Koopkrachtontwikkeling (oude presentatie)
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Een mediaan is de middelste waarde van een verdeling van cijfers, geordend van
laag naar hoog. Een mediane koopkrachtontwikkeling van 1,3% voor alle huishoudens betekent dat de helft van de huishoudens een koopkrachtontwikkeling
van 1,3% of lager heeft, en de andere helft 1,3% of hoger. Voor de helft van de
huishoudens valt de koopkrachtontwikkeling binnen het blauwe balkje, met een
kwart boven en een kwart onder de mediaan. De andere helft van de
huishoudens heeft een koopkrachtontwikkeling die hier buiten valt. De staarten
van de boxplot laten de laagste en hoogste koopkrachtontwikkeling zien.
(a) Statische koopkrachtveranderingen exclusief incidentele
inkomensveranderingen.
(b) Bruto inkomen uit arbeid of uitkering op huishoudniveau; het bruto
minimumloon (wml) is in 2019 ongeveer 21.045 euro. De inkomensgroepen
zijn verdeeld in vijf groepen van gelijke grootte in oplopende volgorde van
inkomen, ieder 20% van alle huishoudens.
(c) De indeling naar inkomensbron is op basis van de hoogste inkomensbron op
huishoudniveau, waarbij een huishouden waarvan hoofd of partner winstinkomen heeft, bij werkenden wordt ingedeeld. Huishoudens met vroegpensioen of studiefinanciering als hoogste inkomensbron zijn uitgezonderd.
(d) Bij de koopkrachtverandering van werkenden wordt geen rekening
gehouden met incidentele verandering van het loon, zoals het ontvangen of
wegvallen van bonussen.
(e) De indeling naar gezinssamenstelling is op basis van de aanwezigheid van
kinderen tot achttien jaar en is exclusief huishoudens van gepensioneerden.
(f) De laagste en hoogste waarde zijn afgekapt op resp. 5% en 95%, omdat de
raming van het minimum en maximum onnauwkeurig is.

