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Inleiding
1

Het CBS publiceert jaarlijks gegevens over inkomens van personen en particuliere huishoudens , bron is
het integraal inkomens- en vermogensonderzoek (verder afgekort als IIVO). Momenteel zijn de meest
actuele cijfers die van 2015. Uit deze bron stelt het CBS een enorme hoeveelheid gegevens beschikbaar
zoals vergelijkingen tussen gemeenten, tussen verschillende soorten huishoudens, of de totale verdeling
van inkomens in lage, midden- en hoge inkomens.
In dit feitenblad komt aan de orde:
 vergelijkingen inkomens van groepen particuliere huishoudens (in- en exclusief studenten) in de vijf
gemeenten van de Leidse regio op basis van gemiddelde en mediane huishoudinkomens.
 vergelijking van de spreiding van inkomens in de vijf gemeenten van de Leidse regio.
 vergelijking van inkomens van verschillende soorten huishoudens.
 overzichten per gemeente van kenmerken van huishoudens en huishoudinkomens
Achter in het feitenblad staat achtergrondinformatie over het IIVO en een uitleg van de gebruikte
begrippen.

Aantal particuliere huishoudens in de Leidse regio op 1 januari 2015 en het IIVO
2

In deze publicatie gaat het over particuliere huishoudens , dat zijn huishoudens buiten instellingen zoals
bij voorbeeld jeugdopvanghuizen, verpleeghuizen.
Het IIVO koppelt voor het onderzoek gegevens uit zeer veel bronnen. Dat lukt landelijk gezien voor 99%
van de huishoudens, voor gemeenten kan dat percentage iets lager zijn.
Op 1 januari 2015 zijn er in de Leidse regio 102,3 duizend huishoudens, van 98,9 duizend zijn
inkomensgegevens van het jaar 2015 beschikbaar, dat is 97% van de huishoudens.

1
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Voor uitleg begrippen zie “achtergrondinformatie en begrippen”
In deze publicatie gaat het altijd om particuliere huishoudens, ook als er in de tekst sprake is van ‘huishoudens’.

Inkomens in de Leidse regio 2015

3

Samenvatting
 Huishoudensinkomens van hoog naar laag in de vijf gemeenten: Oegstgeest – Voorschoten –
Zoeterwoude – Leiderdorp – Leiden.
 Inclusief studentenhuishoudens zijn er in 2015 in de Leidse regio 98.900 huishoudens, 63.000 in
Leiden en 35.900 in de andere vier gemeenten.
 Inkomens in studentenhuishoudens drukken het gemiddelde en het mediane inkomen. Dat zie je
vooral in Leiden waar een groot deel van de huishoudens bestaat uit studentenhuishoudens (9.600
huishoudens.van de 63.000).
 20 duizend Leidse huishoudens (inclusief studenten) hebben een inkomen in de laagste van vijf
inkomensgroepen, dat is 32% van alle 63.000 huishoudens in Leiden; als je het afzet tegen de
huishoudens in de Leidse regio (98.900) is het 20%.
 Als je kijkt naar samenstelling van het huishouden hebben in bijna alle gemeenten eenoudergezinnen
het laagste inkomen, alleen in Leiden is het inkomen van eenpersoonshuishoudens, als je studenten
meetelt, nog lager.
 Als je kijkt naar leeftijd van de hoofdkostwinner hebben in alle gemeenten huishoudens met een
hoofdkostwinner jonger dan 25 het laagste inkomen en met een hoofdkostwinner tussen de 45 en 65
het hoogste.
 In Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiderdorp is van ongeveer een derde van de
huishoudens de voornaamste bron van inkomen een pensioenuitkering (variërend van 31% tot 34%
van de huishoudens inclusief studentenhuishoudens). In Leiden ligt dit percentage op 20%.
 Als je kijkt naar de migratie-achtergrond van de hoofdkostwinner hebben in alle gemeenten
huishoudens met een niet-westerse migratie-achtergrond het laagste inkomen.
 Als je kijkt naar de voornaamste bron van het inkomen hebben zelfstandigen in alle gemeenten het
hoogste inkomen, gevolgd door werknemers.
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Huishoudinkomens van de vijf gemeenten vergeleken in één cijfer
Huishoudinkomens kun je op meer manieren samenvatten in één cijfer, hieronder wordt gekeken naar het
gemiddelde en naar de mediaan. Het CBS berekent deze gegevens:
 voor besteedbare en gestandaardiseerde huishoudeninkomens
 zowel in- als exclusief studentenhuishoudens.
Grafiek 1 toont de aantallen huishoudens in de vijf gemeenten van de Leidse regio.
Grafiek 1

Aantal huishoudens in- en exclusief studentenhuishoudens – 2015

Bron: CBS IIVO

Gemiddeld besteedbare huishoudinkomens
De berekening van het gemiddelde besteedbare inkomen is simpel: je telt alle inkomens bij elkaar op en
deelt het totaal door het aantal huishoudens. In grafieken 2a) en 2b) staan alle cijfers.
Studentenhuishoudens meetellen? Dan lager gemiddeld huishoudinkomen

Bij alle gemeenten is het gemiddeld besteedbare inkomen hoger als je studentenhuishoudens niet
meetelt, landelijk is het verschil duizend euro (€ 38.600 linker grafiek - € 39.600 rechter grafiek).
Voor Leiden is het verschil door het grote aandeel studentenhuishoudens veel groter, namelijk vijfduizend
euro (€ 34.00 linker grafiek - € 39.000 rechter grafiek). Exclusief studentenhuishoudens is het gemiddeld
besteedbare inkomen in Leiden 2% lager dan het landelijke cijfer. Van de vier andere gemeenten in de
Leidse regio is dit cijfer hoger dan het landelijke, variërend van +12% voor Leiderdorp tot +36% voor
Oegstgeest.
Grafiek 2 Gemiddeld besteedbare huishoudinkomens - 2015
2a) Inclusief studentenhuishoudens
2b) Exclusief studentenhuishoudens

Bron: CBS IIVO (* Verschil: t.o.v. het daaronder vermelde landelijk cijfer)
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Gemiddeld gestandaardiseerde huishoudinkomens
Hiervoor ging het over de vergelijking van gemiddelde besteedbare huishoudinkomens. In dat cijfer wordt
geen rekening gehouden met de grootte van huishoudens. De grootte is echter wel relevant, kleinere
huishoudens hebben immers minder kosten dan grotere. Aan de andere kant heeft een huishouden van
meer personen schaalvoordelen die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Met beide aspecten houdt het CBS rekening bij de bepaling van gestandaardiseerde huishoudinkomens, dat zijn de besteedbare inkomens herleid tot het inkomen van een eenpersoonshuishouden.
Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens van verschillende grootte onderling vergelijkbaar
gemaakt. In grafieken 3a) en 3b) staan weer de cijfers, in- en exclusief studentenhuishoudens.
Door de standaardisering blijft de onderlinge rangorde van de vijf gemeenten ongewijzigd, maar de
verschillen worden, percentueel gezien, kleiner. Als je de studentenhuishoudens niet meetelt is dit cijfer
voor alle gemeenten in de Leidse regio hoger dan het landelijke cijfer.
Grafiek 3 Gemiddeld gestandaardiseerde huishoudinkomens - 2015
3a) Inclusief studentenhuishoudens
3b) Exclusief studentenhuishoudens

Bron: CBS IIVO (* Verschil: t.o.v. het daaronder vermelde landelijk cijfer)

Gemiddelde en mediaan gestandaardiseerde huishoudinkomens
Als je wilt weten hoeveel huishoudens een inkomen onder een bepaalde grens hebben dan heb je niets
aan gemiddelden. Dat komt omdat inkomens scheef zijn verdeeld: (zeer) hoge inkomens trekken het
gemiddelde omhoog. Daarom berekent het CBS ook mediane huishoudinkomens. Dit is het
huishoudinkomen van het “middelste huishouden”: de helft van de huishoudens heeft een lager inkomen
dan de mediaan, de helft een hoger.
Grafieken 4a) en 4b) geven het verschil tussen het gemiddelde en mediane huishoudinkomen.
Grafiek 4 Gemiddelde en mediaan gestandaardiseerde huishoudinkomens - 2015
4a) Inclusief studentenhuishoudens
4b) Exclusief studentenhuishoudens

Bron: CBS IIVO
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Spreiding van huishoudinkomens in vijf groepen (kwintielen)
In het voorgaande ging het steeds om de vergelijking van de inkomens van groepen huishoudens in één
cijfer: gemiddelde of mediaan. Het CBS geeft ook gegevens over de spreiding van lage naar hoge
3
inkomens . In de grafieken hieronder staat de verdeling in vijf groepen (kwintielen) in- en exclusief
studentenhuishoudens van het gestandaardiseerd huishoudinkomen.
Inclusief studentenhuishoudens gaat het in 2015 om 98,6 duizend huishoudens in de Leidse regio, 20
duizend huishoudens daarvan zijn Leidse huishoudens in de laagste van een verdeling in vijf inkomensgroepen, bijna een derde (32%) van de huishoudens in Leiden.
Exclusief de studentenhuishoudens zijn er 89,2 duizend huishoudens in de Leidse regio. In Leiden is het
verschil in het aantal huishoudens in- en exclusief studentenhuishoudens 9,4 duizend (63,0 duizend min
53,6 duizend), daardoor krijg je een heel andere inkomensspreiding. In de andere gemeenten zijn de
verschillen klein en verandert de percentuele spreiding maar licht.
Vergeleken met de landelijke spreiding van de inkomens (20% in elk van de vijf groepen) is de verdeling
in Oegstgeest het meest scheef: Oegstgeest heeft (veel) minder inkomens in de lagere groepen en (veel)
meer in de hogere. Ook in Leiderdorp, Voorschoten, en Zoeterwoude zijn er relatief meer huishoudens
met hogere inkomens dan met lagere. De inkomensspreiding exclusief studenten van Leiden lijkt het
meest op de landelijke, er zijn iets meer huishoudens in de laagste (23% tegenover 20% landelijk) en in
de hoogste groep (23% tegenover 20% landelijk), en iets minder in elk van de middengroepen.
Grafiek 5 Spreiding van inkomens in vijf groepen inclusief studentenhuishoudens - 2015
5a) aantal huishoudens (maal duizend)
5b) vergelijking: % verdeling*

Bron: CBS IIVO (* % Verdeling: landelijk zit in elke groep 20% van de huishoudens)

Grafiek 6 Spreiding van inkomens in vijf groepen exclusief studentenhuishoudens - 2015
6a) aantal huishoudens (maal duizend)
6b) vergelijking: % verdeling*

Bron: CBS IIVO (* % Verdeling: landelijk zit in elke groep 20% van de huishoudens)
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Voor wijze van berekenen zie achtergrondinformatie en begrippen
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Kenmerken van huishoudens en –inkomens
Hiervoor ging het steeds over de inkomens van alle particuliere huishoudens in de gemeenten van de
Leidse regio. Het CBS publiceert ook inkomensgegevens van verschillende soorten huishoudens en deelt
huishoudens daarvoor in volgens een aantal kenmerken:
 type huishouden (eenpersoons-, meerpersoons, etc.)
 leeftijdsgroep van de hoofdkostwinner van het huishouden
 herkomst van de hoofdkostwinner
 voornaamste bron van inkomen in het huishouden
 woningbezit
We vergelijken de verschillende soorten huishoudens steeds met een index op basis van de mediaan van
het gestandaardiseerde huishoudinkomen. Voor de index geldt:
 bij de index inclusief studentenhuishoudens staat 100 voor de mediaan van alle Nederlandse
huishoudens inclusief studenten (€ 24.300);
 bij de index exclusief studentenhuishoudens staat 100 voor de mediaan van alle Nederlandse
huishoudens exclusief studenten (€ 24.700).
Allereerst vergelijken we zo de inkomens van het totaal aantal huishoudens in de vijf gemeenten van de
Leidse regio.
Inclusief studentenhuishoudens is de landelijke mediaan € 24.300 (index=100).
Dit cijfer varieert van € 22.100 voor Leiden (index=91) tot € 31.700 voor Oegstgeest (index=130).
Het landelijke mediane huishoudinkomen exclusief studentenhuishoudens is met €24.700 maar een klein
beetje hoger (+€400). Voor Leiden, met veel studentenhuishoudens, stijgt het veel meer: van € 22.100
naar € 24.900. De index komt daardoor op 101, net iets hoger dan het landelijke cijfer. Voor de andere
gemeenten zijn de verschillen tussen huishoudens in- en exclusief studenten klein.
Grafiek 7 Mediaan gestandaardiseerd inkomen alle huishoudens vergeleken – 2015

Bron: CBS IIVO
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Inkomens naar type huishoudens
Als je kijkt naar type huishouden hebben in bijna alle gemeenten eenoudergezinnen het laagste inkomen.
Alleen in Leiden is het inkomen van eenpersoonshuishoudens, als je studenten meetelt, nog lager. Paren
zonder kinderen hebben het hoogste inkomen.
Grafiek 8 Huishoudinkomens naar type – 2015 index
8a) inclusief studentenhuishoudens
8b) exclusief studentenhuishoudens

Index: Nederland € 24.300=100

Index: Nederland € 24.700=100

Bron: CBS IIVO (index op basis mediaan gestandaardiseerde huishoudinkomens)

Inkomens naar leeftijd hoofdkostwinner
Als je kijkt naar leeftijd van de hoofdkostwinner hebben in alle gemeenten huishoudens met een
hoofdkostwinner jonger dan 25 het laagste inkomen en met een hoofdkostwinner tussen de 45 en 65 het
hoogste.
Grafiek 9 Huishoudinkomens naar leeftijd – 2015 index
9a) inclusief studentenhuishoudens
9b) exclusief studentenhuishoudens

Index: Nederland € 24.300=100

Index: Nederland € 24.700=100

Bron: CBS IIVO (index op basis mediaan gestandaardiseerde huishoudinkomens)
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Inkomens naar migratie-achtergrond hoofdkostwinner
Als je kijkt naar de migratie-achtergrond van de hoofdkostwinner hebben in alle gemeenten huishoudens
met een niet-westerse migratie-achtergrond het laagste inkomen.
Grafiek 10 Huishoudinkomens naar migratie-achtergrond – 2015 index
10a) inclusief studentenhuishoudens
10b) exclusief studentenhuishoudens

Index: Nederland € 24.300=100

Index: Nederland € 24.700=100

Bron: CBS IIVO (index op basis mediaan gestandaardiseerde huishoudinkomens)

Inkomens naar voornaamste bron van het inkomen
Zelfstandigen hebben in alle gemeenten het hoogste inkomen, gevolgd door werknemers. Als je kijkt naar
huishoudens exclusief studenten hebben huishoudens met een bijstandsuitkering of een soortgelijke
uitkering (= uitkering sociale voorziening) het laagste inkomen. Kijk je ook naar studentenhuishoudens
4
dan hebben de huishoudens waarvan de voornaamste bron studiefinanciering is het laagste inkomen.
Grafiek 11 Huishoudinkomens naar voornaamste bron van het inkomen – 2015 index
11a) inclusief studentenhuishoudens
11b) exclusief studentenhuishoudens

Index: Nederland € 24.300=100

Index: Nederland € 24.700=100

Bron: CBS IIVO (index op basis mediaan gestandaardiseerde huishoudinkomens)
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Cijfer alleen voor Leiden, de andere gemeenten hebben te weinig studentenhuishoudens, CBS publiceert deze
cijfers dan wegens privacy niet.
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Inkomens naar woningbezit
Huishoudens met een eigen woning hebben de hoogste inkomens, de verschillen met huurders zijn groot,
zeker als het huurders zijn die huurtoeslag ontvangen. De inkomensindex van huiseigenaren is minimaal
128 (28% méér dan het landelijke cijfer, Zoeterwoude exclusief studenten) en maximaal 149 (49% méér
dan het landelijke cijfer, Oegstgeest inclusief studenten).
Grafiek 12 Huishoudinkomens naar woningbezit – 2015 index
12a) inclusief studentenhuishoudens
12b) exclusief studentenhuishoudens

Index: Nederland € 24.300=100

Index: Nederland € 24.700=100

Bron: CBS IIVO (index op basis mediaan gestandaardiseerde huishoudinkomens)

Kenmerken huishoudens en –inkomens per gemeente
Op de volgende tien bladzijden staan vijf overzichten, één per gemeente van de Leidse regio. De eerste
bladzijde geeft de cijfers inclusief studentenhuishoudens, de twee exclusief studentenhuishoudens.
De overzichten bevatten gegevens over kenmerken van huishoudens in de gemeente. Vermeld wordt:
 aantal huishoudens met het kenmerk
 mediaan gestandaardiseerd inkomen van huishoudens met het kenmerk
 vergelijking van de mediaan met landelijk cijfer (index, Nederland=100).

CBS- Statline-tabellen per gemeente

Alle cijfers in deze publicatie zijn afkomstig van Statline, de database van het CBS. In deze uitgave staan
gegevens van het jaar 2015, op Statline zijn ook gegevens van eerdere jaren te vinden. De gegevens van
2016 komen eind 2018 op de site.
Hieronder staat per gemeente de link op CBS Statline voor de gegevens van 2015:
 inkomens van huishoudens in Leiden 2015
 inkomens van huishoudens in Leiderdorp 2015
 inkomens van huishoudens in Oegstgeest 2015
 inkomens van huishoudens in Voorschoten 2015
 inkomens van huishoudens in Zoeterwoude 2015
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Achtergrondinformatie en begrippen
Integraal inkomens- en vermogensonderzoek (IIVO)
Het CBS doet jaarlijks onderzoek naar inkomens en vermogens in Nederland, hieronder een korte
samenvatting van wat dit onderzoek behelst:
 Het doel is een beeld te geven van de samenstelling en verdeling van het inkomen en vermogen van
personen en huishoudens in Nederland.
 Het onderzoek gebeurt op basis van integrale registraties die worden gekoppeld.
 Bronnen zijn Belastingdienst, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV), Basisregistratie Personen.
 CBS publiceert de resultaten voor Nederland en allerlei gebieden binnen Nederland, waaronder
gemeenten.
 Het inkomensdeel van dit onderzoek is de opvolging van het regionaal inkomensonderzoek, dat is nu
geïntegreerd met onderzoek van vermogens.
Meer informatie over dit onderzoek staat op de website van het CBS
Particuliere huishoudens in- en exclusief studentenhuishoudens
In dit feitenblad gaat het om particuliere huishoudens. De definitie is als volgt:
Eén of meer personen die samen een woonruimte bewonen en zichzelf daar niet-bedrijfsmatig
voorzien in de dagelijkse levensbehoeften.
Studentenhuishoudens zijn particuliere huishoudens die alleen bestaan uit uitwonende studenten.
CBS berekent inkomensverdelingen voor particuliere huishoudens in- en exclusief
studentenhuishoudens.
Gemiddelde en mediane huishoudinkomen
Het gemiddelde inkomen is de som van de huishoudinkomens gedeeld door het aantal huishoudens.
Het mediane huishoudinkomen is het huishoudinkomen van het “middelste huishouden” nadat alle
huishoudinkomens gesorteerd zijn op hoogte. De helft van de huishoudens heeft een lager inkomen dan
de mediaan, de helft een hoger.
CBS berekent zowel het gemiddelde als de mediaan van huishoudinkomens van verschillende soorten
huishoudens. In deze publicatie wordt meestal het mediane huishoudinkomen vermeld: die zegt meer
omdat inkomens scheef zijn verdeeld.

€ 15.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 21.000

€ 28.000

€ 40.000

inkomen 3

inkomen 4

mediaan

inkomen 5

gemiddeld

inkomen 6

€ 70.000

€ 15.000
inkomen 2

inkomen 7

€ 15.000
inkomen 1

Getallenvoorbeeld gemiddelde en mediaan

Stel: je hebt negen inkomens: € 15.000, € 15.000, € 15.000, € 20.000, € 20.000, € 21.000, € 28.000, € 40.000 en
€ 70.000.
Het gemiddelde is € 28.000 maar dan weet je niet hoeveel inkomens hoger zijn dan dat bedrag (in dit geval twee van
de negen inkomens).
De mediaan is € 20.000 dan weet je dat de helft van de inkomens lager is en de helft hoger.
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Besteedbaar huishoudinkomen
Het besteedbaar inkomen bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met:
 betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e),
 premies inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,
ouderdom en nabestaanden,
 premies ziektekostenverzekeringen, en
 belastingen op inkomen en vermogen.
Gestandaardiseerd huishoudinkomen
Het CBS berekent gestandaardiseerde huishoudinkomens om inkomens van huishoudens van
verschillende grootte vergelijkbaar te maken. Een eenpersoonshuishouden heeft immers minder kosten
dan een gezin met kinderen. Aan de andere kant heeft een huishouden van meer personen
schaalvoordelen die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.
Het gestandaardiseerde huishoudinkomen is het besteedbaar inkomen herleid tot het inkomen van een
eenpersoonshuishouden. Bij die herleiding houdt het CBS rekening met de schaalvoordelen van grotere
huishoudens. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.
Het gestandaardiseerd inkomen is dus een maat voor de welvaart van een huishouden. Voor meer info
van het CBS klik hier
Spreiding van inkomens - berekenwijze
Om inkomens van verschillende geografische eenheden (zoals gemeenten) onderling met elkaar te
kunnen vergelijken, berekent het CBS de spreiding van inkomens in een gebied. De werkwijze is als
volgt:
 Alle huishoudens van heel Nederland worden gerangschikt naar hoogte van het inkomen
 De huishoudens worden vervolgens verdeeld in een aantal groepen met in elke groep eenzelfde
aantal huishoudens.
 Van elke groep wordt het hoogste inkomen bepaald.
 Deze inkomens vormen de grensbedragen tussen de groepen.
 Met deze grensbedragen kunnen van een kleinere geografische eenheid (zoals een gemeente) de
percentages huishoudens in elke groep worden bepaald.
 De grensbedragen van heel Nederland vormen zo een meetlat waarmee gemeenten onderling
kunnen worden vergeleken.
Het aantal groepen waarin de huishoudinkomens worden verdeeld is vaak tien (decielgroepen) of vijf
(kwintielgroepen).
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