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Inkomensongelijkheid stabiel 
In internationaal verband hoort Nederland tot de lagere middenmoters. In internationaal 
verband geldt dat Nederland tot de lagere middenmoters hoort qua hoogte van de Gini-coëfficiënt 
voor inkomensongelijkheid (figuur1). Landen als IJsland, Slowakije, Finland, Denemarken en 
Noorwegen kennen minder inkomensongelijkheid. Landen als Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten kennen meer inkomensongelijkheid.  

Nederlandse inkomensongelijkheid stabiel sinds begin van deze eeuw 1. De inkomensverdeling 
in Nederland is tamelijk stabiel. De Gini-coëfficiënt lag in 2016 even hoog als in 2006, waar in 
andere landen een duidelijke toe- of afname waarneembaar is in dezelfde periode. Soortgelijke 
conclusies zijn te trekken wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van de Gini-coëfficiënt in 
Nederland vanaf het begin van deze eeuw, al was er in 2007 en 2014 sprake van tijdelijke toenames, 
grotendeels veroorzaakt door eenmalige fiscale regelingen voor directeuren-grootaandeelhouders2. 

Met gericht beleid is een gewenste verandering van de ongelijkheid mogelijk. In de 
doorrekening van verkiezingsprogramma’s en het Regeerakkoord maakt het CPB sinds 2017 
ramingen van de effecten van beleidsmaatregelen op de inkomensverdeling van huishoudens via de 
Gini-coëfficiënt. Het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-III voorkomt bijvoorbeeld een toename 
van de Gini-coëfficiënt van 2,6% die voorzien was voordat het kabinet aantrad. In Keuzes in Kaart 2018-
2021 bedroeg de grootste afname (bezien over de deelnemende partijen) 14,4%, waarmee Nederland 
sterk zou opschuiven naar de landen met de laagste Gini-coëfficiënt. De grootste toename bedroeg 
12,6% waarmee Nederland richting landen als Canada zou opschuiven en de Gini-coëfficiënt 
bijvoorbeeld hoger zou komen te liggen dan in Frankrijk en Duitsland.  

Forse relatieve verschillen* in inkomensongelijkheid tussen landen 

Bron: OECD-database (link). Bewerking en figuur: CPB. 
* (Gini-coëfficiënt land minus Gini-coëfficiënt Nederland) gedeeld door Gini-coëfficiënt Nederland. 
1 Zie voor meer informatie het bijbehorende achtergronddocument: P. Koot (2019), Het ramen van beleidseffecten op de 
inkomensverdeling via de Gini-coëfficiënt, CPB achtergronddocument 21 maart 2019 (link). 
2 CBS, 2017 (link). 
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