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H et consumentenvertrouwen in Nederland is de afgelopen tijd 
fors gedaald: van gemiddeld 24 punten in het tweede kwartaal 
van 2018 tot gemiddeld −2 in het eerste en tweede kwartaal van 

dit jaar (figuur). Op grond van de economische ontwikkelingen zou een 
hoger vertrouwen mogen worden verwacht. Dit doet vermoeden dat 
meer psychologische factoren, zoals de recent sterk opgelopen gevoels-
inflatie, ook een rol spelen bij de daling van het consumentenvertrouwen. 

Bij gevoelsinflatie gaat het om prijsstijgingen die huishoudens zeggen 
te ervaren. Ten opzichte van de reguliere inflatie-indicatoren wegen 
de  prijzen van producten die consumenten regelmatig aanschaffen en 
af rekenen hierin zwaarder. Het gaat daarbij om aankopen in voedings-
zaken, winkels, benzinestations, uitgaansleven, vakanties enzovoort. 
Recentelijk werd de consument geconfronteerd met een flinke verhoging 
van het lage btw-tarief van zes naar negen procent en een verhoging van 
de energiebelasting. De maandelijkse enquête van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) onder Nederlandse huishoudens laat zien dat dit 
niet aan de consument is voorbijgegaan. 
De figuur toont voor de periode vanaf januari 2017 het percentage Neder-
landers dat bij het CBS aangeeft sterke prijsstijgingen te hebben onder-
vonden. In de loop van 2018 was al sprake van oplopende gevoelsinflatie, 
van tien procent van de respondenten die hiervan spreekt in januari tot 
twintig procent aan het einde van het jaar. In de eerste helft van 2019 ver-
dubbelde deze groep tot veertig procent in mei. 
Welke invloed gaat van de gevoelsinflatie uit op het consumentenvertrou-
wen? Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank hiernaar blijkt dat een 
sterke stijging van de gevoelsinflatie het consumentenvertrouwen aantast. 
Zo zal een twintig procentpunt hoger aandeel van mensen dat sterke infla-
tie ervaart, gepaard gaan met een tien punten lager niveau van consumen-
tenvertrouwen. Dit correspondeert grofweg met een derde van de totale 
neergang in vertrouwen sedert medio 2018. Via het vertrouwenskanaal 
zou hierdoor de reële consumptiegroei op jaarbasis tijdelijk met enkele 
tienden van procentpunten kunnen worden gedrukt. ■ Ad Stokman (DNB)

V rouwen die voor het eerst moeder zijn geworden in 2013 dragen 
gemiddeld meer bij aan het gezinsinkomen dan de jonge moeders 
uit 2005. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS waarin 64.000 

werkzame heterostellen zijn gevolgd die in 2005 of in 2013 voor het eerst 
ouders zijn geworden.
In het onderzoek is gekeken naar de inkomensverhouding tussen de man 

en de vrouw twee jaar voor en twee jaar na de geboorte van hun eerste 
kind. Het inkomensaandeel van vrouwen twee jaar voor de geboorte van 
de eersteling is de afgelopen jaren constant gebleven, en bedraagt gemid-
deld 44 procent (figuur). 
Na de geboorte van het eerste kind daalt het inkomensaandeel van vrou-
wen, een trend die zowel in 2013 als in 2005 te zien is. Opvallend is echter 
dat het inkomensaandeel voor vrouwen die in 2013 moeder zijn gewor-
den hoger is dan voor vrouwen die dat in 2005 werden. Het hogere inko-
mensaandeel van de moeder na geboorte van het eerste kind komt door-
dat steeds meer vrouwen evenveel uren blijven werken na de geboorte. 
Daarnaast stoppen steeds minder vrouwen met werken als een eerste kind 
zich aandient. Vrouwen die in 2013  moeder zijn geworden, droegen twee 
jaar na de geboorte van hun eerste kind gemiddeld 38 procent bij aan het 
gezinsinkomen, terwijl dit in 2005 nog 33 procent was. 
De data laten ook een verschil zien tussen opleidingsniveaus. Hoog-
opgeleide vrouwen hebben voor beide jaren een groter inkomensaan-
deel voor en na de geboorte van de eersteling dan vrouwen die minder 
opleiding hebben genoten. Ook stoppen zij minder vaak met werken. 
Het percentage jonge moeders uit 2013 dat twee jaar na de geboorte van 
het  eerste kind is gestopt met werken is onder niet-hoogopgeleide vrou-
wen in  vergelijking met 2005 wel afgenomen, namelijk van negen naar 
vijf  procent. Bij hoogopgeleide vrouwen is dit gedaald van vier naar drie 
procent.
■ Anne van der Put (UU), Katja Chkalova en Ruben van Gaalen (CBS/UvA)

Oplopen gevoelsinflatie drukt consumentenvertrouwen 

Vrouwen blijven vaker werken na geboorte eerste kind
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