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Dertigers zijn
voorhet eerst
slechter afdan
hunouders
DaanBallegeer en Johan Leupen
Amsterdam

De dertigers van nu verdienen voor
heteerst sindsveledecenniaminder
danhunouders. Vooral inde laagste
inkomensgroep is het voor nieuwe
generaties steedsmoeilijker gewor-
den omdemaatschappelijke ladder
te bestijgen.

DatblijktuiteenstudievanTilburg
University en hetministerie van So-
ciale Zaken, die vandaag in het eco-
nomenvakblad ESB verschijnt. De
onderzoekers vergelijken daarin wat
35-jarigen nu binnenhalenmet wat
hun ouders verdienden toen zij een
vergelijkbare leeftijd hadden. Het is
voor het eerst dat dergelijke bereke-
ningenvoorNederlandzijngemaakt.
De inkomens zijn gecorrigeerd voor
inflatie.

Het cijferwerk leert dat 49%vande

35-jarigen in 2015 beter af was dan
hunouders. Tien jaar eerderwas dat
nog54%.Het isaannemelijkdatdaar-
mee voor het eerst sinds de Tweede
Wereldoorlogeennieuwegene-
ratie slechter af is dan de
voorgaande,zegtDaniël
van Vuuren, een van
de auteurs van de
studie en hoogle-
raareconomieaan
TilburgUniversity.
De pijn is niet

gelijk verdeeld.
Vooral de minst
verdienende groep
blijkt steeds meer
moeite te hebben om
van een dubbeltje naar
eenkwartje tegaan.Heteind-
punt van deze trend is nog niet in
zicht, voorspeltMaartenGoos,hoog-
leraar aandeUniversiteitUtrecht.

Doorhetoprukkenvaneersthetuit-
zendwerkendaarnadezzp’ernemen
de inkomens- en baanzekerheid ver-
der af. Bovendien zit er nog heel wat
rek in dat flexwerk. ‘De platformeco-
nomiebijvoorbeeldspeeltnunogeen
kleinerol,maarhaarbelanggroeitwel
sterkmet de razendsnelle opkomst
vanbedrijvenzoals taxidienstUberen
maaltijdbezorger Deliveroo’, zegt de
hoogleraar economie. ‘Tegenover de
hogereflexibiliteitdiedezebedrijven
van jongeren vragen, staat eenmini-
male sociale bescherming.’

DeNederlandseverzorgingsstaat is
minder ruimhartig enmeer selectief
geworden, verklaart Cok Vrooman,
bijzonder hoogleraar sociale zeker-
heidenonderzoeker voorhetSociaal
en Cultureel Planbureau. ‘In combi-
natiemetdegroeivanhetaantalmen-
sendatgeenvastevoltijdsebaanheeft,
betekent dit dat het sociale vangnet
nu minder terugveert dan pakweg
dertig jaargeleden, endat voor zowel
werkendenalswerklozen.Datvindik
zorgelijk.’
Hoe ziet de toekomst eruit?Meer

van hetzelfde, vreest Goos. ‘Ik ver-
wacht dat de inkomensmobiliteit
verder daalt, zij hetminder snel dan
de afgelopen tien jaar toen de slech-
te conjunctuur de trend sterker inde
verfzette.Vooralaandeonderkantvan
de arbeidsmarkt zie ik het nogmoei-
lijker worden om vooruit te gaan in
het leven.’

49%
Van de 35-jarigen is nogmaar
49% beter af dan hun ouders.

a Lees ook:
Inkomensladder verliest
steedsmeer treden
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