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Uitbreiding presentatie koopkracht 

Vanaf deze MEV voegen we de koopkracht van een aantal groepen huishoudens toe die voorheen niet 

werden meegenomen in de koopkrachtpresentatie. Daarnaast brengen we verfijningen aan in de 

puntenwolken. De berekeningswijze van de koopkracht verandert niet.(a) 

Vanaf deze MEV nemen we extra groepen mee in de koopkrachttabel en de puntenwolken: 

Huishoudens met een hoofd of partner die meer dan één inkomensbron heeft (2,1 mln huishoudens 

in 2014). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een huishouden waarvan het hoofd een gedeelte van het 

jaar in loondienst is en een gedeelte van het jaar WW ontvangt. De indeling naar inkomensbron in de 

koopkrachttabel (werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden) gaat op basis van de 

hoogste inkomensbron van het huishouden.(b) 

Huishoudens met winst, loon directeur-grootaandeelhouder (DGA) of freelance inkomen als 

voornaamste inkomensbron (430.000 huishoudens). Omdat de jaarlijkse ontwikkeling van deze 

inkomensbronnen zich moeilijk laat voorspellen, nemen we aan dat deze meebeweegt met de 

contractloonstijging in de markt. We laten zelfstandigen, DGA’s en freelancers niet als aparte groep 

zien, maar als onderdeel van de groep ‘werkenden’.  

Huishoudens met studiefinanciering of vroegpensioen als voornaamste inkomensbron (160.000 

huishoudens), welke we in de koopkrachttabel onderscheiden naar inkomensniveau, huishoudtype 

en gezinssamenstelling, maar niet naar inkomensbron. 

Een drietal lijnen in de puntenwolken verduidelijken de spreiding van de koopkracht. De middelste 

(zwarte) lijn in de puntenwolken geeft de mediane koopkracht per inkomensniveau weer. De bovenste en 

onderste (groene) lijnen tonen de boven- en ondergrens waarbinnen de koopkracht van 90% van de 

huishoudens op een bepaald inkomensniveau zich bevindt. Zo is de mediane koopkracht van werkende 

tweeverdieners met een bruto jaarinkomen van 50.000 euro in 2015 ongeveer ¼%. Voor 90% van de 

werkende tweeverdieners met dit inkomen is de koopkracht  niet lager dan -½% en niet hoger dan 1¼%.  

(a) Voor een gedetailleerde uitleg van de veranderingen in de presentatie, zie rapport Werkgroep Koopkracht, 2014,  

Rapportage presentatie koopkracht, 16 september. 

(b) Wanneer hoofd of partner winstinkomen heeft wordt, ongeacht wat de hoogste inkomensbron is, het huishouden altijd bij 

werkenden ingedeeld. 


