


Aanvullende kerngegevens 2016-2019. 16 augustus 2018 (cMEV 2019)

2016 2017 2018 2019

Investeringen en uitvoer

Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen, %) ‐15,9 5,5 4,2 3,4

Investeringen bedrijven in woningen (%) 21,7 12,0 8,5 5,9

Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 3,7 5,6 3,1 3,6

Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 5,6 8,7 5,1 6,0

Prijzen, overheid, nationale cpi en contractloon marktsector

Nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 0,3 1,4 1,6 2,4

Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 0,3 1,4 1,3 1,4

Loonvoet sector overheid (%) 2,5 3,0 3,6 3,1

Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 2,3 0,7 3,2 2,6

Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) 0,2 1,5 1,6 1,6

Prijs intermediair verbruik (%) 0,3 1,3 2,1 2,2

Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) ‐0,2 1,3 1,5 1,9

Prijs nationale bestedingen (%) 0,4 1,2 1,9 2,5

Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 0,0 1,1 1,9 1,9

Contractloon marktsector (%) 1,5 1,7 2,0 3,0

Diverse kerngegevens (in niveaus)

Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 708,3 737,0 773,0 811,8

Bevolking (in duizenden personen) 17030 17132 17220 17300

Beroepsbevolking (in duizenden personen) 8942 9017 9115 9210

Werkloze beroepsbevolkjng, nationale definitie (in duizenden personen) 581 471 390 355

Werkloze beroepsbevolking, nationale definitie (in % beroepsbevolking) 7,3 5,9 4,8 4,4

Bruto modaal inkomen (euro) 33500 34000 35000 36000

EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,5 0,8 0,0 ‐0,3
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Het aandeel huishoudens
dat binnen deze groep
met een negatieve 
koopkrachtontwikkeling
te maken krijgt.

Het aandeel huishoudens
dat binnen deze groep
met een positieve
koopkrachtontwikkeling
te maken krijgt.

laagste waarde (f)

hoogste waarde (f)

Hoe af te lezen?

omvat de helft van
de huishoudens

mediaan

Een mediaan is de middelste waarde van een verdeling van cijfers, geordend van 
laag naar hoog. Een mediane koopkrachtontwikkeling van 1,3% voor alle huis-
houdens 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 2018 ongeveer 20.600 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 winst-
inkomen heeft, bij werkenden wordt ingedeeld. Huishoudens met vroeg-
pensioen 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.
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Inkomensgroepen (b)

1-20% (<115% wml)

21-40% (115-184% wml)

41-60% (184-268% wml)

61-80% (268-390% wml)

81-100% (>390% wml)

Inkomensbron (c)

Werkenden (d)

Uitkeringsgerechtigden

Gepensioneerden

Huishoudtype

Tweeverdieners

Alleenstaanden

Alleenverdieners

Gezinssamenstelling (e)

Met kinderen

Zonder kinderen




