden (hypothese 1). Het conjuncturele effect op de loonongelijkheid zou tot uit
drukking moeten komen in een dalende werkgelegenheid van laagopgeleiden en/of 
laag gekwalificeerde beroepsgroepen en daardoor afnemende ongelijkheid in het 
begin van de jaren tachtig, en de omgekeerde tendens in de tweede helft van de jaren 
tachtig (hypothese 2). Zowel de technologiehypothese als de internationaleconcurrentie-
hypothese en de hypothese over de vermindering van verborgen talent, voorspellen het 
samengaan van een groeiend aandeel hoogopgeleide werknemers en een toename van 
de beloningsverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden (hypothesen 3, 4 en 5). Als in 
toenemende mate wordt geselecteerd op sociaal-communicatieve vaardigheden zou 
een groeiend aandeel hoogopgeleiden echter vooral gepaard kunnen gaan met grotere 
toonverschillen tussen hoogopgeleiden onderling (hypothese 6). 
Terwijl de voorgaande hypothesen vooral veranderingen in de beloningsverhoudingen 
tussen opleidings- en kwalificatieniveaus 'voorspellen', richten de hypothesen 7 en 8 
de aandacht meer op verschillen tussen bedrijfstakken. Hypothese 7 over de macht van 
vakbonden is weliswaar geformuleerd voor de gehele economie, maar te verwachten 
valt dat de toename van de loonongelijkheid zich het sterkst manifesteert in sectoren 
waarin de organisatiegraad het sterkst is gedaald, dat wil zeggen in de (commerciële) 
dienstverlening. Volgens de postindustriële these zou de toename van de loonongelijkheid 
ook direct kunnen samenhangen met de verschuiving in de sectorstructuur van de 
industrie naar de (commerciële) dienstverlening en de daarmee samenhangende veran
deringen in de beroepenstructuur (hypothese 8). 

Ten slotte valt op grond van de winner-take-allhypothese te verwachten dat vooral de 
loonongelijkheid binnen beroepsgroepen en opleidingscategorieën toeneemt 
(hypothese 9). Omdat sommige hypothesen aanleiding geven tot vergelijkbare 'voor-
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spellingen' ten aanzien van de ontwikkeling van de loonverhoudingen tussen uiteen
lopende groepen, zal, in de tweede stap, nog een aanvullende analyse op macroniveau 
worden uitgevoerd. Daarbij wordt nagegaan of de omslag in de trendmatige ontwikkeling 
van de loonongelijkheid kan worden verklaard uit een aantal macro-economische 
grootheden die als indicatoren kunnen dienen voor de factoren die in verschillende 
hypothesen worden opgevoerd. 

Tabel 5.6 Gemiddeld brutojaarloon. aandeel in de totale voltijdwerkgelegenheid en loonongelijkheid (o.b.v. de 
Theilcoëfficiènt) van voltijdwerknemers naar sector, 1984 en 1991 en mutatie 

niveaus mul 

1984 

:atiesa 

1984 1991 

mul 

1984 -1991 

gemiddeld loon (totaal = 100) 

totaal" 100 100 

industrie 101 98 -2 

bouwnijverheid 96 94 -2 

handel, horeca en reparatiebedrijven 89 87 -1 

transport-, opslag- en communicatiebedrijven 103 106 3 

bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 114 114 0 

overige dienstverlening 101 104 3 

aandeel in totale aantal voltijdbanen (%) 

totaal" 100,0 100,0 

industrie 25,3 24,8 -0,5 

bouwnijverheid 8,3 8,7 0,4 

handel, horeca en reparatiebedrijven 15.6 17,3 1,7 

transport-, opslag- en communicatiebedrijven 7,6 8,0 0,3 

bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 9,8 11,8 2,0 

overige dienstverlening 30,3 26,4 -3,9 

loonongelijkheid (Theilcoëfficiènt x 1.000) 

totaal" 90 107 17 

industrie 85 99 14 

bouwnijverheid 49 48 -1 

handel, horeca en reparatiebedrijven 129 143 14 

transport-, opslag- en communicatiebedrijven 63 70 7 

bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 142 177 35 
overige dienstverlening 82 88 6 

a De mutaties van het gemiddelde loon en van de populatieaandelen zijn uitgedrukt in procentpunten en de mutatie van de 
Theilcoéfficiënt in absolute veranderingen. 

b Inclusief de sectoren landbouw en visserij, delfstoffenwinning en openbare nutsbedrijven, waarover geen afzonderlijke 

gegevens vermeld zijn. 

Bron: CBS (a 1986, b 1994,1996c) SCP-bewerking 

Zoals opgemerkt, laten de loongegevens van het CBS alleen een uitsplitsing van de 
loonongelijkheid naar economische sector toe. Dit maakt alleen een toets van de 
hypothesen 7 en 8 mogelijk. Voor een goede vergelijkbaarheid over de tijd wordt de 
aandacht hier beperkt tot de periode 1984-1991, waarin de definitie en meetmethode 
van het brutojaarloon van voltijdwerknemers niet veranderden (tot en met 1983 werden 
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alleen gegevens over weeklonen gepubliceerd). Aangezien in deze periode de loon
ongelijkheid toenam, kan deze analyse inzicht verschaffen in het belang van de verande
ring in de sectorstructuur voor de toename van de loonverschillen. Tabel 5.6 verschaft 
de benodigde gegevens. Hieruit blijkt dat het gemiddelde loon van een voltijdwerknemer 
in het bank- en verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening het hoogst is, en in 
de handel, horeca en reparatiebedrijven het laagst. De andere sectoren ontlopen elkaar 
niet veel. 
Hoewel in de periode 1984-1991 het aandeel van de commerciële dienstverlening in 
de totale (voltijd)werkgelegenheid met 4 procentpunten toenam, ging dit niet ten koste 
van het aandeel van de nijverheid (industrie en bouw), maar ten koste van het aandeel 
van de 'overige' dienstverlening, die voornamelijk uit de overheid en de quartaire sector 
bestaat. 

Tussen de sectoren bestaan, blijkens het onderste deel van tabel 5.6, grote verschillen 
in loonongelijkheid. In het bank- en verzekeringswezen en in de handel, horeca en 
reparatiebedrijven zijn de loonverschillen ongeveer driemaal zo groot als in de bouw
nijverheid en tweemaal zo groot als in de transport-, opslag- en communicatiesector. 
Dit biedt ondersteuning aan de hypothese dat een sterke vakbond de loonverschillen 
beperkt, aangezien de organisatiegraad in het bank- en verzekeringswezen en in de 
handel, horeca en reparatiesector laag is en in de bouwnijverheid en de transportsector 
hoog. Aangezien het bank- en verzekeringswezen en de handel, horeca en reparatie de 
twee snelst groeiende bedrijfstakken waren, ging van deze verschuiving in de sector
structuur inderdaad een opwaarts effect op de loonongelijkheid uit. Tegelijkertijd 
blijkt uit tabel 5.6 dat ook de loonverschillen binnen iedere sector, met uitzondering 
van de bouwnijverheid, tussen 1984 en 1991 toenamen. De 'scheefgroei' in de loon-
verhoudingen kan dus niet uitsluitend uit de veranderingen in de sectorstructuur worden 
verklaard. De veranderingen in de organisatiegraad per sector zouden hiervoor ten 
dele een verklaring kunnen bieden: tussen 1983 en 1991 nam de organisatiegraad in 
de meeste sectoren af. Dit was echter niet het geval in de industrie (waar de organisatie
graad vrijwel gelijk bleef) en in de bouw (waar de organisatiegraad steeg van 33% 
naar 42%).27 De toename van de loonongelijkheid in de industrie kan dus niet uit de 
ontwikkeling van het aantal vakbondsleden worden verklaard, terwijl men in de bouw, 
op grond van de stijging van de organisatiegraad, zelfs een afname van loonverschillen 
zou verwachten. 

Om het belang van deze verschillende ontwikkelingen vast te stellen, vermeldt tabel 5.7 
de uitkomsten van de decompositieanalyse. 
De verschuiving in de sectorstructuur naar de commerciële dienstverlening blijkt 
slechts een klein deel (minder dan een vijfde) van de toename van de loonongelijkheid 
te verklaren. Het overgrote deel (ruim driekwart) van de toename van de loonverschillen 
tussen 1984 en 1991 moet worden verklaard uit de stijging van de binnengroepsongelijk
heid in de verschillende sectoren. De grootste bijdrage hieraan leverden het bank- en 
verzekeringswezen en de zakelijke dienstverlening, maar opmerkelijk is dat ook de 
stijging van de loonongelijkheid in de industrie een fors deel van de toename van de 
loonverschillen verklaart. Deze analyse vormt op zichzelf weliswaar een bevestiging 
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van hypothesen 7 en 8, die stellen dat de verschuiving in de sectorstructuur naar de 
commerciële dienstverlening in een grotere loonongelijkheid resulteert. Tegelijkertijd 
blijken de veranderingen in de sectorstructuur toch slechts een klein deel van de totale 
toename van de inkomensongelijkheid te verklaren. De ontwikkelingen die zich binnen 
de verschillende sectoren voordeden, leggen beduidend meer gewicht in de schaal. 

Tabel 5.7 Decompositie van de mutatie van de loonongelijkheid (Theilcoëfficiënt) van voitijdwerknemers naar 
economische sector tussen 1984 en 1991 (x 1.000) 

1984-1991 

totale mutatie 17,2 

bijdrage van werkgelegenheidsaandelen 3,1 
w.v. relatieve lonen 0.4 

binnengroepsongelijkheid 2,7 

bijdrage van loonverschillen tussen de sectoren 0,9 

bijdrage van binnengroepsongelijkheden 13.4 

w.v. industrie 3,4 
bouwnijverheid -0.1 

handel, horeca en reparatiebedrijven 2,0 
transport-, opslag- en communicatiebedrijven 0,6 
bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 4,3 
overige dienstverlening 1,8 
overige (landbouw en visserij, delfstoffenwinning en openbare nutsbedrijven) 1,4 

restterm -0,1 

Bron: CBS (a 1986, b 1994,1996c) SCP-bewerking 

Om een analyse van de veranderingen in de loonongelijkheid naar andere achtergrond-
kenmerken dan de economische sector (bedrijfstak) mogelijk te maken, is zoals gezegd, 
gebruikgemaakt van gegevens uit het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek 
(AVO) van het SCP. Dit onderzoek wordt sinds 1979 iedere vier jaar gehouden en 
levert derhalve gegevens op voor de jaren 1979, 1983, 1987, 1991, 1995 en 1999. Dit 
betekent dat het AVO gegevens van zowel vóór als tijdens en na de omslag in de trend
matige ontwikkeling van de loonongelijkheid bevat en dus in beginsel geschikt is voor 
een onderzoek naar de oorzaken van deze omslag. Doordat het AVO naast de bedrijfstak 
ook informatie bevat over onder meer geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en beroeps
groep (m.u.v. 1979) van de (voltijd)werknemer, kunnen veranderingen in de loonver-
houdingen tussen en binnen verschillende groepen worden geanalyseerd. Het niet al te 

TC 

grote aantal respondenten met een voltijdbaan" in het AVO (in de meeste jaren niet meer 
dan circa 3.000) legt echter een beperking op aan het aantal groepen dat kan worden 
onderscheiden, omdat de onbetrouwbaarheidsmarges anders te groot zouden worden. 
Voorzover dit kan worden nagegaan, komen de loongegevens uit het AVO overigens 
redelijk overeen met die uit de loononderzoeken van het CBS (zie bijlage B5.6). 
Doordat de gegevens uit het AVO'95 niet goed vergelijkbaar blijken te zijn met die uit 
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het AV0'91, terwijl de gegevens uit het AVO'99 ten tijde van het onderzoek nog niet 
beschikbaar waren, beperkt de navolgende analyse zich tot de jaren 1979-1991. 
Aangezien in deze periode ook de omslag van nivellering naar denivellering plaatsvond, 
is het ontbreken van de meer recente jaren niet al te bezwaarlijk. 
Hoewel in de verschillende hypothesen de nadruk ligt op loonverschillen naar opleidings
niveau en beroepsgroep, worden voor de volledigheid in de tabellen 5.8-5.10 ook 
gegevens naar geslacht en leeftijd vermeld. Er zijn namelijk ook verklaringen voor de 
toegenomen loonongelijkheid geopperd die de nadruk leggen op verschillen tussen de 
seksen of tussen leeftijdsgroepen (Levy en Murnane 1992, Topel 1997). 

Tabel 5.8 Gemiddeld brutojaarloon ten opzichte van het gemiddelde van voltijdwerknemers naar geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau en beroepsgroep, 1979.1983. 1987 en 1991 

1979 1983 1987 1991 

totaal 100 100 100 100 

geslacht 

man 

vrouw 

leeftijd 

15-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

106 106 106 107 

73 74 79 77 

66 60 60 62 

100 93 91 91 

119 118 117 117 

120 119 125 123 

117 126 124 114 

opleidingsniveau 

bo 82 80 82 79 

mavo 8Î 87 89 92 

vbo 8E 85 82 83 

havo/vwo 9' 1 97 97 109 

mbo 10C 98 95 92 

hbo 13E 134 131 124 

WO 172 169 151 157 

beroepsgroep 

wetenschappelijke e.a. vakspecialisten 112 111 111 

beleidvoerende en hogere leidinggevende functies 170 157 168 

administratieve functies 99 97 95 

commerciële functies 105 109 98 

dienstverlenende functies 81 76 77 

agrarische beroepen 76 72 78 
ambachts-, industrie-, transportberoepen 87 85 84 

Bron: SCP (AVO'79, '83. '87, '91 en '95) 
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Tabel 5.8 laat zien dat mannen, ouderen, hoger opgeleiden en werknemers in weten
schappelijke en leidinggevende beroepen relatief veel verdienen. Interessanter zijn 
echter de veranderingen in de beloningsverhoudingen in de loop van de tijd. Vooral de 
ontwikkeling van de loonverschillen naar opleidingsniveau is opmerkelijk. Volgens 
verschillende hypothesen (3, 4 en 5) wordt de toenemende beloningsongelijkheid ver
oorzaakt door grotere loonverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden. In Amerikaans 
onderzoek is meermalen aangetoond dat deze een deel van de toename van de loon
ongelijkheid in de Verenigde Staten verklaren. In Nederland blijkt dit evenwel niet het 
geval te zijn. Terwijl het loon van voltijdwerknemers met een hogere opleiding (hbo, 
wo) of een middelbare beroepsopleiding (mbo) ten opzichte van het gemiddelde loon 
tussen 1979 en 1991 daalde, bleef het relatieve loon van laagopgeleiden min of meer 
gelijk. Alleen werknemers met een havo- of vwo-diploma wisten hun relatieve positie 
te verbeteren. 
Aangezien de toegenomen loonongelijkheid soms ook in verband wordt gebracht met 
grotere loonverschillen tussen jongeren en ouderen, is het eveneens opmerkelijk dat 
de loonverhoudingen tussen de leeftijdsklassen tussen 1983 en 1991 nauwelijks wijzi
gingen hebben ondergaan. Tussen 1979 en 1983 nam het loonverschil tussen jongeren 
en ouderen wel toe, maar in deze jaren nam de totale loonongelijkheid juist af. Ook 
de beloningsverhoudingen tussen de beroepsgroepen zijn weinig veranderd, met uit
zondering van de relatieve verslechtering van de lonen in de commerciële functies. 
Doordat voor het jaar 1979 het beroep van de respondenten niet bekend is, kan echter 
niet worden vastgesteld of de loonverhoudingen tussen de beroepen vóór 1983 wel 
veranderden. 

Tabel 5.9 bevestigt dat het aandeel van de hoogopgeleiden in de voltijdwerkgelegen-
heid groeit en het aandeel van de laagopgeleiden (m.u.v. de mavisten) krimpt. Het jaar 
1983 vormt in deze ontwikkeling echter geen keerpunt, zodat deze trendmatige ontwik
keling weinig aanknopingspunten biedt voor een verklaring van de omslag in de loon
ongelijkheid. 
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Tabel 5.9 Aandeel in de totale 
en beroepsgroep, 1979,1983, 

voltijdwerkgelegenheid van voltijdwerknemers naar 
1987 en 1991 

geslacht, leeftijd, opleidii ngsniveau 

1979 1983 1987 1991 

totaal 100 100 100 100 

geslacht 

man 81 81 78 76 
vrouw 19 19 22 24 

leeftijd 

15-24 24 18 17 15 
25-34 34 32 34 36 
35-44 20 27 29 26 
45-54 14 15 14 17 
55-64 9 8 6 6 

opleidingsniveau 

bo 16 12 7 11 
mavo 9 8 7 11 
vbo 

havo/vwo 

31 

4 

29 

5 

27 

5 

22 

6 
mbo 21 25 27 24 
hbo 12 13 14 17 
WO 5 6 9 8 

beroepsgroep 

wetenschappelijke e.a. vakspecialisten 

beleidvoerende en hogere leidinggevende functies 

administratieve functies 

• 24 

4 

23 

29 

5 

20 

29 

6 

22 
commerciële functies 9 7 7 
dienstverlenende functies 7 6 6 
agrarische beroepen 
ambachts-, industrie-, transportberoepen 

2 

31 
2 

31 
2 

29 

Bron: SCP (AV079, '83, '87 en '91) 

Tabel 5.9 laat verder zien dat het aandeel vrouwen en van het aandeel van de midden 
leeftijdscategorieën (35-54 jaar) in de voltijdwerkgelegenheid is gegroeid. Verder 
blijkt na 1983 het aandeel in de werkgelegenheid van de wetenschappelijke en leiding
gevende functies fors te zijn gegroeid, en het aandeel van de administratieve, commer
ciële, dienstverlenende en ambachtelijke en industriële beroepen te zijn gekrompen. 
De afname van het aandeel laagopgeleiden en van het aandeel ambachtelijke en indus
triële beroepen vanaf 1983 valt moeilijk te rijmen met de conjunctuurhypothese, aan
gezien deze een relatief sterke groei van de lager gekwalificeerde werkgelegenheid in 
de opgaande conjunctuurfase voorspelt. 
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Tabel 5.10 Loonongelijkheid (o.b.v. de Theilcoëfficiént. x 1.000) van voltijdwerknemers 
opleidingsniveau en beroepsgroep, 1979.1983,1987 en 1991 

naar geslacht, leeftijd. 

1979 1983 1987 1991 

totaal 110 93 102 108 

105 
geslacht 

man 103 87 100 

108 

105 

vrouw 85 70 74 76 

leeftijd 

15-24 77 40 67 72 

25-34 69 43 50 59 

35-44 95 71 73 98 

45-54 111 97 102 103 

55-64 107 87 143 116 

opleidingsniveau 

bo 91 45 51 67 

mavo 94 74 85 92 

vbo 88 61 54 66 

havo/vwo 11S 105 163 116 

mbo 7C 72 73 79 

hbo 6£ 57 78 92 

WO ioe 81 106 106 

beroepsgroep 

wetenschappelijke e.a. vakspecialisten 

beleidvoerende en hogere leidinggevende functies 

91 

70 

88 

110 

102 

106 

administratieve functies 76 83 83 

commerciële functies 125 169 136 

dienstverlenende functies 65 70 59 

agrarische beroepen 
ambachts-, industrie-, transportberoepen 

66 
52 

55 
56 

80 
54 

Bron: SCP (AVO'79, '83, '87 en '91) 

Tabel 5.10 schetst de ontwikkeling van de loonongelijkheid in de verschillende catego
rieën. Op basis van de gegevens uit het AVO kan worden berekend dat de Theil
coëfficiént van de voltijdlonen tussen 1979 en 1983 met 0,017 is afgenomen (-15%) en 
tussen 1983 en 1991 weer met 0,015 is toegenomen (+16%), hetgeen niet veel verschilt 
van de cijfers op basis van het loononderzoek van het CBS. Het meest opmerkelijke is 
dat niet alleen de totale loonongelijkheid, maar ook de binnengroepsongelijkheid tussen 
1979 en 1983 in alle onderscheiden groepen afnam en na 1983 in alle groepen weer 
toenam, al deed deze toename zich bij de vbo-gediplomeerden, de wetenschappelijke 
beroepen en de agrarische beroepen pas na 1987 voor. Het verschijnsel dat de binnen
groepsongelijkheid voor vrijwel alle te onderscheiden categorieën toeneemt, is ook in 
buitenlands onderzoek veelvuldig geconstateerd. Dit betekent dat de toegenomen 
loonongelijkheid niet uitsluitend kan worden verklaard uit veranderingen in de loon-
verhoudingen tussen groepen en veranderingen in de samenstelling van de werkzame 
bevolking naar bepaalde kenmerken. 
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Om het belang van de veranderingen in de loonverhoudingen tussen de groepen, de 
verschuivingen in de populatieaandelen en de veranderingen in de binnengroepsongelijk-
heden vast te stellen, is in tabel 5.11, op de eerder beschreven wijze, een decompositie
analyse uitgevoerd van de verandering in de totale loonongelijkheid tussen 1979 en 
1983 en tussen 1983 en 1991. 
Uit deze decompositie blijkt zonneklaar dat - welk achtergrondkenmerk men ook in 
beschouwing neemt - de veranderingen in de binnengroepsongelijkheden verreweg het 
grootste deel van de verandering in de loonongelijkheid verklaren/ In een aantal geval
len is de bijdrage van veranderingen in de binnengroepsongelijkheden zelfs groter dan de 
totale verandering in de loonongelijkheid, hetgeen betekent dat andere veranderingen in 
tegengestelde richting werkten. Zo was tussen 1979 en 1983 de toename van de loonver-
schillen tussen de leeftijdscategorieën verantwoordelijk voor een toename van de 
Theilcoëfficiënt met 0,009. Doordat tegelijkertijd de loonongelijkheid binnen de afzon
derlijke leeftijdsklassen afnam, werd de totale loonongelijkheid toch beduidend kleiner. 

Tabel 5.11 Decompositie van de mutatie van de loonongelijkheid (Theilcoëfficiënt) van voltijdwerknemers naar een 

aantal achtergrondkenmerken tussen 1979 en 1983 en tussen 1983 en 1991 (x 1.000)a 

1979-1983 1983-1991 

populatieaandeel 

binnen- toon binnen-

populatieaandeel 

binnen- loon- binnen-

achtergrond-

kenmerk 

relatieve 

lonen 

groeps-

ongelijk-

heid 

verschillen 

tussen 

cat. 

groeps-

ongelijk-

heid 

relatieve 

lonen 

groeps- verschillen 

ongelijk- tussen 

heid cat. 

groeps-

ongelijk-

heid 

geslacht 

leeftijd 

opleidingsniveau 

bedrijfstak 

beroepsgroep 

0 

-4 

2 

0 

1 

0 

-1 

9 

0 

-16 

-29 

-22 

2 

-3 

3 

1 

4 

0 

-2 

1 

1 

0 

-1 

-3 

-6 

0 

1 

15 

24 

15 

13 

7 

totale mutatie -17 15 

a Doordat de decompositie een 
Theilcoëfficiënt. 

benadering is. tellen de afzonderlijke bijdragen niet exact op tot de totale mutatie van de 

Bron: SCP (AV07S ','83 en'91) 

Tussen 1983 en 1991 deed zich de omgekeerde tendens voor: de toonverschillen tussen 
de leeftijdsklassen werden kleiner, maar de invloed hiervan op de totale loonongelijk
heid (-0,003) viel in het niet bij de forse toename van de toonverschillen binnen de leef
tijdsklassen (+0,024). Ook de gemiddelde toonverschillen tussen mannen en vrouwen 
en tussen hoog- en laagopgeleiden namen tussen 1983 en 1991 af, maar deze bijdragen 
aan een kleinere loonongelijkheid werden eveneens ruimschoots tenietgedaan door de 
grotere toonverschillen binnen de geslachts- en opleidingscategorieën. 

De enige uitzondering op de overheersende invloed van veranderingen in de binnen
groepsongelijkheid op de totale loonongelijkheid doet zich in de periode 1983-1991 
voor bij de decompositie naar beroepsgroep. 'Slechts' de helft van de toename van de 
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loonongelijkheid in deze jaren wordt verklaard door grotere beloningsverschillen binnen 
de beroepsgroepen, terwijl een derde wordt verklaard door veranderingen in de omvang 
van de beroepsgroepen en de toonverschillen tussen beroepsgroepen (de rest blijft 
'onverklaard'). Zoals reeds opgemerkt, maakten de twee bestbetaalde beroepsgroepen, 
de wetenschappelijke en andere vakspecialisten en de beleidvoerende en hogere leiding
gevende functionarissen, een forse groei door. Hun gezamenlijke aandeel in de totale 
voltijdwerkgelegenheid nam tussen 1983 en 1991 met 7 procentpunten toe (tabel 5.9). 
Het aandeel van de administratieve en commerciële functies, waarvan de beloning 
weinig verschilt van het gemiddelde, kromp daarentegen. Per saldo vond er dus een 
verschuiving plaats van de middenberoepen naar de hogere beroepen, hetgeen de loon
ongelijkheid vergrootte. Merk op dat de toename van de loonongelijkheid geen verband 
houdt met de ongelijkheid binnen de groeiende beroepsgroepen: de binnengroeps
ongelijkheid binnen de wetenschappelijke en de leidinggevende functies verschilt 
immers nauwelijks van het gemiddelde, zodat daarvan geen opwaartse druk op de 
loonongelijkheid uitging. Wel droeg de krimp van de ambachts-, industrie- en transport-
beroepen, die de kleinste binnengroepsongelijkheid kennen, bij aan de groei van de 
loonongelijkheid. 
Binnen elk van de beroepsgroepen, met uitzondering van de dienstverlenende functies, 
namen de toonverschillen tussen 1983 en 1991 toe. Het sterkst deed zich dit voor bij 
de beleidvoerende en hogere leidinggevende functies. Tezamen met de toegenomen 
ongelijkheid onder de wetenschappelijke en andere vakspecialisten droegen deze 
beroepsgroepen 0,004 bij aan de toename van de Theilcoëfficiënt, een kwart van de 
totale toename. 
Zowel de sterke groei van de wetenschappelijke en hogere leidinggevende beroepen 
als de forse toename van de ongelijkheid binnen beide beroepsgroepen heeft derhalve 
een substantiële bijdrage geleverd aan de stijging van de loonongelijkheid tussen 1983 
en 1991. Doordat het AVO'79 geen gegevens over de beroepsgroep bevat, kan niet 
worden nagegaan of de veranderingen tussen en binnen deze beroepsgroepen ook de 
afname van de ongelijkheid vóór 1983 verklaren. 

De belangrijke rol van veranderingen in de binnengroepsongelijkheden is alleen voor
speld door de hypothesen 6, volgens welke op de arbeidsmarkt steeds sterker op 
sociale en communicatieve vaardigheden wordt geselecteerd, en hypothese 9, die de 
aandacht richt op het belang van winner-take-allmarklen. In beide hypothesen ligt de 
nadruk op beloningsverschillen tussen werknemers met gelijk opleidingsniveau. De 
groei van deze binnengroepsongelijkheden kan inderdaad de groei van de loonongelijk
heid tussen 1983 en 1991 volledig verklaren. Daarnaast voorspelt de winner-take-all -
hypothese ook een toename van toonverschillen tussen werknemers met hetzelfde 
beroep. Deze toename verklaart, zoals hiervoor opgemerkt, echter niet meer dan de helft 
van de groei van de totale loonongelijkheid. Hoewel de geconstateerde ontwikkelingen 
in overeenstemming zijn met beide hypothesen, is het erg lastig om ze rechtstreeks te 
toetsen aangezien sociale en communicatieve vaardigheden noch het winner-take-all-
mechanisme in enquêtes worden waargenomen. 

WERK, ONGELIJKHEID EN ARMOEDE 



Een nadeel van de vorenstaande decompositieanalyses is dat de veranderingen in de 
loonongelijkheid steeds slechts aan één kenmerk van de werkzame beroepsbevolking 
tegelijk worden gerelateerd. Daardoor geven deze analyses geen inzicht in het effect 
van simultane veranderingen in de loonverschillen tussen bijvoorbeeld leeftijds- en 
opleidingscategorieën. Stel dat tegelijkertijd het rendement op ervaring (of leeftijd) en 
het rendement op opleiding stijgen. Doordat jongeren gemiddeld hoger zijn opgeleid 
dan ouderen, werken beide effecten elkaar tegen. Het is dan denkbaar dat de waar
genomen loonverschillen tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden en tussen jongeren 
en ouderen niet of nauwelijks veranderen. Om inzicht te krijgen in de feitelijke veran
deringen in beloning naar opleiding en leeftijd, dient men een loonvergelijking te 
schatten waarin deze en andere variabelen tegelijkertijd als verklarende variabelen 
worden opgenomen. Tabel 5.12 geeft de veranderingen in het rendement van geslacht, 
leeftijd, opleiding, beroepsgroep en bedrijfstak tussen 1979 of 1983 en 1995/ Hierbij 
wordt steeds het loon van voltijdwerknemers in twee categorieën die vrij ver uiteen 
liggen, met elkaar geconfronteerd. Bij de tabel dient de kanttekening te worden gemaakt 
dat de schattingen voor 1979 en 1995 minder betrouwbaar zijn: in 1979 werd het 
beroep niet waargenomen en was de bedrijfstakindeling grover dan in latere jaren; in 
1995 wijkt de indeling van werknemers in beroepsgroepen en bedrijfstakken af van 
die volgens andere (meer betrouwbare) bronnen. 

Tabel 5.12 Rendement3 van geslacht, leeftijd, opleiding, beroepsgroep en bedrijfstak. 1979-1995 (in procenten) 

geslacht leeftijd opleiding beroepsgroep bedrijfstak geslacht leeftijd opleiding 

weten beleid- overige overige 

man 45-54 jaar WO WO schappelijk voerend dienst- dienstverl. 

t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. t.o.v. verl. t.o.v. t.o.v. handel 

vrouw 25-34 jaar mavo mbo industrieel industrieel0 industrie /horeca 

1979 26 18 52 43 3 9 

1983 16 17 57 44 -5 32 1 8 

1987 21 25 46 39 8 31 -3 3 

1991 21 23 55 45 10 46 -8 -2 
1995 24 27 54 50 13 42 -7 2 

a Verschil in loon var i voltijdwerknemers na correctie voor de invloed van andere achtergrondkenmerken. 

b Wetenschappelijke en andere vakspecialisten t.o.v ambachtelijk! !, industriële en transportberoepen. 

c Beleidvoerende en hogere leidinggevenc Ie functies t.o.v. ambachtelijke, industriële, transport- en agrarische beroepen. 

Bron: SCP (AV079, ' 33, '87, '91 en '95 

Uit de eerste twee kolommen blijkt dat zowel het rendement van geslacht (mannen 
t.o.v. vrouwen) als dat van leeftijd (werknemers van 45-54 jaar t.o.v. werknemers van 
25-34 jaar) in 1983 een minimum bereikt en daarna weer toeneemt. Het rendement 
van een hoge opleiding (wetenschappelijk onderwijs t.o.v. mavo of mbo) bereikte even
wel pas in 1987 zijn laagste punt en is daarna toegenomen. In 1991 was het rendement 
op onderwijs vergelijkbaar met dat in 1983, zodat hierin geen verklaring kan zijn 

-ï-> 

gelegen voor de toename van de loonongelijkheid in deze periode.' 
Het rendement van een wetenschappelijke of vakspecialistische functie ten opzichte 
van een ambachtelijk, industrieel of transportberoep was in 1983 nog licht negatief, 
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maar is daarna aanzienlijk verbeterd. Het rendement van een beleidvoerende of hogere 
leidinggevende functie is na 1987 aanzienlijk gestegen. Ten slotte blijkt uit de laatste 
twee kolommen van tabel 5.12 dat de lonen in de overige dienstverlening (voornamelijk 
overheid en quartaire sector) vanaf 1979 zijn gedaald ten opzichte van de lonen in 
zowel de industrie als de handel en horeca. 
Alleen de omslag in het rendement op geslacht, leeftijd en (mogelijk) een wetenschap
pelijk beroep verklaren derhalve mede de toename van de inkomensongelijkheid tussen 
1983 en 1991. Dat is opmerkelijk aangezien volgens tabel 5.11 de toonverschillen tussen 
mannen en vrouwen en tussen leeftijdscategorieën in de periode 1983-1991 juist bij
droegen aan vermindering van de loonongelijkheid. Blijkbaar doen zich inderdaad 
simultaan verschillende veranderingen voor die elkaar (ten dele) compenseren. Het 
overzicht van de verandering in het rendement van verschillende persoons- en baan-
kenmerken in tabel 5.12 biedt echter geen inzicht in het belang daarvan voor de totale 
loonongelijkheid. Op grond hiervan mag dan ook niet worden geconcludeerd dat de 
toegenomen toonverschillen tussen mannen en vrouwen en tussen ouderen en jonge
ren de belangrijkste (of zelfs een belangrijke) verklaring vormen voor de algehele 
trend in de loonongelijkheid vanaf 1983. 

De belangrijkste conclusie van deze paragraaf is dat de omslag van een nivellerende 
naar een denivellerende beloningstrend rond 1983 niet samenhangt met veranderingen 
in de beloningsverhoudingen tussen hoger en lager opgeleiden. Daarmee moeten enkele 
van de populairste verklaringen voor de toename van de loonongelijkheid in ieder geval 
voor Nederland in de tweede helft van de jaren tachtig worden verworpen. Noch voor 
hypothese 3, volgens welke ten gevolge van de technologische ontwikkeling de vraag 
naar hoogopgeleiden toeneemt en de vraag naar laagopgeleiden afneemt, noch voor 
hypothese 4, die een vergelijkbare tendens verklaart uit de toegenomen internationale 
concurrentie van lagelonenlanden, biedt de voorgaande analyse steun. Dat geldt evenmin 
voor hypothese 5, die het opleidingsniveau vooral als een screeninginstrument beschouwt 
en voorspelt dat een groeiend aandeel hoogopgeleiden tot een groter beloningsverschil 
met laagopgeleiden leidt. Er zijn overigens aanwijzingen dat de toonverschillen tussen 
hoog- en laagopgeleiden in de jaren negentig wel zijn toegenomen (zie tabel 5.12 en 
Hartog et al. 1999 en Leuven en Oosterbeek 2000). Het is vooralsnog echter onduide
lijk in hoeverre deze ontwikkeling ook een belangrijke invloed heeft gehad op de ver
andering in de totale loonongelijkheid in de jaren negentig. 
Hypothese 1, die een toename van de ongelijkheid aan de onderkant voorspelt op 
grond van een (relatieve) verlaging van het minimumloon en/of de minimumuitkeringen, 
is eveneens moeilijk met de analyses in deze paragraaf te rijmen. Dat geldt ook voor 
hypothese 2 die de afnemende en vervolgens toenemende loonongelijkheid uit de 
golfbeweging van de economische conjunctuur verklaart. 
Diverse meer sociologisch getinte verklaringen zijn meer in overeenstemming te brengen 
met de resultaten van deze paragraaf. De toename van de loonongelijkheid binnen 
elke onderscheiden categorie is in overeenstemming met hypothese 6, volgens welke 
sociale en communicatieve vaardigheden en winner-takes-allme,ch'dn\smen op de arbeids
markt een steeds grotere rol spelen. Hypothese 7, die een belangrijke rol toekent aan 
de vakbeweging, is in overeenstemming met de vaststelling dat de toonverschillen het 
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grootst zijn in sectoren met de laagste (en bovendien dalende) organisatiegraad en dat 
de werkgelegenheid juist in die sectoren het sterkst is toegenomen. Ten slotte verklaart 
de postindustriële hypothese 8 een klein deel van de toegenomen loonongelijkheid, 
voorzover deze het gevolg is van de verschuiving in de werkgelegenheidsstructuur van 
de industrie naar de commerciële dienstensector, en een groter deel indien ook verande
ringen in de beroepenstructuur als een gevolg van de ontwikkeling naar een postindus
triële arbeidsmarkt kunnen worden beschouwd. 

5.8 Een nadere analyse van de loonongelijkheid op macroniveau 

De analyses in paragraaf 5.7 werpen weliswaar enig licht op de houdbaarheid van de 
diverse verklaringen voor de toegenomen loonongelijkheid, maar op grond daarvan 
kan (nog) geen definitieve uitspraak worden gedaan over de oorzaak van de groei van 
de toonverschillen. Een van de redenen daarvoor is dat met een decompositieanalyse 
alleen hypothesen kunnen worden getoetst die consequenties hebben voor de belonings
verhoudingen tussen en binnen groepen. In de analyse ontbreken de macrofactoren die 
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor die veranderingen, zoals de hoogte van het 
minimumloon en de sociale uitkeringen, het tempo van technologische ontwikkeling 
en de internationale handel. 
In deze paragraaf wordt daarom, in aanvulling op de decompositieanalyses, nagegaan 
of het mogelijk is de ontwikkeling van de loonongelijkheid tussen 1972 en 1994 te 
verklaren uit de ontwikkeling van een of enkele macro-economische grootheden. Daartoe 
zijn indicatoren gezocht voor de factoren die volgens de hypothesen 1 tot en met 8 in 
paragraaf 5.6 van invloed zijn op de loonongelijkheid. De volgende indicatoren komen 
hiervoor in aanmerking: 
1. de hoogte van het wettelijk minimumloon ten opzichte van het gemiddelde loon; 
2. de hoogte van de (minimum)uitkeringen ten opzichte van het loon (de z.g. 

replacement rate of vervangingsratio); 
3. de conjuncturele fluctuatie in de werkgelegenheidsontwikkeling; 
4. de verhouding tussen het aandeel hoogopgeleiden en het aandeel laagopgeleiden 

in de (werkzame) beroepsbevolking; 
5. de verhouding tussen het tempo van technologische ontwikkeling en de groei van 

het aanbod van hoogopgeleiden; 
6. de groei van de handel met lagelonenlanden; 
7. de organisatiegraad van de vakbeweging; 
8. de sectorstructuur van de werkgelegenheid; 
9. de beroepenstructuur van de werkgelegenheid. 

Het belang van de eerste twee factoren volgt uit hypothese 1 : het belang van de con
junctuurbeweging uit hypothese 2; de verhouding tussen hoog- en laagopgeleiden 
speelt een rol in hypothesen 5 en 6; de 'race tussen technologie en onderwijs' (indica
tor 4) ligt ten grondslag aan hypothese 3; de handel met lagelonenlanden staat centraal 
in hypothese 4; de organisatiegraad in hypothese 7; de sectorstructuur in hypothese 8 
en de beroepenstructuur in zowel hypothese 8 als 9. 
Voor de meeste van vorenstaande indicatoren ligt de operationalisering voor de hand. 
Dat geldt evenwel niet voor het tempo van technologische ontwikkeling. Hoewel 
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hypothese 3 in de internationale literatuur op veel steun kan rekenen, zijn er nog nauwe
lijks pogingen gedaan om deze hypothese direct te toetsen. Het tempo van technolo
gische ontwikkeling en de daaruit resulterende vraag naar hoogopgeleiden zijn immers 
erg moeilijk te meten. Er zijn enkele pogingen gedaan om als indicatoren voor de 
technologische ontwikkeling het gebruik van computers of de (relatieve) uitgaven 
voor onderzoek en ontwikkeling (research and development) te hanteren (o.a. Borjas 
en Ramey 1994). Hoewel dergelijke indicatoren bruikbaar kunnen zijn voor een ver
gelijking van de (simultane) ontwikkeling in verschillende sectoren, lenen zij zich niet 
voor een analyse op macroniveau sinds het begin van de jaren zeventig, omdat de 
betreffende gegevens alleen voor recente jaren beschikbaar zijn. Bij gebrek aan een 
betere maatstaf wordt hier de stijging van de arbeidsproductiviteit, dat wil zeggen de 
productie (BBP) per arbeidsuur, als indicator voor de technologische ontwikkeling 
gebruikt. ' Op voorhand zij toegegeven dat dit een zeer gebrekkige indicator is, omdat 
de stijging van de arbeidsproductiviteit van meer factoren afhankelijk is dan alleen de 
technologische ontwikkeling. Zo wordt de stijging van de arbeidsproductiviteit ook 
beïnvloed door het opleidingsniveau van de (werkzame) beroepsbevolking en door de 
sectorstructuur van de economie. 
Voor de handel met de lagelonenlanden wordt als indicator gehanteerd het aandeel in 
het bruto binnenlands product (BBP) van de invoer uit de volgende delen van de wereld: 
Oost-Europa (incl. Rusland), Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Zuid- en Oost-Azië, 
met uitzondering van Japan. 
Een voor de hand liggende indicator voor de overgang naar de postindustriële arbeids
markt is het aandeel van de dienstensector in de werkgelegenheid. Aangezien het aan
nemelijk is dat een verschuiving van de werkgelegenheid naar de commerciële diensten
sector andere gevolgen heeft voor de loonverhoudingen dan een verschuiving naar de 
niet-commerciële diensten (overheid en quartaire sector), wordt tevens het werkgelegen-
heidsaandeel van deze beide sectoren afzonderlijk in de analyse opgenomen. Als indi
cator voor de veranderingen in de beroepenstructuur is het gezamenlijk aandeel van 
de wetenschappelijke en andere vakspecialisten en de beleidvoerende en hogere leiding
gevende functies gebruikt. Daarmee komt het totaal op elf indicatoren. 

De figuren 5.8a, b en c schetsen de ontwikkeling van de elf potentiële verklarende 
factoren (in bijlage B5.7 worden de cijferreeksen gepresenteerd). Gezien de omslag in 
de loonongelijkheid rond 1983 kan op voorhand worden geconstateerd dat alleen factoren 
die eveneens rond 1983 of iets eerder (als de factor met enige vertraging in de loon
verhoudingen doorwerkt) een omslag, of op zijn minst een 'knik', in hun ontwikkeling 
vertonen, in aanmerking komen als verklaring voor de ontwikkeling van de loon
ongelijkheid. Op grond hiervan lijken al zeven van de elf factoren als serieuze kandidaat 
af te vallen. Zo vertonen de verhouding tussen het aandeel hoog- en laagopgeleide 
werknemers, het aandeel van de commerciële dienstensector en het aandeel van de 
wetenschappelijke en leidinggevende functies in de totale werkgelegenheid over de 
gehele periode 1972-1994 een monotoon stijgende trend (al vertonen het aandeel van 
de commerciële diensten rond 1983 en het aandeel van de wetenschappelijke en leiding
gevende functies in 1985 een klein 'dipje'). Het verschil in groei tussen de arbeidspro
ductiviteit en het aantal hoogopgeleiden laat een monotoon dalende trend zien (d.w.z. 
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dat de werkgelegenheid van hoogopgeleiden sneller groeit dan de arbeidsproductivi
teit). De groei van het aandeel van alle diensten in de voltijdwerkgelegenheid zwakt na 
1983 weliswaar af, maar vertoont geen echte trendbreuk. De organisatiegraad van de 
vakbeweging laat al in 1977 een omslag zien van een stijgende naar een dalende trend, 
al versnelt deze trend wel vanaf 1983. Voor de relatieve hoogte van het minimum-loon 
treedt het keerpunt nog een jaar eerder op, in 1976. Bij zowel de organisatiegraad als 
de hoogte van het minimumloon zou men dus moeten aannemen dat deze met grote 
vertraging in de beloningsverhoudingen doorwerken. 

Figuur 5.8a Relatief niveau minimumloon en minimumuitkeringen en aantal voltijdbanen. 1972-1994 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1 1990 1992 1994 

voltijdbanen 

minimumloon 

in % gem. loon 

minimumuit

kering in % van 

0,8 gem. loon 

Bron: CBS (c: Tijdreeksen arbeid; f); CPB(a) 

Figuur 5.8b Groei arbeidsproductiviteit versus hoogopgeleiden, verhouding hoog/laagopgeleiden en aandeel invoer uit 

lagelonenlanden, 1972-1994 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

arbeidsprod./ 

banen hoog

opgeleiden 

verhouding hoog/ 

laagopgeleiden 

invoer lage

lonenlanden in 

% BBP 

Bron: CBS (c: Tijdreeksen arbeid; 1996d: 65; e); CPB(1998:56; a); SCP-bewerking 
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Figuur 5.8c Aandeel (commerciële en overige) diensten (Imker-as), aandeel wetenschappelijke en leidinggevende functies 
(rechter-as) en organisatiegraad (linker-as), 1972-1994 

1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 

diensten 

commerciële diensten 

overige diensten 

wetenschappelijke en 
leidinggevende functies 

organisatiegraad 

Bron: CBS (c: Tijdreeksen arbeid; f: 1996/1: 44); SCP-bewerking 

De overige vier factoren vertonen wel rond 1983 een breuk of knik in hun ontwikkeling. 
De economische conjunctuur bereikte in 1983 het dieptepunt van na de Tweede Wereld
oorlog, hetgeen een jaar later tot uitdrukking kwam in het kleinste aantal voltijdbanen 
in de beschouwde periode. 1983 betekende ook een omslag in de ontwikkeling van 
het relatieve uitkeringsniveau. Vanaf 1984 daalde de vervangingsratio sterk als gevolg 
van de generieke verlaging van de uitkeringen met 3%, gevolgd door een jarenlange 
bevriezing van de uitkeringsniveaus. Het aandeel van de 'overige' (voornamelijk niet-
commerciële) diensten in de totale voltijdwerkgelegenheid begon vanaf 1983, na een 
forse groei in de jaren zeventig, weer af te nemen. Ten slotte vertoont de invoer uit de 
lagelonenlanden in 1985 een breukpunt: vanaf 1972 was deze per saldo fors toegenomen 
en in de jaren na 1985 nam hij weer af. Als toenemende concurrentie uit de lagelonen
landen de toonverschillen vergroot, zou men op grond hiervan echter verwachten dat 
de loonongelijkheid vóór 1985 toenam om daarna af te nemen. In werkelijkheid deed 
zich de omgekeerde trend voor, zodat ook de internationale concurrentie geen serieuze 
kandidaat voor de verklaring in de omslag van de loonongelijkheid lijkt. 
Al met al zijn de conjuncturele werkgelegenheidsontwikkeling, de vervangingsratio 
en het aandeel van de overige diensten nog de meest plausibele kandidaten voor de 
verklaring van de loonongelijkheid. Vanwege het kleine aantal waarnemingen (25 
jaren met drie trendbreuken) is een formele toetsing hiervan met behulp van een multi
variate regressieanalyse van de loonongelijkheid niet zo eenvoudig. Als alle mogelijke 
verklarende variabelen tegelijkertijd in een regressievergelijking worden opgenomen, 
wordt het aantal vrijheidsgraden zo klein dat het risico om toevallige (significante) 
verbanden te vinden (spurious correlation) te groot wordt. Dit geldt eens te meer 
indien men ook rekening wil houden met de mogelijkheid dat sommige variabelen 
met enige vertraging hun invloed doen gelden. Om deze reden is een stapsgewijze 
regressie uitgevoerd, waarbij een voor een de meest significante variabele aan de 
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regressievergelijking wordt toegevoegd. Om de mogelijkheid open te houden dat 
bepaalde factoren met enige vertraging de beloningsverhoudingen beïnvloeden, zijn 
alle variabelen ook een halfjaar,35 een jaar en twee jaar vertraagd in de analyse mee
genomen. 
Omdat bij deze regressieanalyse de decomponeerbaarheid van de ongelijkheidsmaatstaf 
geen rol speelt, is de analyse niet alleen voor de Theilcoëfficiënt, maar ook voor de 
Ginicoëfficiënt uitgevoerd. De regressie van de Ginicoëfficiënt leverde met een voor 
vrijheidsgraden gecorrigeerde R van 0,93 uit statistisch oogpunt weliswaar een goede 
'fit' op, maar bleek bij nadere beschouwing onbevredigend. De geschatte coëfficiënten 
van de significante variabelen waren zeer instabiel en veranderden bij toevoeging van 
een nieuwe variabele soms zelfs van teken. Bovendien waren de gestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten van enkele variabelen zeer groot, hetgeen zou betekenen dat 
kleine variaties in deze variabelen onwaarschijnlijk grote veranderingen in de belonings
verhoudingen teweegbrengen. Blijkbaar kan met een combinatie van enkele variabelen 
de ontwikkeling in de Ginicoëfficiënt toevallig goed worden 'nagebootst'. Dit is niet 
ongebruikelijk indien zowel de te verklaren variabele (de Ginicoëfficiënt) als meerdere 
verklarende variabelen over de beschouwde periode een trendmatige ontwikkeling 
vertonen. Om hiervoor te corrigeren, is een regressie uitgevoerd van de ontwikkeling 
van de Ginicoëfficiënt, nadat hieruit de (lineaire) trend is verwijderd." Deze regressie 
leverde een meer robuust en bevredigend resultaat op (zie tabel 5.13). De (gecorrigeerde) 
Ginicoëfficiënt wordt significant beïnvloed door de (een jaar vertraagde) vervangings-
ratio, door het aandeel in de werkgelegenheid van de overige diensten en door het 
(twee jaar vertraagde) aandeel van de wetenschappelijke en leidinggevende functies. 
Alle coëfficiënten zijn negatief. Bij de vervangingsratio en het aandeel van de overige 
diensten is dit conform de verwachting: een lager uitkeringsniveau en een kleiner aandeel 
van de overige diensten vergroten de loonongelijkheid. Dat ook een groter aandeel 
van de wetenschappelijke en leidinggevende functies leiden tot een kleinere loon
ongelijkheid, staat echter op gespannen voet met de decompositieanalyse uit de vorige 
paragraaf die erop duidde dat groei van deze beroepsgroepen heeft bijgedragen aan de 
toename van de ongelijkheid. De tijdreeks van de beroepenstructuur vertoont echter 
een aantal gebreken,'7 terwijl de coëfficiënt klein is, zodat aan deze uitkomst wellicht 
niet al te veel betekenis moet worden toegekend. 

Tabel 5.13 Geschatte coëfficiënten (x 1.000) van een lineaire regressie van de ongelijkheid van voltijdlonen,31972-1994 

Gini Theil 

vervangingsratio 

aandeel overige diensten 

aandeel wetenschappelijke en leidinggevende functies 

constante 

gecorrigeerde R2 

Durbin-Watson 

(n)  

a De ongeli|kheidsmaatstaven zijn geschat na verwijdering van een lineaire trend. Alle coëfficiënten zijn op 99% niveau 

significant. 

b Een |aar vertraagd, 

c Twee jaar vertraagd. 

Bron: CBS (a, b, f) SCP-bewerking 
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-1,89b -2,74c 

-5,45 

-0,31° 

315 223 

0.913 0,834 

2.00 1,69 

(23) (23) 



Hoewel de regressie van de (oorspronkelijke) Theilcoëfficiënt een meer bevredigend 
resultaat opleverde dan bij de Ginicoëfficiënt, is ten behoeve van de vergelijkbaarheid, 
ook deze ongelijkheidsmaatstaf geschat na verwijdering van de trend.' Ook de 
Theilcoèfficiënt blijkt dan significant negatief samen te hangen met de vervangingsratio 
(in dit geval twee jaar vertraagd). Alle andere variabelen zijn echter insignificant. 
Afgezien van het effect van de wetenschappelijke en leidinggevende beroepen zijn de 
uitkomsten van de lineaire regressie in tabel 5.13 plausibel. Het negatieve effect van 
het relatieve uitkeringsniveau op de loonongelijkheid is in overeenstemming met de 
neoklassieke theorie. Het is echter opmerkelijk dat de hoogte van het minimumloon 
geen significant effect op de loonverhoudingen uitoefent, terwijl dit de meest directe 
vorm van overheidsingrijpen in de loonverdeling is. Blijkbaar worden de belonings
verhoudingen aan 'de onderkant van het loongebouw' sterker bepaald door de hoogte 
van de minimumuitkeringen dan door de hoogte van het minimumloon. Dit is in over
eenstemming met recente theorieën over de loonvorming, waarin het 'alternatieve' 
inkomen (fallback income) waarmee vakbonden rekening houden in de loononderhande
lingen met werkgevers, mede wordt bepaald door de hoogte van de sociale uitkeringen 
(zie bijv. Graafland 1993 en Van Veen 1997). Indien de invloed van de vakbonden 
zich vooral in de onderste helft van de loonverdeling zou doen gelden, biedt dit een 
plausibele verklaring voor het matigende effect van de vervangingsratio op de loon-
verschillen. Anders dan in hypothese 1 wordt verondersteld, kan het effect van het 
minimumloon en van het minimumuitkeringsniveau op de loonverhoudingen dan niet 
aan elkaar gelijk worden gesteld. 
Het significante effect van de vervangingsratio op de loonongelijkheid valt echter 
moeilijker te rijmen met de decompositieanalyse uit paragraaf 5.7. Dit effect zou immers 
vooral tot uitdrukking moeten komen in het gemiddelde loon van de laagopgeleiden 
of de laag gekwalificeerde beroepen. Het loon van laagopgeleiden en van lagere 
beroepen bleef tussen 1983 en 1991 echter niet achter bij dat van de hoger opgeleiden 
en hogere beroepen. Dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat de lagere uit
keringsniveaus slechts een deel van de laagopgeleiden of lagere beroepen troffen, bij
voorbeeld alleen de werknemers in sectoren met een lage organisatiegraad. Het effect 
van de lagere uitkeringen zou dan tot uitdrukking moeten komen in grotere loonver-
schillen tussen de lager opgeleiden c.q. de lagere beroepen onderling. Inderdaad is de 
binnengroepsongelijkheid van de laagopgeleiden tussen 1983 en 1991 vrij fors toe
genomen, met name onder werknemers zonder voltooide vervolgopleiding en in iets 
mindere mate onder mavisten en vbo'ers (tabel 5.10). Tezamen verklaart de toename 
van de binnengroepsongelijkheid onder laagopgeleiden bijna de helft van de totale 
toename van de loonongelijkheid (tabel 5.11). De toename van de binnengroepsongelijk
heid onder middelbaar en hoogopgeleiden verklaart echter een bijna even groot deel, 
terwijl het lagere minimumuitkeringsniveau voor deze groepen geen belangrijke rol 
lijkt te spelen. 
Dat het krimpen van de werkgelegenheid in de quartaire sector en bij de overheid 
gepaard gaat met een grotere loonongelijkheid is plausibel, aangezien de loonongelijk
heid binnen deze sector kleiner is dan de totale loonongelijkheid (tabel 5.6). Dit ver
schil in binnengroepsongelijkheid is echter te klein om een substantieel effect op de 
totale loonongelijkheid te kunnen uitoefenen: de krimp van het werkgelegenheidsaandeel 
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van de 'overige diensten' met 4 procentpunten tussen 1984 en 1991 verklaart slechts 
een miniem deel (4%) van de toename van de loonverschillen in deze periode. Het is 
niet duidelijk hoe de omslag in de werkgelegenheid in de niet-commerciële diensten
sector nog langs andere wegen de loonongelijkheid zou kunnen hebben beïnvloed, 
zoals de uitkomst van vorenstaande regressieanalyse suggereert. 

Het is opvallend dat de twee factoren die op macroniveau een significant effect 
uitoefenen op de loonongelijkheid, namelijk de vervangingsratio en het aandeel van 
de overige diensten in de totale werkgelegenheid, beide in belangrijke mate het resultaat 
zijn van overheidsbeleid. Dit suggereert dat de trendbreuk in de ontwikkeling van de 
loonongelijkheid rond 1983/1984 voor een deel kan worden verklaard uit de omslag 
in het overheidsbeleid met het aantreden van het eerste kabinet-Lubbers eind 1982. 
Zowel de verlaging van de sociale uitkeringen als de inkrimping van de quartaire sector 
waren belangrijke gevolgen van het neoliberale 'no-nonsense'-beleid dat door het kabi
net-Lubbers, in navolging van de conservatieve regeringen in de Verenigde Staten 
(Reagan) en Groot-Brittannië (Thatcher), op de rails werd gezet. 
Het is echter riskant om op grond van de voorgaande analyse conclusies te trekken 
over causale verbanden. Het is immers denkbaar dat het overheidsbeleid eerder volgend 
dan sturend was (vgl. Hartog 1999a). Met andere woorden, de omslag in het overheids
beleid zou dan veeleer zijn ingegeven door (autonome) ontwikkelingen die zich op de 
markt begonnen af te tekenen. Terwijl voorgaande regeringen zich het nog tot taak 
rekenden om de ontwikkelingen in de marktsector te corrigeren of te compenseren, 
stelden de opeenvolgende kabinetten-Lubbers zich juist ten doel om de markt zo veel 
mogelijk de ruimte te geven. Terugdringing van de collectieve uitgaven, onder meer 
via verlaging van uitkeringen en ambtenarensalarissen en beperking van de werkgelegen
heid in de quartaire sector en bij de overheid, werd als een belangrijk middel daartoe 
gezien. 

De analyses in deze en de vorige paragraaf hebben laten zien dat de toename van de 
loonongelijkheid in Nederland vanaf 1983 of 1984 vooral het gevolg was van grotere 
loonverschillen binnen specifieke groepen. De loonongelijkheid nam niet in de eerste 
plaats toe doordat de loonverschillen tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en 
ouderen, tussen laag- en hoogopgeleiden of tussen werknemers in verschillende sectoren 
of met verschillende beroepen groter werden. En evenmin doordat sommige categorieën 
groeiden en andere krompen. Maar vooral doordat de beloningsverschillen tussen 
werknemers met hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd, hetzelfde opleidingsniveau, in 
dezelfde bedrijfstak en met hetzelfde beroep toenamen. Hoewel de veranderingen tussen 
specifieke groepen (in het bijzonder tussen hoog- en laagopgeleiden) in Nederland 
soms verschillen van die in het buitenland, is de constatering dat de belangrijkste oor
zaak van de grotere loonongelijkheid moet worden gezocht in de toegenomen binnen-
groepsongelijkheden in overeenstemming met wat voor veel andere landen is gevonden. 
De decompositie van de verandering in de loonongelijkheid leverde als uitkomst op 
dat de toename van de binnengroepsongelijkheid binnen beroepsgroepen er verhoudings
gewijs nog het minst toe doet ('slechts' de helft van de totale ongelijkheidstoename) 
en de verschuiving in de werkgelegenheid en loonverhoudingen tussen de beroeps-
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groepen het meest (een derde). Dit betekent dat een substantieel deel van de toename 
van de loonongelijkheid samenhangt met veranderingen in de beroepenstructuur. 
Een analyse van de loonongelijkheid op macroniveau richtte de aandacht echter op 
twee andere factoren, de relatieve hoogte van de (minimum)uitkeringen (de vervangings-
ratio) en het aandeel in de werkgelegenheid van de quartaire sector (de overige dienst
verlening). Beide factoren, die sterk onder invloed staan van het overheidsbeleid, laten 
evenals de loonongelijkheid rond 1983 een trendbreuk zien. Hoewel de statistische 
samenhang tussen deze twee factoren en de loonongelijkheid sterk is, is het moeilijk 
op grond hiervan een uitspraak te doen over het causale verband. De sterke invloed 
van de uitkeringsniveaus en de werkgelegenheid in de quartaire sector wordt niet 
bevestigd door de decompositieanalyse, zodat een alternatieve verklaring zou kunnen 
zijn dat de overheid de 'autonome' ontwikkelingen op de markt op de voet heeft 
gevolgd en in zekere zin zelfs heeft versterkt. 

5.9 Arbeidsparticipatie en armoede in theorie 

De mate van inkomensongelijkheid heeft betrekking op de gehele inkomensverdeling. 
Topinkomens spelen daarbij evenzeer een rol als minimuminkomens, zij het dat hun 
onderlinge gewicht kan variëren al naar gelang de gebruikte ongelijkheidsmaatstaf. 
Armoede heeft daarentegen uitsluitend betrekking op de onderkant van de inkomens
verdeling. Wat onder armoede moet worden verstaan en hoe armoede moet worden 
gemeten, is - veel meer nog dan inkomensongelijkheid - in hoge mate een subjectieve 
of normatieve kwestie. Lange tijd rustte er zelfs een taboe op het gebruik van de term 
armoede in een beschrijving van de Nederlandse situatie: armoede was een probleem 
van derdewereldlanden, maar niet iets wat in een rijk land als Nederland voorkwam. 
In de loop van de jaren negentig is de armoedeproblematiek echter toch vrij hoog op 
de politieke agenda terechtgekomen. Sinds het eerste kabinet-Kok brengt het Ministerie 
van Sociale Zaken periodiek een armoedenota uit; jaarlijks publiceren het Sociaal en 
Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek een armoedemonitor 
en tussen 1996 en 2000 verschenen onder de titel Arm Nederland vijf jaarrapporten 
over armoede en sociale uitsluiting (onder redactie van G. Engbersen, J.C. Vrooman 
en E. Snel). 
De vrij brede erkenning van het bestaan van armoede in Nederland betekent niet dat 
er ook consensus is over de definitie, afbakening en omvang van de armoede. Armoede 
zal waarschijnlijk altijd een 'fundamenteel betwist concept' blijven. Belangrijke punten 
van discussie daarbij zijn: 
- of armoede in essentie een materieel verschijnsel is (dat wil zeggen een tekort aan 

inkomen of bestedingsmogelijkheden) dan wel een scala aan sociale, culturele en 
psychologische aspecten omvat (in welk geval men wellicht beter van sociale uit
sluiting kan spreken); 

- of armoede een absoluut karakter heeft dan wel altijd relatief is (dat wil zeggen 
afhankelijk van tijd en plaats); 

- of armoede objectief moet worden vastgesteld (door 'onafhankelijke deskundigen') 
dan wel subjectief van aard is, dat wil zeggen dat de beleving ervan door de 
armen zelf doorslaggevend is. 
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Over deze en andere discussiepunten is inmiddels een uitgebreide literatuur beschikbaar 
(zie bijvoorbeeld Sen 1981 en 1984, Minkman en Van Praag 1997 en Vrooman en 
Snel 1999), waaraan hier verder wordt voorbijgegaan. Volstaan wordt met een korte 
argumentatie waarom in deze en de volgende paragrafen gebruik zal worden gemaakt 
van een absolute armoedegrens op basis van het huishoudensinkomen. 

Omdat in hoofdstuk 4 al uitgebreid aandacht is besteed aan de relatie tussen werk en 
allerlei immateriële aspecten van de leefsituatie, blijft de aandacht in dit hoofdstuk, 
zoals in paragraaf 5.2 is opgemerkt, beperkt tot het inkomen. Daarmee wordt geenszins 
ontkend dat armoede ook allerlei immateriële gevolgen kan hebben (zie Engbersen et 
al. 1998), maar het voert te ver om daar in dit hoofdstuk expliciet op in te gaan. De 
omvang van de armoede zal in dit hoofdstuk simpelweg worden gemeten als het aantal 
personen (of het aantal huishoudens) waarvan het inkomen onder een bepaalde 
inkomensgrens ligt, de zogenoemde armoedegrens of armoedelijn/ Door dit aantal 
personen (of huishoudens) uit te drukken in een percentage van de totale relevante 
populatie wordt de 'armoede-incidentie' berekend. Deze kan men interpreteren als de 
kans dat een willekeurig persoon of huishouden uit een bepaalde populatie arm is, dat 
wil zeggen een inkomen onder de armoedegrens heeft. 

Een cruciale vraag is hoe deze armoedegrens wordt bepaald. Hierbij kan allereerst 
onderscheid worden gemaakt tussen een subjectieve, een objectieve en een beleidsmatige 
armoedegrens. Een subjectieve armoedegrens wordt bepaald op grond van het oordeel 
van de bevolking zelf over wat een redelijk of aanvaardbaar inkomen is. Een praktisch 
nadeel van deze methode is dat ze doorgaans zeer hoge armoedepercentages oplevert 
en daardoor weinig geloofwaardig is om beleid op te baseren. Een objectieve armoede
grens wordt door de onderzoekers vastgesteld, onafhankelijk van het oordeel van de 
armen of de rest van de bevolking. Omdat armoede in essentie een normatief begrip 
is, kan een armoedegrens nooit werkelijk objectief zijn. Ook het oordeel van onder
zoekers wordt uiteindelijk mede door subjectieve overwegingen bepaald. Niettemin 
heeft een consistent gebruik van een bepaalde 'objectieve' armoedegrens het voordeel 
van een relatief grote vergelijkbaarheid van armoede tussen verschillende groepen, 
landen en perioden. Een beleidsmatige armoedegrens is gebaseerd op de normen voor 
een minimuminkomen of minimumuitkering die door de overheid worden vastgesteld. 
Het voordeel van een dergelijke armoedegrens is dat het in zekere zin om een democra
tisch gelegitimeerde afbakening van armoede gaat: als een democratische samenleving 
van mening is dat een bepaald inkomen nog juist acceptabel is en daarom via sociale 
voorzieningen een minimuminkomen op dat niveau tracht te garanderen, is het redelijk 
om ieder die zich onder dat niveau bevindt als arm aan te merken. Een beleidsmatige 
armoedegrens is (per definitie!) echter erg gevoelig voor beleidswijzigingen. Als men 
de ontwikkeling van de armoede-incidentie in de tijd wil volgen, kan dit 'perverse' 
gevolgen hebben: een verhoging van het beleidsmatige minimum zal in het algemeen 
in een toename van de armoede-incidentie resulteren en een verlaging van het minimum 
in een afname van de armoede. Het meest 'effectieve' armoedebeleid zou in dat geval 
het volledig afschaffen van het beleidsmatige minimum zijn! Een beleidsmatig minimum 
is dan ook niet geschikt om veranderingen in de armoede-incidentie in de loop van de 
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tijd te meten. Dit bezwaar kan evenwel worden ondervangen door het beleidsmatige 
minimum in een bepaald jaar als uitgangspunt te nemen en deze vervolgens te hanteren 
als een 'objectieve' armoedegrens, waarvan de hoogte niet meer door (latere) beleids
beslissingen wordt beïnvloed. 

Vervolgens moet een keuze worden gemaakt tussen een absolute en een relatieve 
armoedegrens. Een absolute armoedegrens representeert een bepaald reëel koopkracht
niveau. De hoogte van een absolute armoedegrens wordt bij het verstrijken van de tijd 
aangepast aan de prijsstijging: als de inflatie 3% per jaar bedraagt, wordt ook de absolute 
armoedegrens ieder jaar 3% hoger. Een relatieve armoedegrens daarentegen is gerela
teerd aan de algehele inkomensontwikkeling. Daartoe wordt de relatieve armoedegrens 
gelijkgesteld aan een bepaald percentage van het 'midden' van de inkomensverdeling, 
dat wil zeggen het gemiddelde inkomen of het mediane (middelste) inkomen. Een 
internationaal veelgebruikte relatieve armoedemaatstaf is 50% van het gemiddelde 
inkomen, maar ook 60% of twee derde van het mediane of gemiddelde inkomen 
wordt wel gebruikt. Als het mediane (of gemiddelde) inkomen met 3% stijgt, zal ook 
de relatieve armoedegrens met 3% stijgen. Hieruit volgt dat als de stijging van het 
mediane inkomen groter is dan de inflatie, de koopkracht van de relatieve armoedegrens 
zal stijgen. De relatieve armoedegrens stijgt dan sterker dan een absolute armoedegrens. 
Blijft de mediane inkomensstijging achter bij de inflatie, dan daalt de koopkracht van 
de relatieve armoedegrens. 
Zowel een absolute als een relatieve armoedegrens kent een aantal voordelen en nadelen 
(zie bijv. Sen 1984 en Foster 1998). Het voordeel van een absolute armoedegrens is 
dat deze het beste inzicht geeft in de feitelijke, reële bestedingsmogelijkheden van de 
arme bevolking. De materiële omstandigheden van personen die zich in verschillende 
jaren op de armoedegrens bevinden, komen in beginsel dus met elkaar overeen. Een 
nadeel van een absolute armoedegrens is dat ze minder geschikt lijkt om de ontwikkeling 
van armoede op lange termijn te volgen. Als er op langere termijn sprake is van een 
trendmatige reële inkomensgroei waarvan ook de mensen met de laagste inkomens (zeg, 
de minimumuitkeringen) profiteren, dan zal op den duur (nagenoeg) iedereen boven 
de absolute armoedegrens uitstijgen. Stel dat men honderd jaar geleden een (absolute) 
armoedegrens zou hebben vastgesteld. Het lijdt weinig twijfel dat deze dan zo laag 
zou zijn geweest dat de armoede in Nederland op dit moment geheel zou zijn verdwenen. 
Toch is armoede de laatste jaren in Nederland weer een belangrijk politiek vraagstuk 
geworden. Dit suggereert dat armoede vooral als een relatief verschijnsel wordt 
beschouwd. Ook indien mensen niet werkelijk in materiële nood verkeren - dat wil 
zeggen een dak boven hun hoofd hebben, behoorlijk gekleed gaan en niet ondervoed 
zijn -, kan er sprake zijn van armoede, doordat het inkomen achterblijft bij wat als 
'normaal' of zelfs als 'noodzakelijk' wordt beschouwd. Armoede is dan een vorm van 
relatieve deprivatie: men is arm ten opzichte van de gemiddelde medeburger. Dergelijke 
armoede wordt beter gemeten met een relatieve armoedegrens: als de gemiddelde wel
vaart van een land stijgt, wordt ook de norm voor armoede naar boven bijgesteld. Ook 
in een zeer rijk land kan nog sprake zijn van (relatieve) armoede. 
Een nadeel van een dergelijke relatieve armoedegrens is echter, dat ze in veel gevallen 
reële inkomensverbeterincen voor arme mensen negeert. Als alle inkomens, inclusief 
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die van de armen, reëel met 10% stijgen, blijft de relatieve armoede gelijk, hoewel de 
reële bestedingsmogelijkheden van de armen wel degelijk zijn verbeterd. Alleen wan
neer het (gemiddelde) inkomen van de armen sterker stijgt dan het (gemiddelde of 
mediane) inkomen van de gehele bevolking, neemt de relatieve armoede af. In feite is 
relatieve armoede daarmee een maat voor de ongelijkheid van (de onderste helft van) 
de inkomensverdeling. Alleen wanneer de inkomensverschillen in de onderste helft 
van de inkomensverdeling kleiner worden, kan ook de relatieve armoede afnemen. Dit 
betekent dat men met een relatieve armoedemaatstaf niet veel anders meet dan met 
een inkomensongelijkheidsmaatstaf die speciaal gevoelig is voor de laagste inkomens. 
Aangezien in de voorgaande paragrafen reeds uitvoerig aandacht is besteed aan de 
gevolgen van veranderingen in de inkomensverdeling voor de mate van inkomens
ongelijkheid, zal de aandacht hierna beperkt blijven tot de omvang van de armoede op 
basis van een absolute armoedegrens. De hoogte van de armoedegrens is dan onafhanke
lijk van veranderingen in het gemiddelde (of mediane) inkomen. 

Ten slotte moet nog de vraag worden beantwoord op welk niveau de absolute armoede
grens wordt vastgesteld. Tot op zekere hoogte is iedere grens willekeurig, aangezien 
het niet aannemelijk is dat er een scherpe grens kan worden getrokken tussen armen 
en niet-armen. In navolging van de Armoedemonitor van het SCP en het CBS wordt 
hier gebruikgemaakt van de zogenoemde lage-inkomensgrens. Deze is gebaseerd op 
het sociaalminimumniveau (d.w.z. het niveau van een bijstandsuitkering) voor een alleen
staande in 1979, het jaar waarin het sociaal minimum in Nederland zijn (totnogtoe) 
hoogste reële niveau bereikte. Daarmee wordt de absolute armoedegrens geijkt aan het 
beleidsmatige minimum in een bepaald jaar, namelijk 1979. De keuze van dit jaar is 
overigens willekeurig. Met evenveel recht zou men een ander jaar als basis kunnen 
kiezen. Voor andere jaren is de lage-inkomensgrens aangepast op basis van het prijs-
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indexcijfer van de particuliere consumptie. ~ Omdat het sociaal minimum in alle 
beschouwde jaren op of onder de armoedegrens op basis van deze definitie lag, worden 
alle huishoudens die van een minimumuitkering moeten rondkomen, als arm aan
gemerkt. ' In de jaren waarin het sociaal minimum beduidend onder de lage-inkomens
grens lag, geldt dit daarnaast ook voor een categorie huishoudens waarvan het netto-
inkomen iets hoger is dan het sociaal minimum. 
Hoewel de lage-inkomensgrens een absolute armoedegrens is, betekent dit niet dat hij 
onafhankelijk is van tijd en plaats. Hij is immers gebaseerd op de democratisch vast
gestelde norm voor een minimuminkomen in Nederland in het jaar 1979. Zou men 
een ander land of een ander jaar als ijkpunt hebben genomen, dan zou de armoedegrens 
op een ander niveau zijn vastgesteld. De lage-inkomensgrens is dan ook geen armoe
degrens die voor alle tijden en omstandigheden bruikbaar is. Voor de relatief korte 
periode die hierna in beschouwing wordt genomen - de jaren 1977-1997. waarin het 
gemiddelde huishoudensinkomen geen spectaculaire ontwikkeling doormaakte - is hij 
echter goed bruikbaar. Of het terecht is om personen die zich onder deze grens bevinden 
als 'arm' aan te merken, is een andere vraag. Daarop is, zoals opgemerkt, geen objectief, 
wetenschappelijk antwoord mogelijk. De termen 'arm' en 'armoede' voor de huishoudens 
onder de lage-inkomensgrens worden hier vooral gebruikt om de lezer niet te vermoeien 
met de meer omslachtige aanduiding 'lage-inkomensgroepen'. 
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Men dient zich te realiseren dat de hoogte van de armoedegrens ten opzichte van het 
sociaal minimum belangrijke consequenties heeft voor het effect van veranderingen in 
het reële uitkeringsniveau op de armoede-incidentie. Aangezien relatief veel huishoudens 
zich op of vlakbij het sociaal minimum bevinden, zal de armoede-incidentie sterk stijgen 
als het sociaal minimum eerst vlak boven de armoedegrens ligt en vervolgens eronder 
zakt. De armoede-incidentie zal juist sterk dalen als het sociaal minimum van onder 
de armoedegrens er weer boven uitstijgt. Als het sociaal minimumniveau stijgt of daalt, 
maar niet de armoedegrens passeert, zal het effect op de armoede-incidentie over het 
algemeen veel kleiner zijn. Een reële daling van het minimum uitkeringsniveau van 
102% naar 98% van de armoedegrens, zal dus met een veel sterkere toename van de 
armoede-incidentie gepaard gaan dan een daling van de minimumuitkeringen van 
98% naar 94%. Als de minimumuitkeringen eenmaal vrij ver onder de armoedegrens 
liggen, zoals in de jaren negentig het geval was, dan hebben gematigde veranderingen 
in het uitkeringsniveau slechts een beperkt effect op de armoede-incidentie. 

Ook het effect van een toename van de arbeidsparticipatie op de armoede-incidentie 
wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogte van de armoedegrens in verhouding 
tot het inkomensniveau van de niet-werkenden. 
Stel dat het inkomen van de meeste huishoudens zonder werkende gezinsleden zich 
onder de armoedegrens bevindt, dat wil zeggen dat de meeste niet-actieve huishoudens 
als 'arm' worden aangemerkt. Een stijging van de arbeidsparticipatie van deze huis
houdens zal dan in een vermindering van de armoede resulteren als de betreffende 
huishoudens door het vinden van werk boven de armoedegrens uitklimmen. Dit is des 
te waarschijnlijker naarmate zij meer gaan verdienen en naarmate hun 'oude' inkomen 
dichter bij de armoedegrens lag. Als de werkvinder zo weinig gaat verdienen dat hij 
of zij niet boven de armoedegrens uitkomt, blijft het aantal armen vanzelfsprekend 
gelijk. (De 'intensiteit' van de armoede, gemeten als het gemiddelde 'inkomenstekort' 
van de armen ten opzichte van de armoedegrens, wordt dan wel kleiner.) 
Stel dat tegelijkertijd met de stijging van de arbeidsdeelname het (gemiddelde) inkomen 
van de huishoudens die geen werk vinden, daalt, bijvoorbeeld doordat de sociale uit
keringen (in reële termen) worden verlaagd. Doordat deze huishoudens zich al onder 
de armoedegrens bevonden, leidt een daling van hun inkomen niet tot een stijging van 
het aantal armen. Wel zal het inkomenstekort van deze groep toenemen. Als de stijging 
van de arbeidsparticipatie gepaard gaat met grotere beloningsverschillen tussen de 
werkenden onderling, zou een deel van de 'oude' werkenden onder de armoedegrens 
kunnen zakken. De daling van de armoede als gevolg van de stijgende arbeidsparticipatie 
zou dan gedeeltelijk of zelfs volledig kunnen worden tenietgedaan door een toename 
van de armoede onder werkenden (de z.g. working poor). 
Wanneer een huishouden waarvan een gezinslid gaat werken, zich in de oorspronkelijke 
situatie al boven de armoedegrens bevond, leidt het vinden van werk vanzelfsprekend 
niet tot een daling van de armoede. Hiervan zal vaak sprake zijn indien de werkvinder 
tot een huishouden behoort waarin al iemand een arbeidsinkomen verdiende. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer de afhankelijker partner (lees: huisvrouw) in een 
'traditioneel' kostwinnersgezin aan het werk gaat, zodat zij en haar partner twee
verdieners worden. Als tegelijkertijd de uitkeringsniveaus worden verlaagd, waardoor 
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(een deel van) de inactieve huishoudens door de armoedegrens zakt, zal de armoede 

zelfs toenemen. Ook een schevere loonverdeling zou in dit geval tot een stijging van 

het aantal armen kunnen leiden. 

Het vorenstaande leidt tot de volgende conclusies: 
1. Als de armoedegrens hoger is dan het sociaal minimum, leidt werkgelegenheids

groei tot een daling van de armoede-incidentie indien een substantieel deel van 

de uitkeringsgerechtigden werk vindt en boven de armoedegrens uitklimt, onge

acht of dit gepaard gaat met een (reële) daling van het uitkeringsniveau. 

2. Als de armoedegrens hoger is dan het sociaal minimum, heeft werkgelegenheids

groei geen noemenswaardig effect op de armoede-incidentie indien vooral het 

aantal tweeverdieners groeit, ongeacht of dit gepaard gaat met een (reële) daling 

van het uitkeringsniveau. 

3. Als de armoedegrens hoger is dan het minimumloon, en werkgelegenheidsgroei 

gepaard gaat met een grotere loonspreiding, neemt de armoede onder werkenden 

toe. 

Deze conclusies zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de werkgelegenheidsgroei 
zelf niet van invloed is op de hoogte van de uitkeringen. Toename of afname van de 
werkgelegenheid gaat doorgaans echter gepaard met veranderingen in het (gemiddelde) 
inkomensniveau, die op hun beurt weer kunnen doorwerken in de uitkeringsniveaus. 
Als de uitkeringen zijn 'gekoppeld' aan de loonontwikkeling, kan een loonstijging via 
de 'koppeling' leiden tot een daling van het aandeel armen, ongeacht de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid. Het staat echter niet bij voorbaat vast welk effect op het aantal 
armen groter is: dat van de werkgelegenheidsgroei of dat van de stijging van het uit
keringsniveau. 

Volgens de zogenoemde trickle-downhypolhese wordt op langere termijn het effect 
van grotere inkomensverschillen op de omvang van de armoede vooral bepaald door 
het tempo van economische groei, en niet zozeer door de verhouding tussen loonniveaus 
en uitkeringsniveaus. Grotere inkomensverschillen zouden de economische groei stimu
leren en daarmee, op termijn, ook ten goede komen aan de groepen met de laagste 
inkomens, die op het eerste gezicht juist het slachtoffer lijken van de grotere inkomens
ongelijkheid. Meer economische groei en meer werkgelegenheid creëren immers het 
draagvlak voor duurzame financiering van de sociale zekerheid (hoofdstuk 2). 
Daardoor zou het absolute niveau van de sociale uitkeringen uiteindelijk hoger zijn 
dan zonder de vergroting van de inkomensverschillen het geval zou zijn geweest. Om 
de juistheid van de trickle-downhypolhese. vast te stellen, dient men rekening te houden 
met de mogelijke wisselwerkingen tussen de inkomensverdeling, het (gemiddelde) 
inkomensniveau, de werkgelegenheid en de armoede. Dat is alleen mogelijk met een 
geavanceerd macro-economisch model waarin alle mogelijke interacties zijn opgenomen. 
De hiernavolgende analyse heeft niet de pretentie een dergelijke toetsing te bieden. 
Wel kan ze enig inzicht bieden in de vraag of in de periode 1977-1997 de omvang van 
de armoede vooral werd bepaald door de algehele inkomensontwikkeling dan wel 
door de inkomensverhouding tussen werkenden en niet-werkenden. 
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In de volgende paragraaf wordt - analoog aan de analyses van de inkomensongelijkheid 
en de loonongelijkheid eerder in dit hoofdstuk - getracht de ontwikkeling van de 
armoede sinds de jaren zeventig te verklaren met een decompositieanalyse. De decom
positie van de armoede-incidentie is simpeler dan die van de inkomens- of loonongelijk
heid, doordat het bij de armoede-incidentie slechts om twee soorten factoren gaat, te 
weten het aandeel van de verschillende categorieën in de totale populatie en het aan
deel armen (de armoede-incidentie) in deze categorieën. Er is bij armoede, anders dan 
bij ongelijkheid, geen sprake van een 'binnengroepscomponent'. Als twee categorieën, 
actieven en inactieven, worden onderscheiden, kan de verandering in de armoede-
incidentie als volgt worden 'gedecomponeerd' (zie bijlage B5.5 voor de afleiding): 

A/? = - (pt - Pa) A/!„ + na Apa + ni Apt (5.3) 

Hierin is p de armoede-incidentie (dat is het percentage armen) in de totale populatie; 
Pi de armoede-incidentie in de groep inactieve huishoudens en pa de armoede-incidentie 
in de groep actieve huishoudens; n, is het aandeel van de inactieve huishoudens in het 
totale aantal huishoudens en na is het aandeel van de actieve huishoudens 
(dus 72, + na = 1). Een A geeft een verandering aan. De verandering in de totale armoede-
incidentie is dus gelijk aan de verandering in het aandeel actieve huishoudens maal 
het verschil in armoede-incidentie tussen inactieve en actieve huishoudens, plus een 
gewogen gemiddelde van de verandering in de armoede-incidentie onder actieve huis
houdens en onder inactieve huishoudens, waarbij het gewicht gelijk is aan het aandeel 
van de categorieën in de totale populatie. (p„ pa, rij en na betreffen hier de gemiddelde 
waarde in de periode waarop de verandering betrekking heeft.) 

5.10 De paradox van stijgende arbeidsparticipatie en persistente armoede47 

In paragraaf 5.5 werd vastgesteld dat de daling van de arbeidsparticipatie in de eerste 
helft van de jaren tachtig en de sterke stijging van de arbeidsparticipatie in de tweede 
helft van de jaren tachtig en in de jaren negentig een ondergeschikte rol hebben 
gespeeld bij de veranderingen in de inkomensongelijkheid in de afgelopen twintig 
jaar. De ontwikkeling van de inkomensongelijkheid bleek voor het grootste deel te 
worden bepaald door veranderingen in de spreiding van inkomens binnen verschillende 
categorieën, en nauwelijks door veranderingen in de verdeling van de populatie over 
de categorieën. In deze paragraaf wordt onderzocht of deze conclusie ook geldt voor 
de armoede-incidentie, dat is het aandeel armen in de populatie. 
Er zijn twee redenen waarom de samenhangen en trends die zich bij de inkomens
ongelijkheid voordoen, zich niet vanzelfsprekend ook manifesteren bij de ontwikkeling 
van de armoede. In de eerste plaats heeft armoede alleen betrekking op het aantal per
sonen dat zich aan de 'onderkant' van de inkomensverdeling bevindt, terwijl de 
inkomensongelijkheid wordt berekend op basis van de gehele inkomensverdeling. Het 
is denkbaar dat de ontwikkeling voor de lagere inkomens afwijkt van die voor de 
midden- en hogere inkomens, zodat er geen een-op-eenrelatie hoeft te bestaan tussen 
veranderingen in de inkomensongelijkheid en in de armoede-incidentie. In de tweede 
plaats wordt de armoede-incidentie in deze paragraaf berekend op basis van een abso-
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lute armoedegrens, de lage-inkomensgrens. Dit betekent dat het aandeel armen in de 
populatie ook wordt beïnvloed door de ontwikkeling van het inkomens/»'veaw, dat bij 
de berekening van de inkomensongelijkheid geen rol speelt. Als de reële inkomens 
stijgen, is het mogelijk dat tegelijkertijd de inkomensongelijkheid toeneemt en de 
(absolute) armoede afneemt. 

In deze paragraaf wordt gebruikgemaakt van hetzelfde databestand als in paragraaf 5.5, 
te weten het Inkomenspanelonderzoek (IPO) van het CBS. De periode die in beschou
wing wordt genomen betreft wederom de jaren 1977-1997, waarbij tot 1989 alleen 
gegevens voor ieder vierdejaar beschikbaar zijn (d.w.z. voor 1977, 1981 en 1985). 
Het huishoudensinkomen van verschillende huishoudensvormen wordt met behulp van 
equivalentiefactoren 'gestandaardiseerd' om het vergelijkbaar te maken met de lage-
inkomensgrens. Huishoudens die zich onder de lage-inkomensgrens bevinden, worden 
vervolgens als 'arm' aangeduid. 

Figuur 5.9 Armoede naar (in)activiteit, 1977-1998 
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Figuur 5.9 toont de ontwikkeling van de armoede-incidentie tussen 1977 en 1998, 
zowel voor de totale populatie als voor de categorieën actieve huishoudens en inactieve 
huishoudens, waarbij het 'actieve' of 'inactieve' karakter van het huishouden wordt 
bepaald door de inkomstenbron van de hoofdkostwinner van het huishouden. Zoals te 
verwachten viel, zijn actieve huishoudens veel minder vaak arm dan inactieve huis
houdens: in 1998 bevond 6,7% van de actieve huishoudens en 26,4% van de inactieve 
huishoudens zich onder de lage-inkomensgrens. Voor de totale populatie resulteerde 
dit in een armoede-incidentie van 14,3%. 
De opvallendste veranderingen in de armoede-incidentie deden zich voor in de jaren 
tachtig: tussen 1981 en 1985 nam de armoede sterk toe, van 14% naar 22%, om in de 
tweede helft van de jaren tachtig weer af te nemen tot 15% in 1990. In de jaren 
negentig heeft het percentage armen zich gestabiliseerd, zij het op een hoger niveau 
dan aan het einde van de jaren zeventig. 
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Vergelijking van figuur 5.9 met figuur 5.4 laat zien dat de ontwikkeling van de 
(absolute) armoede-incidentie en van de inkomensongelijkheid duidelijk verschillen. 
Terwijl de inkomensongelijkheid tussen 1981 en 1985 nauwelijks veranderde, nam de 
armoede sterk toe, vooral onder inactieve huishoudens, maar ook onder actieve huis
houdens. Dit wordt verklaard door de daling van de reële inkomens in deze periode 
(zie figuur 5.6), die op haar beurt het gevolg was van de diepe economische crisis die 
Nederland in de eerste helft van de jaren tachtig doormaakte. Vele huishoudens zakten 
als gevolg daarvan door de lage-inkomensgrens. De daling van de armoede tussen 
1985 en 1990 viel samen met een periode van toenemende inkomensongelijkheid. Dit 
was mogelijk doordat in deze periode van economisch herstel ook de gemiddelde 
reële huishoudensinkomens stegen. Hoewel de verschillen tussen hoge en lage inkomens 
groter werden, profiteerden in deze jaren ook de lagere inkomens van de gunstige eco
nomische ontwikkeling. Dit gold voor de werkenden (actieven) overigens in beduidend 
sterkere mate dan voor de niet-werkenden (inactieven). Zo lag het gemiddelde reële 
inkomen van actieve huishoudens in 1990 alweer 12% boven het niveau van 1977, ter
wijl inactieve huishoudens maar net het niveau van 1977 hadden bereikt. Doordat de 
spreiding van inkomens onder de inactieven onderling was toegenomen, moest in 
1990 een groter deel van hen dan in 1977 genoegen nemen met een inkomen onder de 
lage-inkomensgrens. De armoede-incidentie onder inactieven daalde na 1985 niet 
meer naar het niveau van 1977. Hoewel ook onder actieve huishoudens de inkomens
ongelijkheid in de tweede helft van de jaren tachtig toenam, werd dit effect ruimschoots 
gecompenseerd door de stijging van het gemiddelde inkomen, waardoor het armoede-
percentage tot ruim onder het niveau van 1977 kon dalen. In deze periode was het 
effect van de gemiddelde inkomensontwikkeling dus veel belangrijker dan het effect 
van de verandering in de loonverdeling. 
In de jaren negentig veranderde de armoede-incidentie onder zowel actieve als inactieve 
huishoudens per saldo nauwelijks, zo blijkt uit figuur 5.9. Dit is niet verrassend, aan
gezien ook het reële inkomensniveau van actieven en inactieven (figuur 5.6) en de 
inkomensongelijkheid binnen de groep actieven en binnen de groep inactieven 
(figuur 5.4) weinig veranderden. De lichte stijging van de armoede onder actieven en 
de lichte daling van de armoede onder inactieven tussen 1995 en 1997, komen nu wel 
overeen met de toename van de inkomensongelijkheid onder actieven en de afname 
van de inkomensongelijkheid onder inactieven in deze jaren. 
De vorengenoemde ontwikkelingen bieden op het eerste gezicht ondersteuning aan de 
trickle-downhypoûiese. Zowel in de periode 1977-1985 als in de periode 1985-1990 
werd de ontwikkeling van het armoedepercentage in de eerste plaats bepaald door de 
ontwikkeling van het (gemiddelde) inkomenspeil. Zo ging in de tweede helft van de 
jaren tachtig een groeiende inkomensongelijkheid dankzij de stijging van het gemid
delde inkomen, samen met een dalende armoede. Als men de gehele periode 1977-1998 
in ogenschouw neemt, is de conclusie echter minder gunstig voor de trickle-down-
hypothese. De toename van de inkomensverschillen vanaf de jaren tachtig heeft er 
immers toe geleid dat de armoede in 1998 nog altijd hoger was dan aan het begin van 
de jaren tachtig, hoewel het gemiddelde huishoudensinkomen in deze periode wel is 
gestegen. Over de jaren tachtig en negentig tezamen bezien, kan men dus niet volhouden 
dat de toename van de inkomensverschillen ertoe heeft geleid dat de armsten nu beter 
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af zijn dan aan het begin van de jaren tachtig. Deze cijfers geven echter geen antwoord 
op de vraag hoe groot de armoede zou zijn geweest als de inkomensongelijkheid in de 
jaren tachtig niet was toegenomen. Het is immers denkbaar dat in dat geval het 
gemiddelde inkomen beduidend lager en de armoede daardoor (nog) groter zou zijn 
geweest. 

Om het belang vast te stellen van de factoren die hebben bijgedragen aan de ontwik
keling van de armoede tussen 1977 en 1997, wordt weer een decompositieanalyse uit
gevoerd. Daarbij wordt dezelfde indeling in subperioden gehanteerd als in paragraaf 5.5: 
de periode 1977-1985 waarin de armoede steeg, de periode 1985-1990 waarin de 
armoede daalde en de periode 1990-1997 waarin de armoede enigszins fluctueerde, 
maar per saldo vrijwel gelijk bleef. Tabel 5.14 geeft het resultaat van de decompositie 
voor deze perioden. 

Tabel 5.14 Decompositie van de mutatie van de armoede-incidentie naar actieven en inactieven, 1977-1997 
(in procentpunten) 

1977-1985 1985-1990 1990-1997 1977-1997 

totaal 9,0 -6,7 0.6 2,9 

bijdrage van populatieaandelen 1,3 -0,3 -0,2 0,8 

bijdrage van armoede-incidenties 77 -6,4 0,8 2,1 
w.v. actieven 2,1 -3,5 0.8 -0.7 

inactieven 5,6 -2,9 0,0 2,8 

Bron: CBS (IPO'77-'97) SCP-bewerking 

Hierin is de bijdrage van de verandering in de armoede-incidentie van actieven gelijk 
aan de factor na Apa in vergelijking (5.3), de bijdrage van de verandering in de armoede-
incidentie van inactieven is gelijk aan «, Ap, en de bijdrage van de verandering in de 
populatieaandelen is gelijk aan -(ptpa) An„. 
Over de gehele periode 1977-1997 bezien, kan de stijging van de armoede met 2,9 
procentpunten vrijwel volledig worden verklaard uit de toename van de armoede binnen 
de groep inactieven. De effecten van de daling van de armoede-incidentie onder actieven 
en van de afname van het aandeel actieve huishoudens in de totale populatie, vallen 
grotendeels tegen elkaar weg. 
Het is echter informatiever om de drie subperioden afzonderlijk te bezien. De sterke 
toename van de armoede tussen 1977 en 1985 met 9 procentpunten, blijkt voor bijna 
twee derde te zijn veroorzaakt door de groeiende armoede onder inactieve huishoudens. 
Aangezien het sociaalminimumniveau in het begin van deze periode dicht bij de lage-
inkomensgrens lag (die immers gelijk is aan het sociaal minimum in 1979), had de 
daling van de reële uitkeringsniveaus in de eerste helft van de jaren tachtig een relatief 
groot effect op de omvang van de armoede. Daarnaast droeg in deze periode ook de 
stijgende armoede onder actieve huishoudens bij aan de toename van de armoede-
incidentie. De afname van het aandeel actieve huishoudens verklaart echter slechts 
een zevende deel van de stijging van de armoede. 
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Ook de afname van de armoede tussen 1985 en 1990 met 6,7 procentpunten wordt 
vrijwel geheel (voor 959c) verklaard door de daling van de armoede-incidentie onder 
zowel actieven als inactieven. Terwijl de stijging van de armoede vóór 1985 vooral 
moet worden toegeschreven aan de grotere armoede onder inactieven, was de daling 
van de armoede in de tweede helft van de jaren tachtig in sterkere mate te danken aan 
de gunstige ontwikkeling onder de actieve huishoudens. Dit is begrijpelijk, aangezien 
het gemiddelde inkomen van actieve huishoudens in deze periode aanzienlijk sterker 
steeg dan het gemiddelde inkomen van inactieve huishoudens. Veel inactieven die in 
de eerste helft van de jaren tachtig onder de lage-inkomensgrens waren gezakt, slaagden 
er in de tweede helft van de jaren tachtig dus niet in weer boven deze grens uit te 
klimmen. De bijdrage van de stijgende arbeidsparticipatie aan de daling van de armoede 
tussen 1985 en 1990 valt in het niet bij het belang van de dalende armoede-incidentie 
onder de actieve en de inactieve huishoudens. 
In de jaren negentig nam de armoede per saldo weer iets toe als gevolg van een licht 
stijgende armoede onder actieve huishoudens. De verdere groei van het aandeel actieven 
in de bevolking bood daarvoor onvoldoende compensatie. De armoede onder inactieven 
bleef in de jaren negentig per saldo gelijk. 
Bij de interpretatie van vorenstaande analyse dient men zich ervan bewust te zijn dat 
het om een comparatief-statische analyse gaat. Dat wil zeggen dat een toename of 
afname van de armoede in bepaalde groepen nog niets zegt over de ontwikkeling van 
de armoede van individuele huishoudens. De groep armen in 1997 bestond voor het 
grootste deel uit andere huishoudens dan de groep armen in 1977. Zelfs achter een 
relatief stabiel armoedepercentage, zoals in de jaren negentig, kan een grote dynamiek 
schuilgaan, doordat ongeveer evenveel huishoudens uit de armoede ontsnappen als er 
onder de armoedegrens terechtkomen. Aan de dynamiek van armoede op huishoudens-
niveau wordt in de paragrafen 5.11 en 5.12 meer aandacht besteed. 

Evenals bij de analyse van de inkomensongelijkheid in paragraaf 5.5 blijkt ook nu dat 
de sterke daling van de arbeidsparticipatie in de eerste helft van de jaren tachtig en de 
sterke stijging van de arbeidsparticipatie sinds het midden van de jaren tachtig slechts 
een zeer bescheiden bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de armoede. 
De verklaring hiervoor is ten dele dezelfde als bij de inkomensongelijkheid: de stijging 
van de participatiegraad is slechts voor een klein deel 'neergeslagen' bij inactieve huis
houdens en heeft vooral in een verschuiving van eenverdieners naar tweeverdieners 
geresulteerd. Om dit nader te onderzoeken, worden de actieve en inactieve huishoudens 
in dezelfde subcategorieën ingedeeld als in paragraaf 5.5. Tabel 5.15 geeft de ontwik
keling van de populatieaandelen en de armoede-incidentie van deze categorieën. 

De ontwikkeling van de populatieaandelen is reeds in paragraaf 5.5 besproken. Met 
betrekking tot de armoede-incidentie valt op dat zich zowel binnen de groep actieve 
huishoudens als binnen de groep inactieve huishoudens grote verschillen voordoen, 
zowel in niveau als in ontwikkeling. De armoede onder eenverdieners (zowel 'volledige' 
gezinnen als alleenstaanden en eenoudergezinnen) is veel hoger dan onder twee
verdieners. 
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Tabel 515 Populatieaandeel en armoede -incidentje ; naar sociaal-economische categorie, niveaus (in procenten) en 
mutaties (in procentpunten), 1977-1997 

niveaus mutaties 

1977- 1985- 1990- 1977-
1977 1985 1990 1997 1985 1990 1997 1997 

populatieaandeel 

actieven 65.4 58,5 59.9 60,7 -6.9 1,4 0,8 -4,8 
w.v. eenverdienersparen 38.9 29,7 23,5 16,9 -9,3 -6,2 -6,6 -22,0 

tweeverdienersparen 17,9 18,3 22,1 27,2 0,4 3,8 5,1 9,3 
overigen 8,7 10,5 14,3 16,5 

39,3 

1,9 

6,9 

3,8 

-1.4 

2.2 7,9 

inactieven 34,6 41,5 40,1 

16,5 

39,3 

1,9 

6,9 

3,8 

-1.4 -0,8 4.8 
w.v. werkloosheid/bijstand 3,2 8,0 6,8 6,9 4,8 -1,2 0,1 3,8 

arbeidsongeschiktheid 5,0 5,7 5,2 4,5 0,8 -0,5 -0,7 -0,5 
pensioen (65-) 4,1 5,3 5,6 4,8 1,2 0,3 -0,8 0,7 
overig (65-) 0,9 1,2 0,5 0.6 0,3 -0,8 0,1 -0,4 
65+ 21,4 21,3 22,0 22.6 -0,1 0,7 0,6 1.2 

armoede-incidentie 

22.6 -0,1 0,7 0,6 1.2 

totaal 

actieven 

12,6 

7.7 

21,6 14,8 15,4 9,0 -6,7 0.6 2,9 totaal 

actieven 

12,6 

7.7 11,1 5,3 6,5 3,4 -5.8 1,2 -1,2 
w.v. eenverdienersparen 10,2 16,2 6,4 6,6 6,0 -9,8 0,2 -3,6 

tweeverdienersparen 2,1 2,9 1,6 2,6 0,8 -1,3 1,0 0,5 
overigen 8,2 11,1 9,2 13,0 2,8 -1,9 3,8 4,8 

inactieven 21,7 36.4 29,1 29,1 14,7 -7,3 0,0 7,4 
w.v. werkloosheid/bijstand 48,2 70,9 74,0 72,4 22,7 3,1 -1,6 24,2 

arbeidsongeschiktheid 12,9 30,0 26,0 31,1 17,1 -4,0 5,1 18,2 
pensioen (65-) 12,9 12,7 6,3 8,7 -0,2 -6,4 2.4 -4,2 
overig (65-) 49,0 31,3 34,6 33,3 -17,7 3,3 -1,3 -15,7 
65+ 20,1 31,4 21,6 19,9 11,3 -9,8 -1,7 -0,2 

Bron: CBS (IPO'77-'97) SCP-bewerking 

Opmerkelijk is bovendien de sterke stijging van armoede onder eenverdienersgezinnen 
tussen 1977 en 1985. De daling van de reële lonen in de eerste helft van de jaren tachtig 
leidde er blijkbaar toe dat een fors aantal traditionele kostwinnersgezinnen onder de 
lage-inkomensgrens zakte. Na 1985 heeft de armoede onder eenverdienersparen zich 
overigens zeer voorspoedig ontwikkeld, terwijl de armoede onder overige actieven per 
saldo juist iets is gegroeid. Onder de inactieve huishoudens zijn de ontvangers van een 
werkloosheids- of bijstandsuitkering het vaakst arm en vervroegd gepensioneerden het 
minst vaak (de kleine en heterogene groep van overige inactieven wordt hier buiten 
beschouwing gelaten). Onder werklozen, bijstandsontvangers, arbeidsongeschikten en 
65-plussers nam de armoede tussen 1977 en 1985 zeer sterk toe. Dit moet vooral worden 
verklaard uit de ingrepen in de sociale zekerheid in de eerste helft van de jaren tachtig: 
de verlaging van de uitkeringen met 3% in 1984 en de bevriezing van de uitkerings
niveaus gedurende het grootste deel van de jaren tachtig. Onder alle categorieën uit
keringsgerechtigden, met uitzondering van de werklozen en bijstandsontvangers, daalde 
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de armoede tussen 1985 en 1990 weer. Het herstel was het krachtigst voor de gepen
sioneerden, zowel onder als boven de 65 jaar. De armoede onder werklozen, bijstands
ontvangers en arbeidsongeschikten bevond zich echter in 1997 nog altijd op een hoger 
niveau dan in 1985; deze groepen profiteerden per saldo niet van de gunstige econo
mische ontwikkeling sinds het midden van de jaren tachtig. 

De bijdrage van een bepaalde categorie aan de toe- of afname van de totale armoede-
incidentie hangt af van de vraag of de armoede binnen die categorie onder of boven 
het gemiddelde ligt. Telt een bepaalde categorie relatief weinig armen, dan leidt groei 
(krimp) van die categorie tot een daling (stijging) van de gemiddelde armoede-incidentie. 
Telt de categorie daarentegen boven gemiddeld veel armen, dan draagt groei (krimp) 
van de categorie bij aan stijging (daling) van de gemiddelde armoede-incidentie. 

Tabel 5 16 Decompositie van de mutatie van de armoede-incidentie naar sociaal-economische categorie, 1977-1997 

(in procentpunten) 

1977-1985 1985-1990 1990-1997 1977-1997 

totaal 9,0 -6,7 0,6 2,9 

bijdrage van populatieaandelen 2,1 -1,2 -0,1 1,5 

actieven 0,1 -0,5 -0,2 -0,1 

w.v. eenverdienersparen 0,4 0,4 0,6 1,2 

tweeverdienersparen -0,1 -0,6 -0,7 -1,1 

overigen -0,1 -0,3 -0,1 

0,1 

-0.3 

inactieven 2,1 -0,7 

-0,1 

0,1 1,6 

w.v. werkloosheid/bijstand 2,0 -0,6 0,0 1,7 

arbeidsongeschiktheid 0,0 0,0 -0,1 0,0 

pensioen (65-) -0.1 0.0 0,1 0.0 

overig (65-) 0,0 -0,1 0,0 -0.1 

65+ 0,0 0,1 0,0 0,1 

bijdrage van armoede-incidenties 7,0 -5,5 0,7 1,4 

actieven 2,5 -3,1 0,9 -0,3 

w.v. eenverdienersparen 2,1 -2,6 0,0 -1,0 

tweeverdienersparen 0,2 -0,3 0,2 0,1 

overigen 0,3 -0,2 0,6 0,6 

inactieven 4,4 -2.4 -0,2 1,7 

w.v. werkloosheid/bijstand 1,3 0,2 -0,1 1,2 

arbeidsongeschiktheid 0,9 -0,2 0,2 0,9 

pensioen (65-) 0,0 -0,3 0,1 -0,2 

overig (65-) -0,2 0.0 0,0 -0,1 

65+ 2,4 -2,1 -0.4 0,0 

Uit tabel 5.15 blijkt dat de armoede-incidentie voor de categorie tweeverdieners in de 
gehele periode 1977-1997 ver onder het gemiddelde voor alle actieve huishoudens 
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lag. De groei van het aandeel tweeverdieners had dus een drukkend effect op de totale 
armoede-incidentie. De armoede-incidentie onder werklozen, bijstandsontvangers en 
arbeidsongeschikten lag steeds beduidend boven het gemiddelde. De groei van deze 
categorieën tussen 1977 en 1985 droeg dus bij aan de stijging van de armoede in deze 
periode, terwijl het krimpen van deze categorieën in de tweede helft van de jaren tachtig 
bijdroeg aan de daling van de armoede. Dit blijkt ook uit de decompositie van de 
armoede-ontwikkeling waarvan de resultaten in tabel 5.16 zijn vermeld. 

Nu meer categorieën worden onderscheiden dan in tabel 5.14, dragen de veranderingen 
in de populatieaandelen ook méér bij aan de verandering in de totale armoede-incidentie. 
Over de gehele periode 1977-1997 bezien, kan zelfs iets meer dan de helft van de toe
name van de armoede met 2,9 procentpunten uit de verschuivingen tussen de catego
rieën worden verklaard. Dit komt vooral door de groei van het aandeel werklozen en 
bijstandsontvangers in de populatie, die voor het overgrote deel arm zijn. Wordt naar 
de drie subperioden afzonderlijk gekeken, dan blijkt de verandering in het aandeel 
armen binnen de categorieën echter steeds aanzienlijk meer gewicht in de schaal te 
leggen dan de veranderingen in de populatieaandelen. Tussen 1977 en 1985 nam de 
armoede vooral sterk toe door de stijging van de armoede onder eenverdienersparen, 
65-plussers en ontvangers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Dit effect 
werd nog versterkt doordat het aandeel eenverdienersparen in de totale populatie kromp 
en het aandeel werklozen en bijstandsontvangers groeide (de armoede-incidentie onder 
eenverdienersparen was immers lager en onder werklozen en bijstandsontvangers hoger 
dan het gemiddelde). De daling van de armoede in de tweede helft van de jaren tachtig 
was in belangrijke mate te danken aan de ontwikkeling van de armoede-incidentie van 
dezelfde groepen: zowel onder eenverdienersparen als onder 65-plussers daalde de 
armoede sterk. Ook de groei van het aandeel tweeverdieners en overige actieven en de 
afname van het aandeel werklozen en bijstandsontvangers droegen bij aan de daling 
van de armoede. Dit laatste is in overeenstemming met de theoretische analyse in 
paragraaf 5.9, volgens welke een daling van het aandeel uitkeringsgerechtigden de 
armoede vermindert (hypothese 1). Dat ook een toename van het aandeel tweeverdieners 
de armoede vermindert, is daarentegen in strijd met de verwachting dat het aandeel 
tweeverdieners geen noemenswaardig effect heeft op de armoede (hypothese 2). 
Hieraan lag echter de veronderstelling ten grondslag, dat eenverdienershuishoudens 
die tweeverdieners worden, zich in de uitgangssituatie al boven de armoedegrens 
bevonden. Doordat de armoede-incidentie onder eenverdieners in het midden van de 
jaren tachtig veel hoger was dan onder tweeverdieners, droeg de toename van het aan
deel tweeverdieners wel degelijk bij aan de vermindering van de armoede. 
Met name doordat de (blijvende) werklozen en bijstandsontvangers niet profiteerden 
van het economisch herstel in de periode 1985-1990, daalde de armoede in deze jaren 
minder sterk dan ze tussen 1977 en 1985 was gestegen. In de jaren negentig verander
de er per saldo weinig in de armoede-incidentie. Het gunstige effect van de voortgaande 
groei van het aandeel tweeverdieners viel grotendeels weg tegen het ongunstige effect 
van de krimp van het aandeel eenverdienersparen. Verder was vooral de toename van 
het aandeel armen onder de overige actieven verantwoordelijk voor de lichte stijging 
van de armoede in de jaren negentig. 
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Opnieuw luidt de conclusie dat verschuivingen in de populatie van actieven naar 
inactieven en omgekeerd slechts in geringe mate veranderingen in de totale armoede 
verklaren. De stijgende en dalende tendensen in de armoede-incidentie die zich in de 
afgelopen twintig jaar hebben voorgedaan, moeten voor het overgrote deel worden 
toegeschreven aan de ontwikkeling van de armoede-incidentie binnen de afzonderlijke 
categorieën. 

5.11 Werk als ontsnappingsroute uit de armoede 

In paragraaf 5.10 bleek dat de sterke groei van de werkgelegenheid sinds het midden 
van de jaren tachtig slechts weinig heeft bijgedragen aan bestrijding van de armoede, 
doordat de nieuwe banen voornamelijk zijn terechtgekomen bij personen die voordien 
al niet arm waren, in het bijzonder (her)intredende vrouwen in traditionele kostwinners
gezinnen. Deze conclusie is gebaseerd op een vergelijking van het percentage armen 
in verschillende bevolkingsgroepen op verschillende tijdstippen. Het gaat daarbij, zoals 
reeds is opgemerkt, om een comparatief-statische analyse die geen inzicht verschaft in 
de kans om uit de armoede te ontsnappen voor individuele personen of huishoudens. 
Achter een stabiel armoedepercentage kan evenwel een grote dynamiek schuilgaan. Zo 
bestond de categorie arme bijstandsontvangers in 1997 voor het grootste deel uit andere 
personen dan tien jaar daarvoor. Veel arme bijstandsontvangers uit 1987 zijn in de tien 
jaar daarna uit dit bestand gestroomd doordat zij werk hebben gevonden, naar een 
andere uitkering zijn overgegaan (bijv. naar de AOW bij het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd) of hun recht op een uitkering hebben verloren doordat hun partner werk heeft 
gevonden of doordat zij zijn gaan samenwonen met een partner met een eigen inkomen. 
Omgekeerd is een groot deel van de arme bijstandsontvangers in 1997 pas de laatste 
jaren in het bestand ingestroomd doordat zij het recht op een andere uitkering verloren 
(bijv. door het bereiken van de maximale duur van een WW-uitkering) of doordat zij 
om andere redenen zonder eigen inkomen kwamen (bijv. na echtscheiding). Cijfers 
over veranderingen in de armoede-incidentie van bepaalde bevolkingscategorieën zeggen 
dan ook niet veel over individuele lotgevallen. Ook bij een stijgende armoede-incidentie 
zullen sommige armen erin slagen om uit de armoede te ontsnappen en ook bij een 
dalende armoede-incidentie blijft een groep permanent onder de armoedegrens. 

In deze en de volgende paragraaf wordt getracht meer inzicht te krijgen in de dynamiek 
van armoede op individueel niveau. Zoals steeds in deze studie, richt de aandacht zich 
daarbij in het bijzonder op het belang van (betaald) werk. In deze paragraaf wordt 
onderzocht hoe groot de kans voor een niet-werkende arme is om aan het werk te 
gaan en hoe deze kans zich sinds het midden van de jaren tachtig heeft ontwikkeld. In 
de volgende paragraaf wordt de vraag beantwoord of het vinden van werk ook met 
een zodanige inkomensvooruitgang gepaard gaat dat men daadwerkelijk uit de armoede 
ontsnapt. 

Voor onderzoek naar de kans om via werk uit de armoede te ontsnappen, dient men 
over panelgegevens te beschikken die het mogelijk maken om personen in armoede 
gedurende een reeks van jaren te volgen. Evenals in voorgaande paragrafen wordt hier 
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voornamelijk gebruikgemaakt van het Inkomenspanelonderzoek (IPO) van het CBS. 
Omdat het IPO slechts een beperkt aantal achtergrondkenmerken van de onderzochte 
personen omvat (geslacht, leeftijd, huishoudenssituatie en inkomensbron) en pas vanaf 
1989 panelgegevens beschikbaar zijn, is tevens een aantal aanvullende analyses uitge
voerd op basis van het Sociaal-Economisch Panel (SEP), eveneens van het CBS. Het 
SEP is echter aanzienlijk kleiner dan het IPO (circa 13.000 respondenten tegenover 
circa 75.000 'kernpersonen' in het IPO), en de inkomensgegevens zijn minder 
betrouwbaar doordat ze, anders dan bij het IPO, niet zijn ontleend aan de administratie 
van de fiscus. Het SEP levert evenwel panelgegevens vanaf 1984 op en omvat veel 
meer achtergrondkenmerken (onder meer het opleidingsniveau). 

Of iemand arm is, is in onderstaande analyse, zoals steeds in dit hoofdstuk, bepaald 
op basis van de lage-inkomensgrens. Of iemand tot de werkenden behoort, is bij de 
analyses op basis van het IPO bepaald aan de hand van het belastbare inkomen: wie in 
het betreffende kalenderjaar een inkomen uit arbeid of uit onderneming heeft (naast 
eventuele andere inkomsten), wordt in dat jaar tot de werkenden gerekend. Niet alle 
overgangen van niet-werken naar werken worden in het IPO overigens even goed 
waargenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ontvangers van een WAO-uitkering die 
(gedeeltelijk) aan het werk gaan en voor studenten die naast hun studie (gaan) werken. 
Bij de analyses op basis van het SEP is de vraag of men al dan niet werkt, beantwoord 
op basis van de situatie op het moment van de enquête, dat is in de maand oktober 
van het betreffende jaar. 

De aandacht blijft in het hiernavolgende beperkt tot alleenstaanden, alleenstaande 
ouders en samenwonende of gehuwde partners van 15-64 jaar. Thuiswonende kinderen 
en andere gezinsleden blijven buiten beschouwing. Het is weliswaar mogelijk dat een 
arm huishouden uit de armoede weet te ontsnappen doordat een thuiswonend kind 
werk vindt, maar het is de vraag of het dan om een structurele inkomensverbetering 
gaat. In de meeste gevallen zal het werkende kind immers na enige tijd het ouderlijk 
huis verlaten, waardoor de achterblijvende gezinsleden weer op het oude inkomen 
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terugvallen. Het participatiebeleid van de overheid is er ook in de eerste plaats op 
gericht om de arbeidsdeelname van alleenstaanden en samenwonende partners te sti
muleren en niet de arbeidsparticipatie van thuiswonende kinderen. 
De arbeidsparticipatie van personen van 65 jaar en ouder is in Nederland vrijwel nihil. 
Het is dan ook weinig zinvol om te onderzoeken welke kans 65-plussers hebben om 
door middel van arbeid uit de armoede te ontsnappen: deze kans is immers praktisch 
nul. Bevordering van de arbeidsparticipatie van 65-plussers is vooralsnog ook geen 
doelstelling van het overheidsbeleid, al is niet uitgesloten dat dit in de toekomst, met 
het oog op de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening, zal veranderen. 

Om via werk uit de armoede te kunnen ontsnappen, zal men eerst werk moeten vin
den. Gezien de sterke stijging van de arbeidsparticipatie in Nederland in de afgelopen 
tien jaar zou men verwachten dat ook een groeiend deel van de armen erin is geslaagd 
aan het werk te gaan. 
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Figuur 5.10 Kans op werk voor arme niet-werkenden. 1985-1998 

25n 

gecorrigeerd 

ongecorrigeerd 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Bron: CBS (SEP'84-'98) SCP-bewerking 

Figuur 5.10, die is gebaseerd op het SEP, laat zien dat hiervan slechts ten dele sprake 
is. De ononderbroken lijn in deze grafiek geeft de kans weer dat iemand die in een 
bepaald jaar tot een arm huishouden behoorde en geen betaald werk had, een jaar later 
(vermeld op de x-as) wel aan het werk was. De kans voor arme, niet-werkende personen 
tussen 15 en 65 jaar om werk te vinden schommelde tussen 1985 en 1984, met uit
zondering van het jaar 1992, steeds tussen 10% en 14% en ligt pas vanaf 1995 boven 
de 15%. 
Nu loopt de kans op werk sterk uiteen tussen verschillende groepen. Zo hebben jongeren 
meer kans op werk dan ouderen, en hoogopgeleiden meer kans dan laagopgeleiden. 
De ontwikkeling van de kans op werk in de periode 1985-1998 zou dan ook mede 
kunnen zijn bepaald door veranderingen in de samenstelling van de groep arme niet-
werkenden. Als in een opgaande conjunctuurfase, zoals de jaren 1985-1988, in eerste 
instantie vooral de meest kansrijken (jongeren en hoogopgeleiden) werk vinden, is het 
begrijpelijk dat daarna de kans op werk voor de resterende groep armen (ouderen en 
laagopgeleiden) daalt, zelfs als de hoogconjunctuur aanhoudt. Om een goed beeld te 
krijgen van veranderingen in de kans op werk, dient dus gecorrigeerd te worden voor 
veranderingen in de samenstelling van de groep arme niet-werkenden. Hiertoe is een 
logistische regressieanalyse uitgevoerd, waarbij de kans op werk niet alleen wordt 
verklaard uit het kalenderjaar, maar ook uit een aantal achtergrondkenmerken, te weten 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, positie in het huishouden, burgerlijke staat en de 
arbeidsmarktpositie van de partner. Deze regressie bevestigt het grote belang van leef
tijd en opleidingsniveau voor de kans op werk. De belangstelling gaat hier echter vooral 
uit naar het effect van het kalenderjaar dat resteert nadat rekening is gehouden met het 
effect van de achtergrondkenmerken. Figuur 5.10 laat zien, dat het verloop van de kans 
op werk voor arme niet-werkenden na correctie voor veranderingen in de samenstelling 
van de groep (aangegeven met de onderbroken lijn), nauwelijks verschilt van de oor
spronkelijke reeks. 
In figuur 5.11 wordt de (gecorrigeerde) kans van niet-werkende armen om werk te 
vinden geconfronteerd met de werkgelegenheidsgroei en het werkloosheidspercentage. 
A priori zou men verwachten dat de kans op werk globaal hetzelfde verloop vertoont 
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als de groei van het aantal banen, maar tussen beide reeksen blijkt slechts een zwak 
verband te bestaan. Tussen 1985 en 1992 lijkt er zo goed als geen verband tussen de 
kans op werk en de banengroei te bestaan. Pas vanaf 1993 komt de sterk aantrekkende 
banengroei redelijk overeen met een stijgende kans voor arme niet-werkenden om aan 
het werk te gaan. Ook tussen de kans op werk en het werkloosheidspercentage lijkt 
pas vanaf de jaren negentig een (negatieve) samenhang te bestaan. Ondanks het feit 
dat de kans op werk voor arme niet-werkenden in de tweede helft van de jaren negen
tig wat groter is geworden, is deze kans met 14% tot 18% nog altijd betrekkelijk 
klein: jaarlijks slaagt in niet meer dan één op de zes à zeven arme huishoudens een 
volwassene erin aan het werk te gaan. Dit bevestigt de eerdere constatering dat de 
sterke werkgelegenheidsgroei in de jaren negentig grotendeels aan de arme 'inactieve' 
huishoudens is voorbijgegaan. 

Figuur 5.11 (Gecorrigeerde) kans op werk voor arme niet-werkenden en banengroei en werkloosheidspercentage. 
1985-1998 
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Bron: CBS (SEP'84-'98); CBS (c: Tijdreeksen arbeid); SCP-bewerking 

5.12 Loont werken?49 

Hoewel de kans van een niet-werkende arme om aan het werk te gaan, klein is, biedt 
ook het vinden van werk nog geen garantie dat men uit de armoede ontsnapt. Daarvoor 
moet het werk immers voldoende inkomen opleveren om boven de armoedegrens uit 
te klimmen. Gezien het grote verschil in gemiddeld inkomen en in armoede-incidentie 
tussen werkenden en niet-werkenden lijkt de kans hierop wel groot. Het staat echter 
geenszins vast dat een niet-werkende die werk vindt, een inkomen gaat verdienen dat 
vergelijkbaar is met dat van degenen die al werken. Integendeel, de kans is groot dat 
een arme werkvinder aan de 'onderkant' van de arbeidsmarkt aan het werk gaat. Dit zal 
in ieder geval zo zijn als hij of zij werk vindt doordat de laagbetaalde werkgelegenheid 
groeit (bijvoorbeeld dankzij een relatieve verlaging van het minimumloon). Maar ook 
als een inactieve van wie de productiviteit tekortschiet, na scholing erin slaagt aan het 
werk te gaan, zal het daarbij doorgaans gaan om laagbetaald werk. Als inactieven aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk gaan. is het mogelijk dat zij zich nog 
steeds onder de lage-inkomensgrens bevinden en daardoor niet uit de armoede ont-
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snappen. In deze paragraaf wordt onderzocht hoe groot de kans is dat het vinden van 
werk voor armen voldoende inkomensverbetering oplevert om boven de armoedegrens 
uit te komen. 

Tabel 5.17, die wederom is gebaseerd op het Inkomenspanelonderzoek (IPO), laat zien 
hoeveel loon armen die werk vinden bruto gaan verdienen in het kalenderjaar dat zij 
werk vinden en in volgende jaren, indien zij aan het werk blijven. Hierbij kan jaar nul 
betrekking hebben op elk van de kalenderjaren 1989 tot en met 1996 en jaar één op de 
kalenderjaren 1990 tot en met 1997. Voorjaar twee, drie en verder valt er steeds een 
kalenderjaar af. Zo heeft jaar acht uitsluitend betrekking op 1997; het gaat dan om 
personen die in 1989 nog arm en zonder werk waren, die in 1990 werk hebben gevonden 
en die in alle volgende jaren zijn blijven werken, zodat 1997 het achtste jaar was waarin 
zij werkten. Het aantal personen waarvoor de analyse is uitgevoerd, neemt dan ook 
sterk af met het aantal jaren dat men aan het werk is. 
In het jaar waarin men aan het werk gaat, bedraagt het bruto arbeidsinkomen gemiddeld 
12.700 gulden (uitgedrukt in guldens van 1990). Dit lijkt wellicht een laag bedrag, 
maar men dient te bedenken dat men doorgaans slechts een deel van dat kalenderjaar 
daadwerkelijk aan het werk is.50 In het tweede kalenderjaar stijgt het arbeidsinkomen 
van degenen die aan het werk blijven, dan ook fors, met 44% tot 20.400 gulden. 
Niettemin ligt het gemiddelde arbeidsinkomen in het tweede jaar nog ruim onder het 
wettelijk minimumloon voor een volwassene met een voltijdbaan, dat in de onder
zochte periode (1990-1997) varieerde van 23.800 tot 26.000 gulden (in guldens van 
1990). De verklaring hiervoor kan zijn gelegen in het feit dat een deel van de werk-
vinders een deeltijdbaan heeft en dat voor jongeren (onder 23 jaar) een lager minimum
loon geldt. 
Ook in het derde en in volgende jaren waarin men werkt, stijgt het arbeidsinkomen, 
zij het beduidend minder snel dan in het tweede jaar. Na vier jaar ligt het gemiddelde 
loon voor het eerst boven het minimumloon. " Als men na acht jaar nog steeds werkt, 
is het arbeidsinkomen bijna tweeëneenhalf maal zo hoog als in het eerste jaar en ander-
half maal zo hoog als in het tweede jaar. Het ligt dan 33% boven het minimumloon; 
Als men het effect van het vinden van werk op de inkomenspositie wil beoordelen, 
maakt het dus veel uit of men alleen het inkomen in het jaar waarin men werk vindt, 
in beschouwing neemt, of ook rekening houdt met latere inkomensverbeteringen. 

Tabel 5.17 laat ook zien welk deel van de werkvinders erin slaagt uit de armoede te 
ontsnappen (berekend op basis van het gestandaardiseerde besteedbare huishoudens-
inkomen dat in de tabel niet is vermeld). In het jaar waarin men werk vindt, is dit iets 
minder dan de helft (43%). Dat dit percentage niet hoger is, wordt onder meer ver
klaard door het feit dat de meeste werkvinders nog een deel van het jaar op een uitkering 
waren aangewezen, waardoor zij in dit eerste jaar nog niet voldoende verdienden om 
boven de armoedegrens uit te klimmen. Inderdaad blijkt in het tweedejaar, als men 
althans blijft werken, al 60% boven de lage-inkomensgrens uit te klimmen. In de vol
gende jaren loopt dit aandeel nog gestaag op: na vier jaar is bijna driekwart van de 
werkvinders uit de armoede ontsnapt en na acht jaar zijn dit er zelfs negen op de tien. 
Of het vinden van werk tevens een ontsnapping uit de armoede betekent, wordt dus 

86 WERK. ONGELIJKHEID EN ARMOEDE 



niet alleen bepaald door het loon dat men in het eerste jaar gaat verdienen, maar ook 
door de vraag of men in de volgende jaren aan het werk blijft en verder in inkomen 
vooruitgaat. 

Tabel 5.17 Inkomensontwikkeling en armoede-incidentie van armen die werk vinden3, 1989-1997 (in procenten, 

tenzij anders vermeld) 

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

reëel bruto arbeidsinkomen 

(x 1.000 gulden") 0,0 12,7 20,4 22,9 25,6 27,2 28,8 28,9 31,9 

mutatie t.o.v. het voorgaande 

jaarc(%) 44 4 2 2 4 -3 4 

arm 100 57 40 32 27 19 17 14 10 
blijvend werkzaamd 0 100 80 66 58 53 49 46 45 
niet-arm en blijvend werkzaamdd 'e 0 43 47 45 42 43 41 40 41 

n (= 100%) (1.769) (1.769) (1.234) (863) (589) (449) (328) (197) (108) 

a Alleenstaanden, hoofden van huishoudens en partners van 18-64 jaar die in jaar 0 tot een arm huishouden behoren en geen 

inkomen uit arbeid hebben. In jaar 1 en volgende jaren hebben zij wel inkomen uit arbeid of onderneming. 

b Constante guldens van 1990. 

c Mutatie van het arbeidsinkomen van personen die in het betredende en het voorgaande jaar werkten. Zo heeft de daling van 

het bruto arbeidsinkomen in jaar 7 met 3% betrekking op de 197 personen die zowel in jaar 6 als jaar 7 werkten. 

d In procenten van de groep die in jaar 1 werk vond. 

e Berekend als (100 - arm) x blijvend werkzaam /100. 

Bron: CBS (IPO'89-'97) SCP-bewerking 

Lang niet iedere arme die werk vindt, blijft echter gedurende langere tijd werken. Een 
aanzienlijk deel van de armen die aan het werk gaan, raakt dit werk na kortere of langere 
tijd weer kwijt, zo blijkt uit tabel 5.17. In het tweede kalenderjaar neemt het aantal 
werkenden al met 20% af, en ook in de daaropvolgende jaren stopt steeds een aan
zienlijk deel met werken, waardoor na acht jaar minder dan de helft (45%) van de 
oorspronkelijke werkvinders nog ononderbroken aan het werk is. Hierbij zijn personen 
die in een eerder jaar zijn gestopt met werken en daarna opnieuw aan het werk gaan, 
buiten beschouwing gelaten. Worden deze meegeteld, dan stabiliseert het aandeel wer
kenden zich na vier jaar op ongeveer 70% (niet in de tabel). Dit betekent dat van de 
armen die werk vinden iets minder dan de helft langdurig blijft werken, terwijl de rest 
gemiddeld de helft van de tijd zonder werk zit. Daarbij past de kanttekening dat ook 
de werkvinders die in alle jaren blijven werken, kortere perioden van inactiviteit kunnen 
doormaken. 

Worden de percentages werkenden die aan de armoede weten te ontsnappen, gecom
bineerd met de percentages werkvinders die blijven werken, dan blijkt het aandeel 
armen dat dankzij het vinden én het behouden van werk boven de armoedegrens uit
klimt, zich vrij snel te stabiliseren op iets meer dan 40%, zo kan men lezen in de op 
een na onderste rij van tabel 5.18. Het percentage van de werkenden dat zich boven de 
armoedegrens bevindt, blijft met het verstrijken van de tijd weliswaar toenemen, maar 
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tegelijkertijd neemt het aandeel werkvinders dat blijft werken in ongeveer hetzelfde 
tempo af. Dit betekent niet dat de overigen allen in armoede blijven verkeren of terug
vallen in armoede. Maar voorzover zij aan de armoede ontsnappen, is dit niet dankzij 
het werk, maar ondanks het feit dat zij niet (permanent) blijven werken. 

Hoewel in tabel 5.18 het ontsnappen uit de armoede is gerelateerd aan het vinden en 
behouden van werk, hoeft tussen beide factoren geen direct oorzakelijk verband te 
bestaan. Zo kan men ook boven de armoedegrens uitkomen doordat een gezinslid 
werk vindt of doordat de samenstelling van het huishouden verandert. Als bijvoorbeeld 
een kind het huishouden verlaat terwijl het gezinsinkomen gelijk blijft, zal het gestan
daardiseerde besteedbare huishoudensinkomen, waarin rekening wordt gehouden met 
de omvang en samenstelling van het huishouden, stijgen. Het is dan mogelijk dat men 
boven de armoedegrens uitkomt zonder dat het huishoudensinkomen verandert. De 
gegevens in tabel 5.18 bieden geen inzicht in de vraag in welke mate dergelijke factoren 
mede de kans bepalen om uit de armoede te komen. Om deze verstorende effecten uit 
te schakelen, is een analyse uitgevoerd voor uitsluitend die arme werkvinders van wie 
de partner (indien aanwezig) niet aan het werk gaat, het inkomen van eventuele kinderen 
niet verandert en de samenstelling van het huishouden geen veranderingen ondergaat 
(exacter uitgedrukt: de equivalentiefactor blijft gelijk; deze kan ook veranderen indien 
de leeftijd van de kinderen een bepaalde grens overschrijdt). De uitkomsten van deze 
analyse verschillen slechts weinig van die voor de totale groep werkvinders (zie hier
voor SCP/CBS 1999: 127). Het arbeidsinkomen dat de meer 'selecte' groep werkvinders 
gaat verdienen, is aanvankelijk iets lager, maar stijgt in de volgende jaren beduidend 
sterker, waardoor het gemiddelde na drie jaar al ruim boven het minimumloon ligt. 
Het gemiddelde gestandaardiseerde huishoudensinkomen stijgt echter aanzienlijk minder 
snel, doordat het loon in de meeste gevallen in mindering wordt gebracht op een sociale 
uitkering. In het eerste jaar waarin men werkt, ligt het gemiddelde huishoudensinkomen 
nog juist onder de lage-inkomensgrens. Slechts 36% ontsnapt dan uit de armoede. In 
het tweede jaar dat men werkt, is echter bijna twee derde (65%) boven de lage-inkomens
grens uitgeklommen. Het brutoloon van gemiddeld bijna 25.000 gulden levert gemid
deld een stijging van het gestandaardiseerde nettohuishoudensinkomen met iets meer 
dan 6.000 gulden op. Dit betekent dat men bijna driekwart van het brutoloon dat men 
gaat verdienen, weer kwijtraakt door de vermindering van de uitkering en de afdracht 
van belastingen en premies. De zogeheten impliciete marginale druk bedraagt gemid
deld 72%. Als men ook in het derde en vierde jaar blijft werken, stijgt het gemiddelde 
huishoudensinkomen slechts licht, maar niettemin is na vier jaar 78% van de werkvinders 
boven de lage-inkomensgrens uitgeklommen. 

Deze uitkomsten lijken op het eerste gezicht de opvatting te logenstraffen dat veel armen 
gevangen zitten in een 'armoedeval' (zie bijv. Commissie Laagste segment arbeidsmarkt 
1994, Interdepartementale commissie inkomensafhankelijke regelingen (Commissie 
Derksen) 1997, Van Wijnbergen 1998). Het bruto-inkomen dat men gaat verdienen als 
men een relatief laagbetaalde baan accepteert, zou netto weinig opleveren, of soms 
zelfs in een inkomensachteruitgang resulteren, zodat men er niet in slaagt via werk 
aan de armoede te ontsnappen. Veel inactieven zouden daarom ervan afzien om werk 

WERK. ONGELIJKHEID EN ARMOEDE 



te zoeken of een aangeboden baan te accepteren. De oorzaak van de armoedeval zou 
enerzijds zijn gelegen in het relatief hoge niveau van de sociale uitkeringen en ander
zijds in de veelheid aan inkomensafhankelijke regelingen. Indien het loon dat men 
gaat verdienen niet of nauwelijks hoger is dan de uitkering die men ontvangt en indien 
de eigen inkomsten volledig op de uitkering worden ingehouden, levert een baan vrijwel 
geen inkomensverbetering op. Dit effect wordt nog versterkt door het bestaan van 
inkomensafhankelijke subsidies en eigen bijdragen, zoals huursubsidie, studietoelagen, 
kinderopvang en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Als het bruto-inkomen 
stijgt, wordt het financiële voordeel dat deze regelingen oplevert kleiner. Indien een 
aantal van deze negatieve inkomenseffecten samenvalt, is het in theorie zelfs mogelijk 
dat een bruto-inkomensstijging in een netto-inkomensdaling resulteert (vgl. 
Van Wijnbergen 1998: 51-53). 
Vorenstaande analyses bevestigen weliswaar dat de impliciete marginale druk voor 
arme werkvinders behoorlijk hoog is, namelijk 72% in de eerste twee jaar. Niettemin 
is na twee jaar werken toch twee derde van de armen uit de armoede ontsnapt en na 
vier jaar meer dan driekwart. De meeste arme werkvinders zitten dus niet gevangen in 
een armoedeval. Toch mag hieruit niet worden geconcludeerd dat de armoedeval geen 
serieus probleem vormt. Om twee redenen bieden deze cijfers namelijk slechts een 
beperkt inzicht in de ernst van de armoedeval. De eerste reden is dat de gegevens alleen 
betrekking hebben op de inkomensontwikkeling van armen die aan het werk gaan. 
Hoe de inkomensontwikkeling zou zijn geweest van armen die zonder werk blijven 
indien zij wel aan het werk zouden zijn gegaan, kan hieruit niet worden opgemaakt. 
Als de armoedeval een serieuze belemmering vormt om werk te accepteren, dan mag 
men verwachten dat de armoedeval voor degenen die wel aan het werk gaan veel minder 
diep is dan voor degenen die zonder werk blijven. Met andere woorden, een analyse 
van de armoedeval voor werkvinders, verschaft geen inzicht in het belang van de 
armoedeval voor de armen die niet aan het werk gaan. 
De tweede reden is dat de hier geanalyseerde gegevens alleen betrekking hebben op het 
netto besteedbare inkomen. Niet alle inkomensafhankelijke tegemoetkomingen en uit
gaven, die ook een belangrijke oorzaak (kunnen) zijn van de armoedeval, zijn daarin 
verwerkt. Dit is wel het geval met de individuele huursubsidie (IHS), de studiefinan
ciering (WSF) en de tegemoetkoming studiekosten (TS), maar bijvoorbeeld niet met 
de eigen bijdragen voor kinderopvang en de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. 
Ook wordt geen rekening gehouden met het feit dat werken op zichzelf kosten met 
zich kan meebrengen, zoals reiskosten en de kosten van werkkleding. De feitelijke 
toename van de 'vrije' bestedingsmogelijkheden is daardoor geringer dan uit het hier 
berekende besteedbare huishoudensinkomen blijkt. 

5.13 Conclusie 

Na de sterke krimp in het begin van de jaren tachtig, liet de werkgelegenheid in Neder
land vanaf 1984 een opmerkelijk herstel zien. Tussen 1984 en 1999 nam de werkgelegen
heid met ruim twee miljoen personen toe. Het jaar 1984 markeerde echter ook de 
omslag van een lange periode van afnemende inkomensongelijkheid naar een periode 
van toenemende inkomensverschillen. Aan de andere kant nam de armoede (op basis 
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van een absolute armoedegrens) juist in het begin van de jaren tachtig sterk toe, om in 
de tweede helft van de jaren tachtig weer af te nemen en zich in de jaren negentig te 
stabiliseren. Op het eerste gezicht suggereren deze simpele feiten dat werkgelegenheids
groei een doeltreffend middel is om armoede te bestrijden, maar dat daarvoor de prijs 
moet worden betaald van een grotere inkomensongelijkheid. De cijfers lijken, met 
andere woorden, de trickle-downthese te bevestigen. De analyse in dit hoofdstuk laat 
echter zien dat de situatie niet zo simpel is. Er bestaat geen eenduidig verband tussen 
de ontwikkeling van de werkgelegenheid enerzijds en veranderingen in de inkomens
ongelijkheid en armoede anderzijds. Integendeel, in de meeste gevallen blijkt het 
(directe) effect van veranderingen in de arbeidsparticipatie op de inkomensverdeling 
en de armoede-incidentie te verwaarlozen te zijn in vergelijking tot het effect van 
andere factoren. Welke factoren dat precies zijn, is echter niet altijd even duidelijk. 
Wanneer veranderingen in de inkomensongelijkheid en de armoede-incidentie worden 
'ontleed', blijken veranderingen binnen de onderscheiden subcategorieën doorgaans 
veel belangrijker dan veranderingen tussen de categorieën en veranderingen in de ver
deling van de populatie over de categorieën. Zo was de stijging van de inkomens
ongelijkheid in de tweede helft van de jaren tachtig voor ruim driekwart het gevolg 
van de grotere inkomensverschillen binnen diverse groepen actieve en inactieve huis
houdens. De grotere inkomensverschillen tussen de groepen droeg voor iets minder 
dan een derde bij aan de toenemende ongelijkheid. De stijging van de arbeidsparticipatie, 
die tot uitdrukking kwam in een toename van het aandeel tweeverdieners en een 
beperkte afname van het aandeel uitkeringsgerechtigden, bood hiertegen slechts in zeer 
geringe mate tegenwicht. De daling van de armoede in dezelfde periode (1985-1990) 
werd eveneens voor meer dan driekwart (zelfs 82%) veroorzaakt door de vermindering 
van de armoede-incidentie binnen de verschillende groepen en was slechts voor een 
klein deel te danken aan de groei van het aandeel actieve en de afname van het aan
deel inactieve huishoudens. Zo bezien is de directe invloed van de werkgelegenheids
ontwikkeling op de inkomensongelijkheid en de armoede zeer beperkt. Dit wordt 
bevestigd door de ontwikkeling in de jaren negentig. De sterke werkgelegenheidsgroei 
uit de tweede helft van de jaren tachtig zette zich in de jaren negentig onverminderd 
voort; ondanks een economische teruggang in 1993 en 1994 groeide de werkgelegenheid 
tussen 1990 en 1997 met driekwart miljoen personen ofwel 13%. Toch bleven zowel 
de inkomensongelijkheid als de armoede-incidentie in deze jaren vrijwel gelijk. De 
oorzaak daarvan was dat de inkomensongelijkheid en armoede-incidentie binnen de 
afzonderlijke groepen nauwelijks veranderde, evenmin als de inkomensverschillen 
tussen de groepen, terwijl het effect van de verder stijgende arbeidsparticipatie evenals 
in de voorgaande jaren zeer klein was. 

Dat de groei van de werkgelegenheid zo weinig effect had, moet vooral worden ver
klaard uit het feit dat de nieuwe banen voor het grootste deel zijn bezet door (herintre
dende) vrouwen en andere nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Daardoor resulteerde de 
banengroei vooral in een sterke groei van het aandeel tweeverdieners en slechts in 
geringe mate in een daling van het aandeel uitkeringsgerechtigden. Groei van het aan
deel tweeverdieners resulteert overigens, anders dan verwacht, op zichzelf wel in een 
kleinere inkomensongelijkheid, doordat de inkomensverschillen binnen de groep 
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tweeverdieners relatief klein zijn. Maar het effect hiervan op de totale inkomensongelijk
heid blijkt te verwaarlozen te zijn. Evenzo is het effect van een groeiend aandeel 
tweeverdieners, die zelden arm zijn, op de totale armoede-incidentie gering, doordat 
tegelijkertijd het aandeel van de groep eenverdienersparen, die ook relatief weinig 
armen telt, afneemt. 

Voor een verklaring van de algemene trends in inkomensongelijkheid en armoede in 
de afgelopen twintig jaar moet in de eerste plaats worden gezocht naar factoren die de 
ontwikkelingen binnen de afzonderlijke categorieën verklaren. Het is echter niet een
voudig vast te stellen om welke factoren het daarbij gaat. Voor het belang van twee 
factoren die in de internationale vakliteratuur vaak worden genoemd als oorzaak van 
de toegenomen loonongelijkheid, namelijk de technologische ontwikkeling en de con
currentie uit de lagelonenlanden, kon in dit onderzoek geen enkel bewijs worden 
gevonden. Zo vertoonde de loonverhouding tussen hoog- en laagopgeleiden in Neder
land tot voor kort een dalende tendens (recent lijkt er van een kentering sprake), het
geen in strijd is met beide verklaringen. Sterkere aanwijzingen werden gevonden voor 
een samenhang tussen de loonverhoudingen en de veranderingen in de beroepenstructuur. 
De groei van de werkgelegenheid in de wetenschappelijke en de leidinggevende 
beroepen, die ten dele samenhangt met de overgang naar een postindustriële of kennis
economie, 'verklaart' een substantieel deel van de toegenomen loonongelijkheid, door
dat het hierbij om de best betaalde beroepsgroepen gaat. Niettemin blijkt ook in dit 
geval de toename van de loonongelijkheid binnen de beroepsgroepen een groter deel 
van de toename van de loonverschülen te verklaren. 
De analyse in dit hoofdstuk leverde ook diverse aanwijzingen op, dat het overheids
beleid een rol heeft gespeeld bij de toename van de inkomensongelijkheid en de 
armoede. De (relatieve) verlaging van de uitkeringsniveaus in de jaren tachtig heeft de 
kloof tussen werkenden en niet-werkenden vergroot en bijgedragen aan de toename 
van de armoede. Het is echter niet geheel duidelijk in hoeverre het overheidsbeleid 
ook verklaart dat de inkomensverschillen binnen verschillende groepen van uitkerings
gerechtigden zijn toegenomen. Zo was de invloed van de overheid op de forse toename 
van de binnengroepsongelijkheid van 65-plussers, die meer dan een kwart van de toe
name van de inkomensongelijkheid tussen 1985 en 1990 verklaart, waarschijnlijk 
beperkt. De grotere spreiding in pensioenuitkeringen lijkt daarvoor de eerst verant
woordelijke factor. 
Een analyse van de loonongelijkheid op macroniveau leverde als uitkomst op dat de 
toename van de beloningsverschillen sinds 1984 vooral samenhangt met de (relatieve) 
verlaging van de uitkeringsniveaus (de z.g. vervangingsratio) en met het krimpende 
werkgelegenheidsaandeel van de quartaire sector. Op zichzelf zijn deze uitkomsten 
plausibel: de verlaging van de uitkeringen heeft ruimte geschapen voor een forse groei 
van laagbetaalde werkgelegenheid, terwijl de krimp van de quartaire sector vooral van 
invloed was op de loonverschülen in het middendeel van het 'loongebouw'. Het is echter 
moeilijk vast te stellen of deze veranderingen in het overheidsbeleid daadwerkelijk de 
oorzaak waren van de omslag in de beloningsverhoudingen, of dat het overheidsbeleid 
in dit opzicht de (autonome) ontwikkelingen op de markt volgde en ten dele versterkte. 
De invloed van het overheidsbeleid op de ontwikkeling van de armoede in de afgelopen 
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twintig jaar lijkt minder omstreden. Bijna twee derde van de stijging van de armoede 
tussen 1977 en 1985 was het gevolg van grotere armoede onder inactieve huishoudens, 
die nauw samenhangt met de ontwikkeling van de uitkeringsniveaus. Weliswaar nam 
ook de armoede onder de actieve huishoudens in de eerste helft van de jaren tachtig 
toe. als gevolg van de algehele 'verarming' van de Nederlandse bevolking ten tijde van 
de diepste naoorlogse recessie. Verder droegen ook het verlies aan werkgelegenheid 
en de groei van het aandeel uitkeringsgerechtigden bij aan de toename van de armoede. 
Als de uitkeringen in deze periode gelijk op waren gegaan met de lonen (door conse
quente toepassing van de zogenoemde koppeling), zou de armoede echter beduidend 
minder sterk zijn gestegen, althans onder de veronderstelling dat de andere factoren 
daardoor niet zouden zijn beïnvloed. Dat de armoede in de jaren negentig zich op een 
structureel hoger niveau heeft gestabiliseerd dan aan het eind van de jaren zeventig, 
kan dan ook eenvoudig worden verklaard uit het feit dat de relatieve verlaging van de 
uitkeringen in de jaren tachtig, in de jaren negentig niet ongedaan is gemaakt. 
Daardoor is de relatieve inkomenspositie van uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 
werkenden structureel verslechterd. 

Dat de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie op macroniveau weinig heeft bijgedragen 
aan de veranderingen in de inkomensverhoudingen en de armoede, neemt niet weg dat 
werk op individueel niveau van groot belang is om de inkomenspositie te verbeteren 
en uit de armoede te ontsnappen. Wie als arme werk vindt en dit werk gedurende langere 
tijd behoudt, zal in verreweg de meeste gevallen na verloop van tijd uit de armoede 
ontsnappen: 60% van de werkvinders lukt dit binnen twee jaar, ruim driekwart binnen 
vier jaar en 90% binnen acht jaar. Het probleem is evenwel dat slechts een klein deel 
van de niet-werkende armen erin slaagt aan het werk te gaan: in de jaren negentig niet 
meer dan zo'n 15% à 17% per jaar. Ondanks de sterke werkgelegenheidsgroei is dit 
percentage vergeleken met de jaren tachtig niet veel gestegen. En wie aan het werk 
komt, slaagt er lang niet altijd in dit werk gedurende langere tijd te behouden: slechts 
de helft blijft zonder onderbreken minimaal zes jaar aan het werk. Als gevolg hiervan 
slaagt toch niet meer dan zo'n 40% van de arme werkvinders er dankzij het behoud 
van het werk in boven de armoedegrens uit te klimmen. 

Bij de analyses in dit hoofdstuk moet een belangrijke kanttekening worden gemaakt. 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie is immers steeds 
als een gegeven, exogene factor opgevat. Anders gezegd, de werkgelegenheid of het 
aandeel actieve huishoudens was in de analyses steeds een van de onafhankelijke 
variabelen, en de loon- of inkomensongelijkheid of de armoede-incidentie de afhankelij
ke variabele. De loon- en inkomensverhoudingen zijn op hun beurt echter ook van 
invloed op de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie. Er 
bestaat dus een wederkerig verband tussen de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie 
enerzijds en de loon- en inkomensverhoudingen anderzijds. Als hiervoor is geconsta
teerd dat veranderingen in de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie slechts een 
beperkt effect hebben gehad op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid en de 
armoede, mag daaruit niet worden geconcludeerd dat beide factoren los van elkaar 
staan. Het is immers mogelijk dat de toename van de inkomensverschillen vanaf het 
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midden van de jaren tachtig mede heeft bijgedragen aan de groei van de werkgelegen
heid. Als er een ander beleid was gevoerd ten aanzien van de sociale zekerheid, zou 
de inkomensongelijkheid wellicht minder zijn toegenomen, maar ook de werkgelegen
heidsontwikkeling zou daardoor mogelijkerwijs veel minder gunstig zijn geweest. 
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Noten 

1 Een andere bekende ongelijkheidsmaatstaf is de Atkinsonindex, die is gebaseerd op een nuts
functie met een constante mate van ongelijkheidsaversie e= -yU"(y)AJ'(y), waarin U de nuts
functie en y het inkomen is (vgl. Atkinson 1970 en Lambert 1993:100-102). Het voordeel van 
deze maatstaf is dat hij expliciet een normatief element omvat, namelijk de mate van ongelijkheids
aversie e. Bij het gebruik van de Atkinsonindex in de praktijk is dit echter ook een nadeel, aan
gezien niet duidelijk is welke waarden van e overeenkomen met feitelijk levende opvattingen over 
ongelijkheid en men derhalve voor meerdere waarden van e berekeningen dient uit te voeren. Om 
te voorkomen dat een groot aantal ongelijkheidscijfers moet worden gepresenteerd, is er daarom 
in dit hoofdstuk van afgezien ook van de Atkinsonindex gebruik te maken. 

2 Een andere, veelgenoemde interpretatie van de Ginicoëfficiënt is dat hij gelijk is aan één minus 
de helft van de oppervlakte tussen de Lorenzcurve en de diagonaal in een grafiek waarin het 
gecumuleerde inkomensaandeel wordt afgezet tegen het gecumuleerde bevolkingsaandeel (bijv. 
Lambert 1993:35). Deze interpretatie vergt echter begrip van de Lorenzcurve, hetgeen bij gebruik 
van de Ginicoëfficiënt in publieke discussies waarschijnlijk te veel gevraagd is. 

3 Het gaat hier om de zogenoemde Theil(1 (coëfficiënt, die verschilt van de Theil(2)coëfficiënt waarin 
de populatieaandelen in plaats van de inkomensaandelen als weegfactoren worden gebruikt. 

4 Idealiter zou ook met vermogensinkomsten (uit effecten e.d.) rekening moeten worden gehouden. 
In de meeste inkomensstatistieken is daarover echter onvoldoende bekend. 

5 Men kan overigens betwisten of deze veronderstelling wel zo plausibel is. Doorgaans lijken de 
ouders immers meer bestedingsmogelijkheden te hebben dan hun kinderen. Bovendien is het de 
vraag of de afhankelijke partner evenveel zeggenschap heeft over het gezinsinkomen als de kost
winner. Omdat hierover echter vrijwel geen informatie beschikbaar is, wordt meestal van de fictie 
uitgegaan dat de welvaart gelijk over alle gezinsleden is gespreid. 

6 De equivalentiefactor is per definitie gelijk aan 1 voor een alleenstaande. Voor een (echt)paar zonder 
kinderen bedraagt de equivalentiefactor 1,38, voor een paar met een kind jonger dan 18 jaar 1,70 
en voor een paar met twee kinderen 1,90. Een eenoudergezin met een kind krijgt een equivalentie
factor van 1,33 en een eenoudergezin met twee kinderen 1,52. Voor overige huishoudens zie het 
overzicht in SCP/CBS (1998: 54). 

7 In feite zouden de brutoloonkosten, dat is het brutoloon plus de werkgeverspremies, een betere 
loonindicator zijn. aangezien deze precies aangeven wat een werkgever bereid is voor werknemers 
met verschillende kenmerken te betalen. 

8 Het gestandaardiseerde inkomen van een alleenstaande met een netto-inkomen x is kleiner dan 
dat van twee samenwonenden met een gezamenlijk netto-inkomen 2x. Als samenwonenden uit 
elkaar gaan (of alleenstaanden niet gaan samenwonen) kunnen de gestandaardiseerde inkomens
verschillen dus toenemen. Dit geldt des te sterker als de samenwonenden niet beide hetzelfde 
inkomen hebben, zoals in de praktijk meestal het geval is. Als zij uit elkaar gaan, zullen zij als 
alleenstaande een verschillend inkomen hebben, zodat de geregistreerde inkomensongelijkheid 
toeneemt. 

9 Dit is het geval indien de inkomensverdeling scheef is naar rechts, hetgeen onder meer geldt voor 
de lognormale verdeling, die vaak als benadering van de inkomensverdeling wordt beschouwd. 

10 Namelijk (1 + 0,016) / (1 - 0,333 - 0.016) x 19 x 5%. 
11 In 1984 vond een algehele verlaging van de sociale uitkeringen met 3% plaats, in 1987 werd het 

uitkeringspercentage van de WW verlaagd van 75% naar 70% van het laatstverdiende loon en 
gedurende het grootste deel van de jaren tachtig werden de sociale uitkeringen niet aangepast 
aan de loonontwikkeling ('bevroren'). 

12 Als men inkomen uit onderneming geniet hoeft het niet per se om de grootste inkomensbron te 
gaan om als zelfstandige en dus als 'actief' te worden aangemerkt. De reden hiervoor is dat zelf
standigen soms ook een negatief inkomen kunnen hebben (d.w.z. verlies lijden), in welk geval een 
zeer klem ander (positief) inkomen al als grootste inkomen zou worden aangemerkt. 
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13 Omdat de omslag van nivellering naar denivellering in 1983 plaatsvond, is het enigszins willekeurig 
of de grens tussen de eerste en de tweede subperiode bij 1981 of 1985 wordt gelegd (zoals 
opgemerkt zijn geen gegevens voor tussenliggende jaren beschikbaar). Hoewel de inkomens
ongelijkheid in 1981 iets kleiner was dan in 1985. is toch laatstgenoemd jaar als grens gekozen, 
omdat de meeste achterliggende variabelen (het populatieaandeel van actieven en inactieven, het 
gemiddelde reële inkomen van beide categorieën en de inkomensongelijkheid binnen de categorie 
inactieven) in 1985 en niet in 1981 een omslag vertonen. 

14 Bijstandsuitkeringen en werkloosheidsuitkeringen zijn in deze en de volgende tabellen samen
gevoegd, omdat door wetswijzigingen in enkele jaren een 'kunstmatige' verschuiving tussen beide 
categorieën heeft plaatsgevonden. Zo ging in 1987 de WWV, die voordien tot de bijstand werd 
gerekend, op in de WW en ging in 1996 de RWW, die bij de werkloosheidsuitkeringen werd inge
deeld, op in de nieuwe bijstandswet (nABW). 

15 Strikt genomen geldt dit alleen als de verhouding tussen het bijstandsniveau van verschillende 
huishoudensvormen overeenkomt met de gehanteerde equivalentiefactor. In werkelijkheid is dit 
niet exact het geval, maar geldt het bijvoorbeeld wel bij benadering voor de verhouding tussen 
een (echt)paar zonder kinderen en een alleenstaande. 

16 Voor deze vergelijking zou het beter zijn om de ontvangers van een RWW-uitkering in te delen bij 
de bijstandsontvangers, aangezien beide uitkeringen aan elkaar gelijk waren. Het beschikbare 
datamateriaal laat een dergelijke indeling echter niet toe. Om een vergelijkbare reden kan de ont
wikkeling tussen 1995 en 1997 niet worden beschreven: doordat de RWW met ingang van 1996 
opging in de bijstand (zie noot 11) bestond de categorie werkloosheidsuitkeringen in 1996 en 
1997 nog uitsluitend uit WW'ers. 

17 Doordat het minimumloon niet geldt voor zelfstandigen, zou het effect op de werkgelegenheid en 
inkomensverdeling in feite veel kleiner moeten zijn dan doorgaans in de neoklassieke theorie wordt 
verondersteld. Wie, vanwege een te lage productiviteit, niet als werknemer tegen het minimum
loon aan de slag kan, zou immers als zelfstandige kunnen gaan werken. Zoals gebruikelijk wordt 
ook hier echter verondersteld dat dit, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, zodat het minimum
loon een effectieve belemmering vormt om aan het werk te gaan. 

18 Dit geldt alleen onder de veronderstelling dat neveninkomsten volledig worden 'gekort' op de uit
kering. Als dit niet het geval is, kan het wel aantrekkelijk zijn om een laagbetaalde baan te combi
neren met een (gedeeltelijke) uitkering, waardoor men boven het niveau van een volledige uitkering 
kan uitkomen. 

19 Zie bijv.de discussie in het Journal of Economie Perspectives 9 (1995) 1. 
20 Recent zijn ook enkele andere theoretische verklaringen voor een positieve relatie tussen het 

aanbod van hoogopgeleiden en hun relatieve beloning geopperd. Het model dat Laitner (2000) 
voorstelt, vertoont enige overeenkomst met Krugmans verklaring. Hij laat zien dat onder de ver
onderstelling dat de productiviteit in de onderwijssector dankzij de technologische ontwikkeling 
toeneemt, steeds meer mensen een hogere opleiding zullen volgen. Hij toont aan dat in dat geval 
de beloning van hoogopgeleiden sneller zal stijgen dan van laagopgeleiden. Nahuis en Smulders 
(2000) ontwikkelen een model waarin kennis voor hoogopgeleid personeel zowel een inputfactor 
als een outputfactor is. De kennisproductie van hoger opgeleiden in een bedrijf vergroot daardoor 
de productiviteit van andere hoogopgeleiden die deze kennis als input gebruiken. Naarmate in 
een bedrijf meer hoogopgeleiden werken, stijgt derhalve hun productiviteit en wordt ook hun loon 
hoger. 

21 Berekend op basis van het AVO'91 van het SCP In de transport-, opslag- en communicatiesector 
en in de overige dienstverlening (voornamelijk overheid en quartaire sector) deed de organisatie
graad met respectievelijk 35% en 33% overigens niet onder voor die in de industrie. 

22 Recent onderzoek van Leuven en Oosterbeek (2000) duidt zelfs op een forse stijging van het ren
dement op onderwijs tussen 1994 en 1999, van 5,8% per extra jaar onderwijs naar 8,5%. Omdat 
dit onderzoek slechts twee meetmomenten omvat die bovendien op verschillende databestanden 
zijn gebaseerd, is het niet duidelijk hoe robuust dit resultaat is. 

23 Vóór 1972 was het onderzoek veel beperkter en ontbrak een aantal bedrijfstakken, waaronder de 
zakelijke dienstverlening (CBS 1985). Daardoor is het niet mogelijk op basis van deze oudere 
gegevens de ontwikkeling van de totale loonongelijkheid in kaart te brengen. Aangezien de aan
dacht in deze studie uitgaat naar de ontwikkeling in de laatste decennia, is het ontbreken van 
gegevens over de periode vóór 1972 echter geen serieus gemis. 
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24 De ongelijkheidsmaatstaven zijn berekend op basis van CBS-cijfers over het aandeel van de vol
tijdwerknemers in opeenvolgende loonklassen. Omdat het gemiddelde loon in die loonklassen niet 
bekend is, is dit steeds gelijk gesteld aan het gemiddelde van de ondergrens en de bovengrens 
van de betreffende klasse. Het gemiddelde loon in klasse 500-600 gulden per week is dus op 550 
gulden gesteld. Voor de laagste en hoogste loonklasse kan deze berekeningswijze echter niet 
worden toegepast, doordat de ondergrens (bij de laagste klasse) of de bovengrens (bij de hoog
ste klasse) niet bekend is. Voor de laagste klasse is steeds verondersteld dat het gemiddelde loon 
twee derde van de bovengrens bedraagt. Voor de hoogste klasse is verondersteld dat de lonen 
binnen deze klasse volgens de Paretoverdeling zijn verdeeld. De alfacoëfficiënt van deze verdeling 
is geschat op basis van de vijf hoogste loonklassen waarvoor gegevens beschikbaar zijn en is 
berekend als het gemiddelde van de alfa voor deze vijf klassen. 

De berekening van vooral de Ginicoëfficiënt en in mindere mate ook de Theilcoëfficiënt. is gevoelig 
voor het aantal inkomensklassen dat wordt gebruikt. Impliciet wordt immers verondersteld dat de 
ongelijkheid binnen de loonklassen nihil is. Naarmate men minder loonklassen onderscheidt, zal 
de berekende ongelijkheidscoëfficiënt in het algemeen kleiner zijn. Omdat de CBS-gegevens niet 
voor alle jaren op een gelijk aantal loonklassen betrekking hebben, zijn voor een aantal jaren 
loonklassen samengevoegd, zodat de berekeningen voor alle jaren op hetzelfde aantal loonklassen 
zijn gebaseerd. Getracht is het aantal loonklassen op zodanige wijze te reduceren, dat het globale 
patroon van de loonverdelmg over de verschillende klassen in opeenvolgende jaren redelijk over
eenkomt. Doordat het gemiddelde nominale loon in de beschouwde periode ongeveer driemaal zo 
hoog is geworden, kunnen daarbij niet voor alle jaren dezelfde loonklassen worden gehanteerd. 
Terwijl in 1972 nog 52% van de voltijdlonen lager was dan 300 gulden per week, gold dit in 1984 
nog slechts voor 2% van de lonen. De modale loonklasse (met het hoogste percentage werknemers) 
was in 1972 250-300 gulden en in 1984 650-700 gulden. 

25 In de loongegevens van de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) zijn de lonen opgenomen 
van een aantal groepen die in het Jaarlijks onderzoek naar werkgelegenheid en lonen (JWL) dat 
tot en met 1994 werd gehouden, ontbraken. Het gaat hierbij onder meer om directeuren van 
ondernemingen, werknemers jonger dan 16 of ouder dan 64 jaar, meewerkende gezinsleden en 
thuiswerkers (CBS 1997c: 42). Hierdoor is zowel het aandeel zeer hoge als het aandeel zeer lage 
lonen sterk toegenomen en daarmee ook de berekende loonongelijkheid. 

26 Hierbij is de reeks voor de jaren 1984-1994 als basis genomen en zijn de reeksen voor de jaren 
1977-1984 en 1972-1977 met een zodanige factor vermenigvuldigd, dat zij in de jaren 1984 en 
1977 op de volgende reeks aansluiten. 

27 Berekend op basis van SCP (AVO'83 en AVO'91 ). 
28 Gedefinieerd als werknemers met een normale werkweek van meer dan 35 uur. 
29 De loongegevens uit AVO'95 duiden op een zeer forse toename van de Theilcoëfficiënt van de 

lonen van voltijdwerknemers (van 0.1081 naar 0,1335) die binnen bepaalde groepen zelfs 
extreem groot is (een verdubbeling van de ongelijkheid onder personen van 15-24 jaar en onder 
personen met een vbo-diploma). Het is dubieus of het hierbij om reële veranderingen gaat. Daar 
komt bij dat de verdeling van werknemers over beroepen en (in mindere mate) over bedrijfstak
ken sterk verschillen van de overeenkomstige verdelingen in AVO'91 en ook van de verdelingen die 
uit de Enquête beroepsbevolking 1995 van het CBS kunnen worden afgeleid. Dit doet vermoeden dat 
de beroeps- en bedrijfstakindeling in AVO'95 minder betrouwbaar is. Daardoor wordt het risico 
groot dat een decompositieanalyse tot onjuiste conclusies zou leiden. 

30 In beginsel is het mogelijk dat bij een decompositie naar een combinatie van verschillende achter-
grondkenmerken het belang van de binnengroepsongelijkheid kleiner wordt. Vanwege de betrek
kelijk kleine steekproefomvang van het AVO worden de onderscheiden categorieën echter al snel 
te klein. Wel is het mogelijk om het geslacht te combineren met elk van de andere kenmerken 
(leeftijd, opleidingsniveau, bedrijfstak en beroepsgroep). De bijdrage aan de totale ongelijkheid 
van de binnengroepsongelijkheid blijkt daardoor evenwel niet noemenswaardig kleiner te worden. 

31 De rendementen zijn berekend op basis van een lineaire regressie van de logaritme van het loon 
van voltijdwerknemers met als verklarende variabelen geslacht, leeftijd, positie in het huishouden, 
opleiding, beroepsgroep (behalve in 1979) en bedrijfstak. 
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32 Het is gebruikelijk om het rendement van onderwijs uit te drukken in de procentuele opbrengst (in 
termen van loon) per jaar extra onderwijs dat men heeft gevolgd. Hoewel het rendement dan een
voudig in een getal kan worden uitgedrukt, heeft deze benadering diverse beperkingen. Omdat 
alleen gegevens beschikbaar zijn over het behaalde diploma moet het aantal jaren dat men 
onderwijs heeft gevolgd, worden geschat. Bovendien kan men daarbij geen onderscheid maken in 
niveau tussen opleidingen met dezelfde (gemiddelde) duur. Ten slotte dient men een veronderstelling 
te maken over het functionele verband (bijv. lineair, logaritmisch of kwadratisch) tussen het aantal 
jaren onderwijs en het loon. Door de verschillende opleidingen als dummyvariabelen in de regressie
vergelijking op te nemen, hoeft men geen van deze arbitraire veronderstellingen te maken. Als 
men het (geschatte) aantal onderwijsjaren in de regressievergelijking opneemt, blijkt het rendement 
overigens in 1991 een minimum te bereiken. In 1983 en 1987 bedroeg het geschatte rendement 
op een jaar extra onderwijs 5,7%, in 1991 5,4% en in 1995 5,9%. 

33 Een rechtvaardiging voor het gebruik van de productiviteitsstijging als proxy voor de technologische 
ontwikkeling, kan worden ontleend aan het neoklassieke groeimodel van Solow. In dit model heeft 
de technologische ontwikkeling in een steady-stategroeipad een arbeidsbesparend (of labour-
augmenting) karakter en komt derhalve tot uitdrukking in een stijging van de arbeidsproductiviteit 
(Solow 2000:30-35). 

34 Hierbij wordt eerst een vergelijking geschat die alleen een constante term bevat en in iedere vol
gende stap wordt aan de vergelijking die variabele toegevoegd die op 95% niveau significant is en 
die de F-waarde van de regressievergelijking het sterkst doet toenemen. Als bij toevoeging van 
een nieuwe variabele het significantieniveau van een eerder opgenomen variabele tot onder de 
90% zakt, wordt deze uit de vergelijking verwijderd. 

35 Omdat alleen jaarcijfers beschikbaar zijn, zijn de een halfjaar vertraagde variabelen geconstrueerd 
door het gemiddelde te nemen van de lopende waarde en de waarde van een jaar eerder. 

36 Hiertoe is eerst een lineaire regressie uitgevoerd van de Ginicoëfficiënt op het kalenderjaar (plus 
een constante).Vervolgens zijn de residuen van deze regressie als te verklaren variabele opgenomen 
in een nieuwe regressievergelijking die op dezelfde wijze is geschat als hiervoor is geschetst 
(d.w.z. met stapsgewijze toevoeging van de meest significante variabelen). Een andere mogelijk
heid zou zijn geweest om niet het niveau van de ongelijkheidmaatstaf, maar de jaarlijkse mutatie 
als te verklaren variabele in de regressievergelijking op te nemen. De ongelijkheidsmaatstaven 
vertonen echter van jaar tot jaar vrij grote fluctuaties, die voornamelijk aan meetfouten lijken te 
moeten worden toegeschreven. Men zou in dat geval dus voornamelijk 'ruis' trachten te verklaren. 
Bovendien gaat de belangstelling hier in de eerste plaats uit naar de verklaring van de trendbreuk 
in de ontwikkeling van de loonongelijkheid en niet naar de verklaring van de jaarlijkse fluctuaties. 

37 De beroepsgroep is tot 1989 alleen bekend voor oneven jaren, de waarde voor de even jaren is 
bepaald door middel van interpolatie. Daarnaast vertoont de reeks een breuk tussen 1975 en 
1977 als gevolg van een andere indeling van leidinggevende beroepen. 

38 In de regressievergelijking van de oorspronkelijke Theilcoëfficiënt heeft de vervangingsratio even
eens een significant negatief effect. Daarnaast is er een significant positief effect van de verhouding 
tussen de productiviteitsstijging en het aandeel hoogopgeleiden. Aangezien dit laatste effect ver
dwijnt na de correctie voor de lineaire trend, gaat het hierbij waarschijnlijk om een toevallig effect 
(spurious correlation). 

39 Daarnaast zijn er armoedemaatstaven die niet alleen met het aantal armen rekening houden, 
maar ook met de 'intensiteit' van de armoede, dat wil zeggen hoe ver het inkomen van de armen 
onder de armoedegrens ligt. Verder kan ook de ongelijkheid in de verdeling van het inkomen van 
de armen een rol spelen. Bij al deze armoedemaatstaven speelt alleen de hoogte van het inkomen 
een rol. (Vgl. Sen 1981 en CBS/SCP 1999: § 3.2.) 

40 Bij vergelijkingen over een langere periode kunnen zich overigens wel problemen voordoen door 
veranderingen in de samenstelling van het consumptiepakket. Zo kan men zich afvragen of het 
wel echt mogelijk is om de consumptieve bestedingen van een gemiddeld huishouden anno 2000 
te vergelijken met de bestedingen van een overeenkomstig huishouden in bijvoorbeeld 1950. Tal 
van producten die nu deel uitmaken van een normaal consumptiepakket (bijv. een cd-speler, per
sonal computer, mobiele telefoon), bestonden in 1950 niet eens. 
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41 De wijze van berekening is echter een andere. Vergelijk bijvoorbeeld de vijfde/eerste decielverhouding 
met de armoedemaat 50% van het mediane inkomen. In het eerste geval vergelijkt men het 
inkomensniveau van de op 10% na armste persoon met dat van de mediane persoon, in het 
tweede geval meet men het aandeel personen met een inkomen onder 50% van het mediane 
inkomen. Dat een maat voor relatieve armoede weinig verschilt van een ongelijkheidsmaat blijkt 
bijvoorbeeld uit de internationaal vergelijkende studie van Wildeboer Schut et al. (2000). 

42 Vanwege verschillen in het consumptiepatroon wordt hierbij voor alleenstaanden overigens een 
iets ander prijsindexcijfer gehanteerd dan voor meerpersoonshuishoudens. 

43 Weliswaar komen de equivalentiefactoren die worden gebruikt om het gestandaardiseerde inkomen 
te berekenen niet exact overeen met de verhoudingen tussen de minimuminkomens voor verschil
lende typen huishoudens, onder meer doordat de kinderbijslag niet kostendekkend is. Daardoor is 
het gestandaardiseerde inkomen van huishoudens met meerdere kinderen die van een minimum
inkomen rondkomen, lager dan het gestandaardiseerde inkomen van een alleenstaande, zodat zij 
ook als 'arm' worden aangemerkt. 

44 In 1995 was het sociaal minimum voor een alleenstaande 15% lager dan de lage-inkomensgrens, 
voor een eenoudergezin met een of twee kinderen respectievelijk 10% en 15% lager, voor een 
paar zonder kinderen 12% en voor een paar met een of twee kinderen 23% (berekend op basis 
van Vrooman en Snel 1999:37). 

45 Uit een door het CBS uitgevoerde gevoeligheidsanalyse blijkt dat het aantal arme huishoudens 
met minder dan 20% zou afnemen indien de lage-inkomensgrens 5% lager zou liggen (CBS/SCP 
1999:12-13). 

46 Dit is overigens wel het geval bij enkele alternatieve armoedemaatstaven, waarbij niet alleen het 
aantal (aandeel) armen, maar ook het gemiddelde inkomenstekort en de inkomensverdeling 
onder armen een rol spelen. Zie bijvoorbeeld CBS/SCP 1999 (hoofdstuk 3). 

47 Deze paragraaf is een bewerking van SCP/CBS (1999: paragraaf 7.2). 
48 Of men dan ook weer onder de armoedegrens terechtkomt, hangt af van het gewicht van het ver

trekkende kind bij het bepalen van de equivalentiefactor van het huishouden. Als een kind het huis 
verlaat, zal het aantal huishoudensleden en daarmee de equivalentiefactor dalen, zodat eenzelfde 
inkomen in een hoger gestandaardiseerd inkomen resulteert. Als men daardoor boven de armoede
grens blijft, heeft dit evenwel niets met het vinden van werk te maken, maar met een verandering 
in de huishoudenssamenstelling. 

49 Deze paragraaf is een licht gewijzigde versie van SCP/CBS (1999: paragraaf 7.3). 
50 Als de momenten waarop de niet-werkende armen aan het werk gaan gelijkmatig over het jaar 

gespreid zouden zijn en men de rest van het jaar aan het werk zou blijven, zou men gemiddeld in 
dit jaar zes maanden betaald werk verrichten. 

51 Ogenschijnlijk bedraagt de mutatie 61%, namelijk (20,4 - 12,7) /12,7 x 100%. Het gemiddelde 
arbeidsinkomen van degenen die ook in jaar twee nog werken, bedraagt in jaar één echter 
14.200 gulden i.p.v. 12.700 gulden, zodat zij 'slechts' (20,4-14,2) /14,2 x 100% = 44% vooruit zijn 
gegaan. 

52 De gegevens voor het vierde jaar waarin men werkt, hebben betrekking op de jaren 1993-1997. In 
deze jaren was het reéle minimumloon lager dan 25.500 gulden (in guldens van 1990). 

53 De gegevens voor het achtste jaar hebben uitsluitend betrekking op 1997, in welk jaar het minimum
loon (in guldens van 1990) 23.800 gulden bedroeg. 
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