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E en hoog inkomen en een hoog vermogen gaan niet per se samen.
In de figuur is voor 2016 per vermogensdeciel uitgesplitst tot welk 
inkomensdeciel de betreffende huishoudens behoren. 

In het onderste vermogensdeciel (hogere schulden) zitten 
verhoudingsgewijs veel huishoudens met een hoog inkomen. Zo 
behoort bijna de helft van de huishoudens met hogere schulden tot de 

veertig procent hoogste inkomens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan (voormalige) ondernemers of werknemers met een hoog 
inkomen en een studieschuld. In het tweede vermogensdeciel bevinden 
zich huishoudens met gematigde schulden. Dit deciel bestaat uit een min 
of meer gelijkmatige verdeling van inkomensgroepen met een zwakke 
oververtegenwoordiging van de laagste inkomensgroep. Vanaf de derde 
vermogensgroep is er sprake van een positieve vermogenspositie. Grofweg 
driekwart van de huishoudens in het derde vermogensdeciel met 
vermogens tot 1.500 euro behoort tot de onderste drie inkomensgroepen. 
Hogere inkomens komen bij de hogere vermogensdecielen steeds vaker 
voor. In de hoogste vermogensgroep (vanaf 350.000 euro) behoort zestig 
procent van de populatie tot de hoogste drie inkomensgroepen. 
Naast inkomen is ook de waarde van de eigen woning, in combinatie 
met de hoogte van de hypotheek, van belang voor de omvang van het 
vermogen. In 2016 waren bijvoorbeeld de huizenprijzen nog niet op 
het niveau van voor de crisis, waardoor een deel van deze huishoudens 
nog een onderwaterhypotheek had. Daardoor behoren relatief veel 
eigenwoningbezitters tot de laagste twee vermogensdecielen. Tegelijkertijd 
komen in lage inkomensdecielen relatief veel hoge vermogens voor, dat 
zijn vaak gepensioneerden met een afbetaalde woning.
Daarnaast geldt dat leeftijd sterker samenhangt met vermogens dan met 
inkomen, omdat bijvoorbeeld inkomens lager worden op het moment 
van pensionering en daarna niet sterk meer stijgen, terwijl vermogens 
dat vaak juist wel doen. ■ Felix Haan en René Schulenberg (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

T ransfersommen in het profvoetbal stijgen jaar op jaar. In 2017 
gaven clubs in de hoogste divisies van Nederland, Engeland, 
Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk gezamenlijk maar liefst 

5,3 miljard euro uit aan nieuwe spelers. Dit is meer dan 23 keer zo veel 

als in 1993. Ter vergelijking: het nominale bruto binnenlands product 
(bbp) van deze landen is in dezelfde periode verdubbeld. De uitgaven aan 
voetbaltransfers zijn meer dan tien keer zo hard gegroeid als het bbp. 
Het patroon van de groei van de transfers is tot 2012 wel vergelijkbaar met 
dat van het bbp. Bovendien lijkt de groei van de totale transfer opbrengst 
overeen te komen met de groei van het bbp van het jaar daarvoor. Clubs 
gaven flink minder uit tijdens de economische crisis, in de periode 2008–
2012. In 2010 daalden de uitgaven zelfs met 36 procent ten opzichte van 
het jaar daarvoor. Vanaf 2012 laten de transfers echter een explosieve 
groei zien terwijl het bbp stagneert.
Een verklaring voor de sterke groei in transfers is dat spelers vanaf 1995 na 
afloop van hun contract transfervrij konden vertrekken door de uitspraak 
in het Bosman-arrest. Ook werden de limieten op aantallen buitenlandse 
spelers geschrapt, en dit zorgde voor een toename in het aantal transfers.
Een andere oorzaak van de groei van de transfers is de commercialisering 
in het voetbal. Fans zijn steeds makkelijker te bereiken, waardoor inkom-
sten uit tv-rechten, sponsor-deals en merchandise zijn toegenomen. Ter 
illustratie: Juventus betaalde 100 miljoen euro voor Christiano Ronaldo 
in 2018. Binnen 24 uur werd voor 53,7 miljoen euro aan shirtjes verkocht 
– waar de club een deel van ontvangt – en hadden zij 1,5 miljoen nieuwe 
volgers op de sociale media. Ook steeg de beurskoers van de Italiaanse 
club met veertig procent.
■ Victor Boddé, Erik Brouwer, Koert van Buiren (SEO Economisch Onderzoek)
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Hoog inkomen maakt nog niet rijk

Voetbaltransfers groeien veel sneller dan bbp
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Vermogensdecielen uitgesplitst naar inkomens
deciel waartoe het huishouden behoort, 2016
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