
Opgave 9 

Meer armoede in een rijker land  
De welvaart in Nederland is in de jaren rond de eeuwwisseling flink gegroeid. Toch 
verscheen onlangs een rapport waarin stond dat in de jaren vlak na 2000 meer mensen in 
Nederland te maken hebben met armoede dan in de jaren vlak voor 2000. Dat wijst erop dat 
de personele inkomensverdeling in Nederland schever is geworden. Deze ontwikkeling kan 
schematisch met Lorenzcurven worden weergegeven hetgeen in figuur 3 is gedaan. 

Er kunnen verschillende soorten inkomen worden onderscheiden: 
• inkomen uit arbeid 
• inkomen uit vermogen 
• inkomen uit een sociale uitkering 
• inkomen uit subsidie 

2p 24  Welke van deze inkomens is / zijn in figuur 3 verwerkt? 

De personele inkomensverdeling kan door verschillende ontwikkelingen worden beïnvloed: 
• de minimumlonen stijgen minder dan de gemiddelde lonen; 
• de progressie in de inkomstenbelasting neemt af; 
• de loonstijging is een voor iedereen gelijk bedrag; 
• voor mensen met een hoge opleiding wordt de arbeidsmarkt krapper dan voor mensen met 

een lage opleiding. 
2p 25  Welke van deze ontwikkelingen kan / kunnen leiden tot een schevere primaire personele 

inkomensverdeling? 
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Stel dat de Lorenzcurve van de jaren vlak na 2000 betrekking heeft op 6 miljoen personen 
die samen een inkomen hebben van 300 miljard euro. 

2p 26  Bereken het gemiddelde inkomen per persoon in de 3e inkomensgroep. 

Hieronder staan enkele uitspraken: 
uitspraak 1 
Het totale inkomen in de jaren vlak na 2000 is hoger dan in de jaren vlak voor 2000. 
uitspraak 2 
Het gemiddelde inkomen in de jaren vlak na 2000 is hoger dan in de jaren vlak voor 2000. 
uitspraak 3 
Het aantal arme mensen in de jaren vlak na 2000 is groter dan in de jaren vlak voor 2000. 
uitspraak 4 
De relatieve inkomensverschillen in de jaren vlak na 2000 zijn groter dan in de jaren vlak 
voor 2000. 

2p 27  Welke van deze uitspraken kan / kunnen gebaseerd zijn op figuur 3? 
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