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Wie gaat er schuil achter het 90ste, 50ste en 10de percentiel van de loonverdeling? 

De tabel geeft voor Nederland de kenmerken van een werknemer rond het 90ste, 50ste en 10de percentiel in de jaren 

1979 en 2002 weer. Deze kenmerken zijn in de loop der tijd aanzienlijk veranderd, doordat de samenstelling van de 

werkzame beroepsbevolking veranderde. Zo verdiende het 10de percentiel in 1979 een gemiddeld reëel uurloon van 

10,1 euro en in 2002 nog maar 9,4 euro (in prijzen 2002). Het aantal genoten opleidingsjaren nam toe van 9,4 jaar naar 

11,4 jaar en de ervaring nam af van 19,1 tot 18,7 arbeidsjaren.  

 

Kenmerken van personen rond het 90ste, 50ste en 10de percentiel, 1979 en 2002 

       1979       2002  mutatie 1979-2002 (%) 

          
Percentiel 10 50 90 10 50 90 10 50 90 

Reëel bruto uurloon (euro, prijzen 2002) 10,1 13,6 23,0 9,4 14,4 25,4 − 6 6 11 

Opleiding (in jaren)
a 

9,4 10,0 13,4 11,4 12,5 14,6 22 25 9 

Ervaring (in jaren)
a 

19,1 21,6 23,6 18,7 21,2 24,0 − 2 − 2 2 
 
 

a
 Het betreft die werknemers die in een bandbreedte van plus en min 5 percentielen rondom het desbetreffende percentiel zitten. Voor 

de groep rond het 10de percentiel betreft het bijvoorbeeld de groep tussen het 6de en 15de loonpercentiel. 

  

 

Verenigde Staten een toename in ongelijkheid die sterker is dan in voorgaande jaren, terwijl aan 

de onderkant de loonongelijkheid stabiel blijft en vervolgens zelfs afneemt. Dit beeld van 

versnellende ongelijkheid aan de bovenkant en stabilisatie aan de onderkant wordt ook wel 

polarisatie genoemd, zie paragraaf 5.2.3. 

5.2.3 De oorzaken achter loonongelijkheid in Nederland 

In deze paragraaf bespreken we vier factoren die in de discussie rond loonongelijkheid een 

belangrijke rol spelen. Achtereenvolgens betreft dit de rol van 1) veranderingen in relatieve 

vraag en aanbod van hoogopgeleiden 2) polarisatie 3) rendementsveranderingen op onderwijs 

en ervaring en 4) instituties. 

Vraag en aanbod 

De relatieve prijs van een bepaald goed of dienst daalt als zijn relatieve aanbod stijgt bij een 

gegeven relatieve vraag. Dit geldt ook voor het relatieve aanbod van hoog- versus 

laaggeschoolden. Bedrijven nemen hoog- en laaggeschoolden in dienst naar gelang hun 

relatieve loon. Als het relatieve loon van hooggeschoolden stijgt, zullen bedrijven geneigd zijn 

om hooggeschoolden in het productieproces te vervangen door andere productiemiddelen, 

waaronder machines en lager geschoolden. Omgekeerd zijn bedrijven geneigd extra 

arbeidsaanbod van hooggeschoolden op te nemen, indien hun relatieve loon daalt. Een toename 

van het relatieve aanbod zou volgens deze analyse leiden tot een lager relatief loon, zodat 

bedrijven het extra aanbod in dienst nemen.  

 

Figuur 5.6 laat zien dat in Nederland inderdaad een forse verschuiving in het aanbod van laag-, 

midden- en hoogopgeleiden heeft plaatsgevonden. Werknemers zijn hoger opgeleid. Tussen   


