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Er is in Nederland geen sprake van een ‘val’ 
of ‘uitholling’ van de middenklasse. Midden-
groepen weten hun positie redelijk goed te 
handhaven, hoewel ze daar wel steeds harder 
voor moeten werken. Terugval in armoede 
komt net als vroeger betrekkelijk weinig voor.

Dat blijkt uit het rapport De val van de mid-
denklasse? dat de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) vandaag pre-
senteert. Volgens de adviesraad stemt het 

Positie van middengroepen stabiel, concludeert WRR

beeld van het middensegment ‘niet overeen 
met veel van de alarmistische geluiden over 
het bedreigde of afkalvende middensegment 
in Nederland’. De verkenning maakt duide-
lijk ‘dat als we naar de opleidings-, beroeps- 
en inkomenspositie van het middensegment 
kijken, we vooral veel stabiliteit zien’.

Op het oog lijkt het alsof de middenklas-
se in de verdrukking zit. Als gekeken wordt 
naar het bruto-huishoudinkomen, is het aan-
deel huishoudens met een middeninkomen 
in de periode tussen 1990 en 2014 flink ge-
daald, namelijk van 68% naar 57%. Maar wan-
neer  rekening wordt gehouden met de her-
verdelende werking van de verzorgingsstaat 
(via belastingen en premies) en er gecorri-
geerd wordt voor het feit dat hogere inko-
mens veelal grotere huishoudens hebben, 
dan is er van afkalving geen sprake. Dan blijkt 
dat nog steeds bijna vier op de vijf Nederlan-
ders tot huishoudens in het middensegment 
 behoren, vrijwel net zoveel als in 1990. Ook 
de onder- en bovenkant zijn stabiel. Tot de 
lagere inkomens behoort een ruime 12% van 
de Nederlanders. De rest zit in de top.

Volgens de definitie wordt iemand tot de 
middenklasse gerekend als hij of zij in een 
huishouden leeft dat tussen de 60% en 200% 
van het mediane inkomen binnenhaalt. 
Daarbij is de mediaan het exacte  midden 
van de inkomensverdeling. 50% van de huis-
houdens zit erboven en 50% eronder. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de 

 inkomensonzekerheid van de midden-
inkomens is toegenomen, schrijft de WRR. 
Dat laat onverlet dat er harder gewerkt 
moet worden in onzekerdere omstandig-
heden om die sociale daling te voorkomen. 
De  mensen in de middengroepen hebben 
 vaker twee  inkomens nodig, dienen daar-
om vaker werk en zorgtaken te combine-
ren en  moeten steeds meer rekening hou-
den met de  flexibiliteit en tijdelijkheid van 
werk.

Het stabiele beeld in Nederland contras-
teert sterk met de situatie in de Verenig-
de Staten. Daar meldde het Pew Research 
Center, een niet-partijgebonden denktank 
in Washington, eind 2015 dat het aandeel  
Amerikanen in de middenklasse — waarbij 
grofweg dezelfde definitie gehanteerd wordt 
— tot onder de 50% is gedaald. In 1971 be-
hoorde nog twee van de drie Amerikanen tot 
die categorie. De onderkant nam in diezelfde 
periode met 4 procentpunt toe tot 29% van de 
Amerikanen, terwijl de groepen die zich tot 
de hogere klassen mogen rekenen opgeteld 
naar 21% groeiden, een toename van 7 pro-
centpunt.

‘De uitholling van de middenklasse 
 verloopt al vier decennia gestaag’, schreef 
Pew destijds in een toelichting. 
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1,2  %

3,3 %

Gemiddeld zijn de Nederlandse  
huishoudens met de middeninkomens er 
sinds begin jaren negentig in koopkracht 
op vooruitgegaan, en wel met 1,2% per 
jaar. De huishoudens met de hogere 
inkomens leverden 3,3% per jaar in.
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