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Koopkrachtplaatjes: onderwerpen 
 Berekening “Koopkracht” 

 Historie (2000 – 2008 - 2015) 

 Historische prijs-index-cijfers 

 Historische pensioen-indexatie-cijfers: 

 NVOG-model en rapport van ITS/SEO (Radboud/UvA) 

 AOW welvaartsvast 

 Koopkracht ouderen 2016 

 Spraakverwarring? Framing! 

 Nibud 

 NVOG-model (Hemmers/Wortman) (ABP) 

 CPB-puntenwolken 

 Stellingen 



Berekening koopkracht 
 Koopkracht = beschikbaar inkomen -/- kosten van 

levensonderhoud, (meestal) gemeten van jaar op jaar, en per 
huishouden 

 Statische en dynamische koopkracht modellen 

 Statisch: theoretisch inkomensmodel (“voorbeeld-
huishoudens”), zonder allerlei wijzigingen op niveau van 
afzonderlijke huishoudens, en dus geschikt voor prognoses  

 Dynamisch: werkelijke inkomens, dus houdt rekening met 
o.a. pensionering, overlijden, wijziging partnerschap, 
baanverandering c.q. baanverlies, wel/geen eigen woning , 
vermogensaspecten, lijfrenten, etc. 

 N.B. De mediaan (“50% is hoger, 50% is lager”) is 
vergelijkbaar, maar spreiding is bij dynamisch (veel) groter 

 

 



Beschikbaar inkomen 
Bruto inkomen (incl. toeslagen) -/- totaal van (belastingen in 

box 1 + premies inkomens- en ziektekostenverzekeringen + 
betaalde  inkomensoverdrachten) 

 

Diverse complicaties bij vertaling naar praktijk (vooral bij 
statische koopkracht): 

 Gemeentelijke belastingen en vergoedingen  

 (Grote) verschillen in pensioenindexaties/-kortingen 

 Vermogenseffecten (opbrengsten box 3/box 2) 

 Afschaffing ouderentoeslag, mogelijk verlies huur-/zorgtoeslag 

 “Ouderen”: huishouden met hoofdkostwinner is “65+” 
(schuivende AOW-leeftijd) 

 



Kosten van levensonderhoud 
Niet de echte kosten van levensonderhoud, maar:   

 Modelmatig-normatieve benadering, d.w.z. 

 CBS zet de norm (met standaardpakketten: “mandjes”) en 
baseert daarop een aantal prijsindexen: 

 CPIah (“alle huishoudens”), CPIah-afgeleid (CPIah zonder 
o.a. BTW, accijnzen, subsidies), gepensioneerdenindex, 
HICP (Europees geharmoniseerde index) 

 Steeds meer complicaties, met name: 

 Woonkosten (huur/koop/gemeentelijke lasten) 

 Zorgkosten (grote diversiteit, mede door decentralisatie) 

 CPB en Nibud volgen (grotendeels) het CBS 



Historie 



(Prijs-)index-cijfers 2000 - 2014 

 



Prijs-index: CPIah 



Prijs-index: CPIah 



Prijs-index: CPIah 



Indexatiecijfers 2001 - 2015 
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

Grafiektitel 



Gemiddelde indexatie pensioenfondsen 
2001 - 2015 



Gemiddelde indexatie pensioenfondsen 
2001 - 2015 



Statische koopkracht NVOG-model 
(“Hemmers/Wortman”) 

Kenmerken: 

Per pensioenfonds 

Cijfers vanaf het jaar 2000 

Complex, en transparant 

Veel verschillende stapgroottes mogelijk 

Verbinding met een “werkenden”-model 

Mooie grafische weergave 

 



Koopkracht werkende bij de overheid 
 (2008 – 2015) 



Koopkracht gepensioneerden ABP 
 (2008 – 2015) 



 Koopkracht gepensioneerden ABP 
indien wel indexatie (2008 – 2015) 



Dynamisch model: “ITS/SEO” (Radboud/UvA) 
“Koopkracht postactieven”  

 Analyses op macroniveau (alle huishoudens, resp. het CBS-
panel-bestand) en ook op microniveau (interviews bij 
focusgroepen), verdeeld in 5 groepen (65+, werkend, VUT, ...) 

 Uitkomsten (o.a.): mediane koopkracht (2009 – 2013) is voor  

 ouderen (hoofd is 65+):     -/- 6,2%  

 werkenden:      -/- 1,1%  

 Opvallend: zeer grote spreiding in alle groepen, en hogere 
inkomens hebben relatief groter koopkrachtverlies 

 Veel data, en zowel inkomens- als vermogensontwikkelingen 

 Extra set berekeningen met vermijden van grote individuele  
wijzigingen (zoals overlijden, overgang naar andere groep) 
levert globaal eenzelfde beeld  

 

 



Koopkrachtplaatjes: conclusies 
 Koopkracht van meeste ouderen blijft al jaren achter, met als 

voornaamste oorzaken (zeker voor hogere inkomens):  

 Vanaf 2009: nauwelijks nog pensioen-indexatie (en deels zelfs 
korting op pensioenen): per saldo grote verschillen tussen 
fondsen 

 Meer recent ook diverse belastingmaatregelen, met de WUL (1-
1-2013) als grootste, en opkomend: “verborgen zorgkosten”  

 Duidelijk koopkrachtverschil werkenden – gepensioneerden, 
maar…indexatieverlies raakt ouderen direct, en werkenden 
pas (veel) later (en dat laatste zit niet in de plaatjes…!) 

 Meerjarige overzichten (cumulatieve cijfers) zijn belangrijk als 
tegenwicht tegen de salami-tactiek van jaarlijks meestal  
relatief kleine achterstanden.   



AOW welvaartsvast 
AOW Rekenmodel: bruto AOW wordt zó berekend, dat de 

bijbehorende netto AOW overeenkomt met het netto WML 
(Wettelijk Minimumloon), maar wel uitgaande van de dubbele 
algemene heffingskorting (die wordt nl. afgebouwd in echte 
WML/bijstand/AIO, waardoor m.n. de AIO steeds verder 
achterblijft bij de AOW) en zonder de arbeidskorting, e.d. 
(Netto AOW is welvaartsvast, maar netto bijstand blijft achter). 
 

Maar: 

 “MKOB” is “Inkomensaanvulling AOW” geworden en verlaagd 
naar 25 euro/maand 

 De volle AOW is welvaartsvast, maar voor steeds meer 65-
plussers zijn/komen er lastige tekortsituaties! 

 



AOW welvaartsvast? 
Potentiële tekortsituaties (niet te zien in statische koopkracht): 

 AOW-gat door geleidelijke verhoging AOW-leeftijd (en 
compensatie voor lagere inkomens is maar tijdelijk!) 

 Indien geboren na 1-1-1950 geen recht meer op 
partnertoeslag voor jongere partner 

 AIO (aanvulling tot bijstandsniveau voor ouderen met 
gedeeltelijke AOW), hierbij ook nog mantelzorgboete 

 Mindere vergoeding zorgkosten/hogere eigen bijdragen 
 

Dus: interen op spaargeld, beroep op bijv. kinderen, wellicht zelfs 
naar de bijstand (maar dat betekent o.a. eerst “opeten eigen 
huis”)  

 

 



Koopkracht 2015 - 2016 



Spraakverwarring? Framing! 
Kabinet (stas Wiebes)  juni 2015:  
   Inkomen ouderen op nullijn (dus negatieve koopkracht!): dit  
   werd “stabiel” genoemd.  
Reactie via pers en politiek leidt daarna tot enige aanpassing: 
 

Prinsjesdag 2015: de mediane koopkracht 2016 is voor: 
    ouderen: 0,2%  werkenden: 2,5%  
 
Kabinet: "gelijkmatige koopkrachtontwikkeling” (maar: voor 
minstens 40% van ouderen negatief en “reparatie” geldt maar 1 
jaar!):  vele reacties, waarvan o.a. opmerkelijk de op 13 oktober 
2015 aangenomen motie in de 1e Kamer t.b.v. werkelijk 
gelijkmatige koopkracht-ontwikkeling van ouderen! 



Statische koopkracht 65+ 2016 (Nibud) 
                              

Alleenstaande  zonder      met zorgkosten   idem met hh.hulp* 

 Alleen AOW        0,8%            0,7%   -/- 3,9% 

 AOW + 10.000       0,1%  0,0%   -/- 7,2% 

 AOW + 15.000  -/- 0,4%          -/-  0,5%   -/- 6,7% 

 AOW + 30.000  -/- 1,4%          -/-  1,5%   -/- 6,2%  
 

    Paar   

 Alleen AOW                  0,4%  0,3%   -/- 3,0% 

 AOW + 10.000                0,4%  0,3%   -/- 5,3% 

 AOW + 20.000             -/- 0,6%            -/- 0,7%   -/- 5,2% 

 AOW + 40.000  -/- 1,3%            -/- 1,4%   -/- 4,9%  

 AOW + 40.000   

    + 10.000   -/- 1,3%            -/- 1,2%   -/- 4,2%  

 



Koopkracht gepensioneerden ABP 
(2015 – 2016) 



CPB-puntenwolken 
“Hybride” vorm (tussen statisch en dynamisch model)  

 

Kenmerken: 

 Besteedbaar inkomen is gebaseerd op representatieve selectie 
(uit het totale CBS-bestand) van tienduizenden “echte” 
huishoudens (het CBS-panelbestand), inclusief informatie 
vanuit de Belastingdienst; dus de gezinssituatie, wel/geen 
eigen huis, vermogen (box 3), (etc.) tellen allemaal mee 

 Maar de kosten van levensonderhoud zijn wel genormeerd, 
waardoor prognose mogelijk is 

 Voordeel: grafische weergave, geeft beter zicht op spreiding 

 Nadeel: geen zicht op achtergrond van elke punt in de wolk 



CPB Puntenwolk koopkracht 65+ voor 2016 
alleenstaande 



CPB Puntenwolk koopkracht 65+ voor 2016 
paar 



Koopkracht 2016: conclusies 
 
Koopkracht ouderen wordt er niet beter op:  

 Nieuwe rekenregels pensioenen: vergeet pensioen-
indexatie (en zelfs meer kans op korting op pensioenen)  

 Allerlei “verstopte” (zorg)kosten (o.a. door decentralisatie) 

 “Reparatie” ouderenkorting geldt alleen voor 2016  

 Afschaffen ouderentoeslag en neveneffecten (verlies huur- 
en zorgtoeslag) niet zichtbaar in statische koopkracht 

 AOW-gaten en verval AOW-partnertoeslag gaan meer 
ouderen raken (maar niet zichtbaar in de statische plaatjes)  

 Hogere heffingskortingen voor werkenden, en dat betekent 
ook: indirecte fiscalisering van de AOW. 

 



Koopkrachtplaatjes: stelling 1 
 

Over koopkracht worden allerlei cijfers en plaatjes 
gepubliceerd, meestal met weinig of geen 
toelichting: 
 

 Dat is beperkt qua informatiewaarde, maar beter 
dan helemaal niets 

 Dat is niet alleen beperkt, maar eigenlijk misleidend 

 



Koopkrachtplaatjes: stelling 2 
Op verzoek en op kosten van de ouderenorganisaties 

berekent het Nibud jaarlijks met Prinsjesdag de 
ontwikkeling van de koopkracht van ouderen zonder 
en met (extra) zorgkosten (naast een eigen overzicht 
van 100 “Nibud-huishoudens”): 
 

 Doorgaan met deze jaarlijkse uitgebreide 
berekening over de koopkracht van ouderen is zinvol 
en rendabel 

 Daar kunnen we beter mee stoppen 

 



Koopkrachtplaatjes: stelling 3 
Combinatie van de diverse CPB-koopkrachtplaatjes 

o.b.v. prijsindexen (“CBS-mandjes”) leiden tot:  
 

 Een betrouwbaar beeld van de 
koopkrachtontwikkeling 

 Een steeds vaker te gunstig beeld van de 
koopkrachtontwikkeling van de huishoudens, omdat 
de werkelijke kosten van huishoudens (zeker indien 
sprake is van extra zorgkosten) hoger zijn dan 
conform de index berekend 

 



Koopkrachtplaatjes: stelling 4 

In onze externe communicatie moeten we de meeste 
nadruk leggen op: 
 

 De gepubliceerde koopkrachtcijfers van Overheid, 
CPB, Nibud 

 De verborgen koopkrachtverliezen en negatieve 
uitschieters 

 



Koopkrachtplaatjes: stelling 5 

Externe communicatie via concrete individuele 
voorbeelden (cases): 
 

 is zeer belangrijk om publiciteit te genereren 

 heeft geen of nauwelijks toegevoegde waarde 

 



Dank voor uw 
aandacht! 

 


