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Effect komst kinderen op inkomen
Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het
eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het
verschil in het effect op het inkomen van moeders en vaders wordt niet kleiner in de eerste acht jaar
na de geboorte (zie linker figuur). Het verlies aan inkomen van vrouwen ten opzichte van mannen is
acht jaar na geboorte van het eerste kind gemiddeld 39%. Het effect van de komst van kinderen op
het inkomen van ouders ten opzichte van het inkomen dat ze naar verwachting zouden hebben
gehad als ze geen kinderen hadden gekregen, wordt in de economische wetenschappelijke
literatuur ook wel de child penalty genoemd. De child penalty van vrouwen ten opzichte van mannen
heet de relatieve child penalty. (a)
De relatieve inkomensdaling van 39% voor vrouwen in Nederland is hoger dan in Scandinavië,
maar lager dan in bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk (zie rechter figuur). In Nederland wordt
de daling van het inkomen voornamelijk gedreven door een daling in de gewerkte uren (intensieve
marge). De daling in de arbeidsparticipatie (extensieve marge) en het uurloon zijn relatief beperkt.
Dit heeft mogelijk te maken met de mogelijkheden tot deeltijdwerk en het feit dat deeltijdwerk veel
voorkomt in Nederland, ook ten opzichte van andere EU-landen. (b)
Het inkomen van moeders daalt sterk na de geboorte van het eerste kind in Nederland, terwijl er bijna geen
effect is voor vaders (links). Er zijn grote verschillen tussen landen in de hoogte van de relatieve child penalty
op de langere termijn (rechts)

Bron: Nederland: eigen berekeningen op basis van het Arbeidsmarktpanel. Overige landen: Kleven e.a., 2019, Child
penalties across countries: evidence and explanations, AEA Papers and Proceedings, te verschijnen. De definitie van de
relatieve child penalty op de langere termijn in Kleven e.a. (2019) is het gemiddelde van de relatieve child penalty van vijf tot
tien jaar na de geboorte van het eerste kind. De voor Nederland gebruikte definitie is de relatieve child penalty na acht jaar
(door databeperkingen kunnen we voor Nederland niet verder dan acht jaar kijken). 95%-BI is het 95%betrouwbaarheidsinterval (link).
(a) Voor meer resultaten en toelichting over de child penalty in Nederland, zie: Adema, Y., Folmer, K., Rabaté, S, Visser, D.
en M. Vlekke, 2019, Arbeidsparticipatie, gewerkte uren en economische zelfstandigheid van vrouwen, CPB Notitie, Den
Haag (link).
(b) Nederlanders zijn ‘kampioen’ deeltijdwerken in de EU, zie: Portegijs, W. en M. van den Brakel, 2018, Emancipatiemonitor 2018,
CBS en SCP, Den Haag (link).
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