
Opgave 7 

Maken overdrachten recht wat krom is? 

De personele inkomensverdeling kan op verschillende manieren onderzocht worden. Eén van 

die onderzoeken in Nederland vergelijkt de verdeling van de primaire inkomens met de 

verdeling van de sociale uitkeringen. Hieruit kan dan de verdeling van de totale bruto 

inkomens (primaire inkomens + sociale uitkeringen) bepaald worden. 

In figuur 3 is zowel de verdelingscurve van de primaire inkomens als de verdelingscurve van 

de sociale uitkeringen over de huishoudens in Nederland in een bepaald jaar gegeven. Hierbij 

is op volgorde van laag naar hoog primair inkomen steeds bij een groep van 10% van het 

aantal huishoudens (= deciel) gekeken naar het aandeel in zowel het primair inkomen als ook 

in de sociale uitkeringen. 

Verdelingscurve primair inkomen (I) en verdelingscurve sociale uitkeringen (II)  
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Met betrekking tot de verdeling van de sociale uitkeringen veronderstelt één van de onderzoekers: 

„De huishoudens in het derde deciel ontvangen uitkeringen op basis van werknemersverzekeringen en 

de huishoudens in het eerste deciel ontvangen bijstandsuitkeringen, terwijl in beide decielen het 

gemiddeld aantal uitkeringen per huishouden gelijk is.” 

2p 22  Neem onderstaande tabel over en vul de ontbrekende waarden in. 

eerste 10% van de 

huishoudens ontvangt 

derde 10% van de 

huishoudens ontvangt 

% van het primair inkomen …. …. 

% van de sociale uitkeringen …. …. 

2p 23  Is het gemiddelde bedrag van een sociale uitkering bij een werknemersverzekering hoger of 

lager dan bij een bijstandsuitkering? Verklaar het antwoord uitsluitend op basis van figuur 3 en 

de veronderstelling van de onderzoeker. 

2p 24  Is er sprake van nivellering, van denivellering of van geen van beide gelet op de invloed van de 

sociale uitkeringen op het totale bruto inkomen? Licht het antwoord toe op basis van figuur 3. 

De lijn die de verdelingscurve van de totale bruto inkomens zou aangeven loopt door één van 

de punten A, B, C of D. 

3p 25  Welk punt is dat? Licht de keuze toe. 

figuur 3 
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