
 
 

 

 

 

 

Wonksessie Economische ongelijkheid 

21 oktober 2014, WRR Den Haag 

 

In Nederland staat economische ongelijkheid inmiddels hoog op de maatschappelijke en 

politieke agenda. Er is daarbij veel te doen om de cijfers en data rond inkomens- en 

vermogensongelijkheid. De WRR heeft daarom ter afsluiting van het project dat resulteerde 

in de verkenning ‘Hoe ongelijk is Nederland?’ een zogenoemde ‘wonksessie’ georganiseerd, 

waarbij door ruim 20 deskundigen uit de universitaire en beleidsmatige wereld verder is 

gepraat over de cijfers, en de interpretatie en vooronderstellingen achter die cijfers. Ook is 

gesproken over kennishiaten en welk onderzoek nog verricht zou moeten worden voor het 

verbeteren van beleid. Emiel Afman (Ministerie van Financiën), Bas van Bavel (hoogleraar, 

Universiteit Utrecht), Wiemer Salverda (hoogleraar Universiteit van Amsterdam), en Peter 

Hein van Mulligen (CBS) gaven een korte presentatie. Wat hier volgt is een korte 

samenvatting. 

 

Vermogensongelijkheid 

Van vermogensongelijkheid zijn veel definities in omloop. Wat reken je wel en niet tot 

vermogen (collectieve pensioenen, waar je niet vrij over kunt beschikken, bijvoorbeeld)? 

Definities hangen samen met het doel van de analyse: waarom wil men de mate van 

vermogensongelijkheid weten? Daarnaast kwam naar voren dat juist op het terrein van 

vermogen nog veel data verzameld zouden moeten worden. Ook is het van belang de kwaliteit 

van de data te vergroten (het CBS bijvoorbeeld is voor haar dataverzameling afhankelijk van 

wat zij krijgt van de belastingdienst). Meer inzicht is onder andere nodig in: 

• Betrouwbare cijferreeksen van  vermogensongelijkheid in het verleden die 

doorgetrokken kunnen worden naar het heden (à la Piketty).  

• Meer informatie vanuit een levensloopperspectief. Gezinnen met jonge kinderen 

lijken nu weinig vrij beschikbaar vermogen te hebben, ouderen meer. Of dit laatste 

een levensloop- of generatie effect is, is nog onderwerp van analyse en debat. 

• Erfenissen en het effect daarvan op vermogen. 

• De precieze opbouw van vermogen (pensioen, spaargeld, aandelen), ook naar mate 

van vrije beschikbaarheid. 



2 

• Verborgen vermogens in het buitenland en topvermogens in bv's die niet in de 

statistieken verschijnen. 

• Inkomen uit vermogen. 

Vanuit het CBS werd aangegeven dat gewerkt wordt aan meer en betere data over vermogen, 

maar hoe snel dat kan en in welke mate is o.a. afhankelijk van de beschikbare capaciteit.  

 

Inkomensongelijkheid 

Over inkomensongelijkheid is veel meer bekend maar ook inkomensongelijkheid is lastig in 

één maat te vangen (doen we dat bijvoorbeeld via de Gini-coëfficient, of met de bovenste 10 

procent versus de onderste 10 procent?). Er werd gepleit voor een 

‘inkomensongelijkheidscorebord’ waarin nauwkeurig gekeken wordt naar verschillende 

dimensies. Meer aandacht is verder nodig voor:  

• Het opwaarderen van huurwaarde in de berekeningen. 

• Definiëren van zelfstandigen.  

• Het opnemen van kapitaalwinst. 

• De aftrek van het inkomen van rentebetalingen, zoals voor hypotheken. 

• Hoe sociaal-economische factoren bijdragen aan inkomensongelijkheid. 

De WRR sluit met deze ‘wonksessie’ het project over economische ongelijkheid af. Een aantal 

opvallende bevindingen zal worden meegenomen in het lopende project ‘Maatschappelijke 

scheidslijnen’ en het nieuwe project ‘Toekomst van werk’. 

 


