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Topinkomens 

Op 17 mei 2008 stond in de Volkskrant een artikel waarin gesteld werd 
dat de salariskloof tussen topbestuurders en gewone werknemers in 
Nederland steeds groter wordt. Bij het artikel was een figuur afgedrukt 
waarin het gemiddelde van de 100 topinkomens en het modale inkomen in 
de periode 1983-2007 te zien waren. Zie figuur 1. Alle bedragen in deze 
figuur zijn jaarinkomens in euro’s.  
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De Volkskrant stelt dat in de periode 1983-2007 de inkomens van 
topbestuurders elk jaar met gemiddeld 7,2% zijn gestegen. In figuur 1 
staan geen gegevens over topinkomens in 1983 en 1984 omdat die toen 
nog niet openbaar waren. 
In 1985 was het gemiddelde van de 100 topinkomens € 295 000.  

Uitgaande van het bedrag voor 1985 levert een gemiddelde groei van 
7,2% per jaar inderdaad ongeveer het gemiddelde jaarsalaris van de 100 
topinkomens op zoals dit in figuur 1 bij 2007 af te lezen is.  

4p 5 Bereken dit gemiddelde jaarsalaris en vergelijk je antwoord met het 
gemiddelde jaarsalaris dat in figuur 1 af te lezen is. 

In figuur 1 is ook te zien dat het gemiddelde topinkomen in 2007 
aanzienlijk hoger was dan in 2006. In 2006 was het gemiddelde 
jaarsalaris van de 100 topinkomens € 980 000. Als men met de gegevens 
van 1985 en 2006 berekent met hoeveel procent het gemiddelde 
jaarsalaris van de 100 topinkomens gestegen is, komt men niet uit op 
7,2% per jaar maar op een lager percentage. 

4p 6 Bereken dit percentage in één decimaal nauwkeurig. 

1



www.examenstick.nl www.havovwo.nl

wiskunde A bezem vwo  2018-II 

figuur 2 

0
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000

1983
1985

1987
1989

1991
1993

1995
1997

1999
2001

2003
2005

2007
jaartal

modaal
jaarinkomen
(in euro s)

De kleine staafjes van het modale jaarinkomen uit figuur 1 zijn in figuur 2 
nogmaals weergegeven. Het modale jaarinkomen is een maat voor het 
salaris van de “gewone werknemer”: veel mensen verdienen een salaris 
dat rond dit bedrag ligt. In 1983 verdiende een topbestuurder uit de top-
100 gemiddeld 16 keer zoveel als het modale inkomen en in 2007 
gemiddeld 44 keer zoveel.  

4p 7 Toon aan dat het gemiddelde jaarsalaris van de 100 topinkomens in 2007 
ongeveer 5 keer zo hoog was als in 1983. 

Ook binnen de 100 topinkomens zijn nog grote verschillen. In 2004 was 
het gemiddelde jaarsalaris van de 100 topinkomens € 910 000. Het 
gemiddelde jaarsalaris van de 25 hoogste inkomens uit deze groep was 
€ 1 720 000.  

4p 8 Onderzoek of de 25 topbestuurders met de hoogste inkomens gemiddeld 
meer dan drie keer zoveel verdienen als het gemiddelde van de rest van 
de bestuurders uit deze top-100.  

Op de website van de Volkskrant kan iemand laten berekenen hoeveel hij 
zou verdienen als zijn salaris de afgelopen 25 jaar evenveel gestegen 
was als dat van topbestuurders. Op de website staat de onderstaande 
tekst: 

tekst 1 

Hoe hoog zou jouw topsalaris moeten zijn? Kruip in de huid van een 
topbestuurder en doe net alsof je salaris in de afgelopen 25 jaar even hard 
opliep als het inkomen van de hoogste baas. Vul je huidige salaris in en zie wat 
je eigenlijk had moeten verdienen. Voor het gemak is ervan uitgegaan dat je er 
de afgelopen 25 jaar net als Jan Modaal maar 2,3 procent per jaar aan 
salarisverhoging bij hebt gekregen, terwijl Jan Top er jaarlijks 7 procent op 
vooruitging.

Bij ieder salaris dat je invult als huidig salaris geeft de website een salaris 
als antwoord. Dit antwoord is het salaris dat je zou verdienen als je salaris 
even snel gestegen zou zijn als dat van topbestuurders. Het blijkt dat de 
website dan als antwoord een salaris geeft dat ongeveer 3 maal zo hoog 
is als je huidige salaris. 

4p 9 Bereken in twee decimalen nauwkeurig hoeveel maal zo hoog het 
antwoord van de website is. 
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