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Onderwerp: Economische ongelijkheid in Nederland

Sinds de financiële crisis (september 2008) is economische ongelijkheid een belangrijk politiek 

thema geworden. Zowel in maatschappelijke als academische zin wordt er veel gesproken over de 
ontwikkeling van ongelijkheid (stijgt het of daalt het?), de consequenties (zowel politiek als 
sociaaleconomisch) en de oorzaken van ongelijkheid. De bijeenkomsten van de G20 (de twintig 

grootste economieën van de wereld) en de hernieuwde focus op het aanpakken van 

belastingontduiking kunnen onder andere in dit licht gezien worden. Ook de populariteit van het 
boek Capital in the 20st Century gepubliceerd door de Franse econoom Thomas Piketty is een bewijs 
van de maatschappelijke en academische relevantie van het fenomeen van economische 
ongelijkheid.

Onderzoek 

Er zijn natuurlijk heel veel interessante onderzoeksvragen over dit onderwerp te stellen, zoals 

bijvoorbeeld: waarom is er nu ineens zo’n hernieuwde aandacht voor economische ongelijkheid?

Deze vraag is met name interessant omdat haast iedereen het erover eens is dat de (meeste) trends

in ongelijkheid eigenlijk al ver voor de crisis van 2007 zijn ingezet. 

Om het onderwerp iets af te bakenen zou je je bijvoorbeeld kunnen richten op de economische

ongelijkheid in Nederland en de gevolgen hiervan. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: 

o
Hoe zou je economische ongelijkheid kunnen meten? Houd hierbij rekening met

zowel inkomens- als vermogensongelijkheid.

o
Hoe economisch ongelijk is Nederland? En zie je hier opvallende verschillen tussen de mate en

trend van ongelijkheid in inkomen en vermogen?

o
Hoe zit het met de economische ongelijkheid in Nederland in vergelijking tot andere (rijke) landen in de

wereld?

o Welke problemen ontstaan wanneer er enkel naar de gemiddelde inkomensverschillen gekeken wordt?

o

Wat is de rol van welvaartsinstituties (denk hierbij aan werkloosheids- en

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zorgverzekeringen, etc.) in Nederland ten aanzien van de

inkomensverdeling? (Specifiek wanneer je het vergelijkt met de Verenigde Staten of het

Verenigd Koninkrijk?)

o

Ten slotte, waarom zou economische ongelijkheid eigenlijk uitmaken? Focus hierbij op de 
veronderstelde politieke, sociale, culture en/of economische gevolgen van ongelijkheid 
zoals benoemd in verschillende wetenschappelijke werken.

Data 

Voor gegevens over economische ongelijkheid kun je terecht bij: 

o
Centraal Bureau voor de Statistiek (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/cijfers-per-  

thema/default.htm).

o
De Wereldbank (http://data.worldbank.org/indicator). Voor een meer internationaal 
economische perspectief.
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http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/cijfers-per-thema/default.htm
http://data.worldbank.org/indicator


o Zie ook de kaart van ongelijkheid die door de WRR is ontwikkeld:

http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/PDF-verkenningen/V28_WRR-  

factsheet_ec_ong-printversie_A_web4.pdf (laatst bezocht op: 11 november 2014)
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Meer informatie over Politicologie vind je op de UvA-website. 
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