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Het Nibud heeft voor 117 huishoudtypen berekend hoe hun koopkracht zich ontwikkelt tussen 2021 en 

2022 en tussen 2022 en 2023. Koopkracht is het verschil tussen inkomen en uitgaven. Een positief 

koopkrachteffect wil zeggen dat de inkomsten komend jaar harder zullen stijgen dan de uitgaven. 

 

De bedragen zijn in euro’s per maand. Alle inkomsten en uitgaven zijn omgerekend naar gemiddelde 

maandbedragen. Het percentage in 2023 is ten opzichte van het besteedbaar inkomen in 2022 van 

het voorbeeldhuishouden. 

Fiscale voordelen, vakantiegeld, kinderbijslag en dergelijke zijn al bij het netto maandbedrag geteld. 

Bij de bedragen voor 2023 is het Nibud uitgegaan van een gemiddelde verwachte prijsstijging van 

2,6% en bruto loonontwikkeling van 3,7%. Alle fiscale regelingen van 2021, 2022 en 2023 die 

relevant zijn voor de 117 huishoudtypen zijn gebruikt. Er is vanuit gegaan dat alle toeslagen en 

inkomensondersteuning worden aangevraagd. Er is geen rekening gehouden met wijzigingen in de 

bijzondere bijstand of gezondheidssituatie.  

 

De hier genoemde huishoudens zijn slechts voorbeelden, waarbij de situatie simpel is gehouden. Er is 

geen rekening gehouden met specifieke omstandigheden, zoals reiskostenvergoeding en 

kinderopvang. In de voorbeelden zijn alleen standaard ziektekosten meegenomen. Afhankelijk van 

inkomen en gezinssamenstelling is een huurwoning of een eigen woning gespecificeerd met 

bijpassende huur of hypotheek. De leeftijden van de kinderen hangen samen met het inkomen. De 

huishoudens met een hoger inkomen zijn over het algemeen ouder en hebben dus over het algemeen 

oudere kinderen.   

 

In werkelijkheid gebeurt er natuurlijk veel meer in een huishouden. Promotie, veranderen van baan, 

(gedeeltelijk) stoppen met werken, werkloos raken, gezinsuitbreiding, verhuizing, kinderen naar de 

middelbare school e.d. zijn gebeurtenissen die veel meer van invloed zijn op het besteedbare inkomen 

van huishoudens. Als gevolg van het bovenstaande zullen huishoudens zich nooit helemaal herkennen 

in de hier gegeven voorbeelden. 

 

Hoe werkt het? 

Zoek in onderstaande tabellen het soort huishouden en vind het koopkrachteffect dat voor die situatie 

is berekend. Eerst staan de percentages weergegeven en daarna de maandbedragen.  

Bijvoorbeeld: Voor een werkende alleenstaande met een bruto inkomen van € 25.000 per jaar stijgt 

de koopkracht in 2023 naar verwachting met € 192 per maand. Dat is 9,7% van het netto 

besteedbaar inkomen. In 2022 is de koopkracht juist gedaald met 7%. Per saldo stijgt de koopkracht 

dus met 2,7%.  

In het eerste scenario is gerekend met een gemiddelde verwachte prijsstijging van 2,6% in 2023. In 

het tweede scenario is gerekend met 5,5%. Als we daar naar kijken, dan zien we dat een 

alleenstaande met een inkomen van € 25.000 er in 2023 7,1% op vooruit gaat. Over de periode 2021 

t/m 2023 betekent dat een totale koopkrachtverandering van 0,1%. 

 

Het bedrag achter de AOW-uitkering is het bruto aanvullend pensioen per jaar. 

 

  

Koopkrachtveranderingen in 2022 en 2023 
Koopkrachtplaatjes voor 117 voorbeeldhuishoudens 



 

scenario 1: inflatie van 2,6% in 2023 scenario 2: inflatie van 5,5% in 2023

2022 2023 totaal 2022 2023 totaal

BIJSTAND

Alleenstaand bijstand 0,5% 7,8% 8,3% 0,5% 5,2% 5,7%

Eenouder 1 kind bijstand -1,6% 9,7% 8,1% -1,6% 7,0% 5,4%

Eenouder 2 kinderen bijstand -1,9% 10,4% 8,5% -1,9% 7,7% 5,8%

Paar 2 kinderen bijstand -2,0% 9,0% 7,0% -2,0% 6,4% 4,4%

UITKERING

Alleenstaand uitkering, € 20.000 -6,6% 9,1% 2,5% -6,6% 6,5% -0,1%

Alleenstaand uitkering, € 25.000 -6,6% 9,9% 3,3% -6,6% 7,3% 0,7%

Paar zonder kinderen beiden uitkering, € 20.000 & € 7.500 -6,2% 9,2% 3,0% -6,2% 6,7% 0,5%

Eenouder met 1 kind uitkering, € 15.000 -1,1% 10,4% 9,3% -1,1% 7,7% 6,6%

PENSIOEN

Alleenstaand AOW + € 0 -0,4% 6,7% 6,3% -0,4% 4,1% 3,7%

Alleenstaand AOW + € 1.250 -0,9% 0,7% -0,2% -0,9% -1,9% -2,8%

Alleenstaand AOW + € 2.500 -7,2% 6,4% -0,8% -7,2% 3,8% -3,4%

Alleenstaand AOW + € 5.000 -7,2% 6,4% -0,8% -7,2% 3,8% -3,4%

Alleenstaand AOW + € 10.000 -7,0% 6,8% -0,2% -7,0% 4,2% -2,8%

Alleenstaand AOW + € 15.000 -7,5% 5,4% -2,1% -7,5% 2,7% -4,8%

Alleenstaand AOW + € 30.000 -7,8% 3,0% -4,8% -7,8% 0,3% -7,5%

Paar AOW + € 0 & AOW + € 0 -1,6% 6,7% 5,1% -1,6% 4,2% 2,6%

Paar AOW + € 2.500 & AOW + € 0 -6,7% 6,9% 0,2% -6,7% 4,4% -2,3%

Paar AOW + € 5.000 & AOW + € 0 -6,8% 6,4% -0,4% -6,8% 3,9% -2,9%

Paar AOW + € 7.500 & AOW + € 0 -6,8% 6,3% -0,5% -6,8% 3,7% -3,1%

Paar AOW + € 10.000 & AOW + € 0 -7,1% 5,7% -1,4% -7,1% 3,2% -3,9%

Paar AOW + € 15.000 & AOW + € 0 -7,1% 5,3% -1,8% -7,1% 2,8% -4,3%

Paar AOW + € 5.000 & AOW + € 2.500 -6,8% 6,3% -0,5% -6,8% 3,7% -3,1%

Paar AOW + € 7.500 & AOW + € 5.000 -7,1% 5,5% -1,6% -7,1% 2,9% -4,2%

Paar AOW + € 15.000 & AOW + € 2.500 -7,2% 5,1% -2,1% -7,2% 2,5% -4,7%

Paar AOW + € 17.500 & AOW + € 7.500 -7,6% 2,9% -4,7% -7,6% 0,3% -7,3%

Paar AOW + € 35.000 & AOW + € 2.500 -7,6% 3,2% -4,4% -7,6% 0,5% -7,1%

Paar AOW + € 35.000 & AOW + € 10.000 -7,8% 2,9% -4,9% -7,8% 0,2% -7,6%

WERKNEMER

Alleenstaand werkend € 15.000 0,5% 4,8% 5,3% 0,5% 2,2% 2,7%

Alleenstaand werkend € 20.000 -6,8% 6,4% -0,4% -6,8% 3,8% -3,0%

Alleenstaand werkend € 25.000 -7,0% 9,7% 2,7% -7,0% 7,1% 0,1%

Alleenstaand werkend € 30.000 -7,1% 6,8% -0,3% -7,1% 4,1% -3,0%

Alleenstaand werkend € 35.000 -7,1% 5,4% -1,7% -7,1% 2,7% -4,4%

Alleenstaand werkend € 40.000 -7,1% 3,3% -3,8% -7,1% 0,6% -6,5%

Alleenstaand werkend € 45.000 -7,1% 3,8% -3,3% -7,1% 1,1% -6,0%

Alleenstaand werkend € 55.000 -7,0% 3,3% -3,7% -7,0% 0,6% -6,4%

Alleenstaand werkend € 75.000 -7,3% 2,7% -4,6% -7,3% 0,0% -7,3%

Paar zonder kinderen werkend eenverdiener € 45.000 -6,8% 5,9% -0,9% -6,8% 3,3% -3,5%

Eenouder 1 kind werkend € 15.000 -1,6% 6,4% 4,8% -1,6% 3,8% 2,2%

Eenouder 1 kind werkend € 30.000 -7,2% 10,3% 3,1% -7,2% 7,6% 0,4%

Eenouder 1 kind werkend € 55.000 -7,1% 5,5% -1,6% -7,1% 2,8% -4,3%

Eenouder 2 kinderen werkend € 17.500 -6,6% 12,6% 6,0% -6,6% 9,9% 3,3%

Eenouder 2 kinderen werkend € 27.500 -6,9% 10,7% 3,8% -6,9% 8,0% 1,1%

Eenouder 2 kinderen werkend € 50.000 -6,9% 6,6% -0,3% -6,9% 3,9% -3,0%

Paar 1 kind eenverdiener € 45.000 -7,3% 6,3% -1,0% -7,3% 3,7% -3,6%

Paar 2 kinderen eenverdiener € 35.000 -7,0% 6,9% -0,1% -7,0% 4,3% -2,7%

Paar 2 kinderen eenverdiener € 70.000 -7,0% 4,2% -2,8% -7,0% 1,5% -5,5%

Paar 3 kinderen eenverdiener € 45.000 -6,8% 8,1% 1,3% -6,8% 5,4% -1,4%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 25.000 & € 12.500 -6,8% 5,3% -1,5% -6,8% 2,7% -4,1%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 15.000 -6,9% 5,0% -1,9% -6,9% 2,3% -4,6%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 25.000 -7,0% 3,5% -3,5% -7,0% 0,9% -6,1%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 35.000 -7,1% 3,2% -3,9% -7,1% 0,5% -6,6%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 15.000 -6,9% 3,3% -3,6% -6,9% 0,7% -6,2%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 25.000 -7,0% 3,8% -3,2% -7,0% 1,1% -5,9%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 35.000 -7,1% 3,6% -3,5% -7,1% 0,9% -6,2%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 65.000 & € 25.000 -7,0% 3,2% -3,8% -7,0% 0,5% -6,5%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 70.000 & € 15.000 -6,9% 2,6% -4,3% -6,9% -0,1% -7,0%

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 70.000 & € 45.000 -7,0% 3,2% -3,8% -7,0% 0,5% -6,5%

Paar 1 kind tweeverdiener € 30.000 & € 20.000 -6,8% 4,2% -2,6% -6,8% 1,6% -5,2%

Paar 1 kind tweeverdiener € 35.000 & € 30.000 -7,4% 4,3% -3,1% -7,4% 1,6% -5,8%

Paar 1 kind tweeverdiener € 45.000 & € 10.000 -6,8% 3,7% -3,1% -6,8% 1,1% -5,7%

Paar 1 kind tweeverdiener € 45.000 & € 20.000 -6,8% 3,8% -3,0% -6,8% 1,1% -5,7%

Paar 1 kind tweeverdiener € 45.000 & € 35.000 -7,6% 3,6% -4,0% -7,6% 0,9% -6,7%

Paar 1 kind tweeverdiener € 70.000 & € 10.000 -6,7% 1,9% -4,8% -6,7% -0,8% -7,5%

Paar 1 kind tweeverdiener € 70.000 & € 20.000 -6,8% 2,2% -4,6% -6,8% -0,5% -7,3%

Paar 1 kind tweeverdiener € 75.000 & € 45.000 -7,6% 3,3% -4,3% -7,6% 0,6% -7,0%



 

scenario 1: inflatie van 2,6% in 2023 scenario 2: inflatie van 5,5% in 2023

2022 2023 totaal 2022 2023 totaal

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 5.000 -7,0% 6,5% -0,5% -7,0% 3,9% -3,1%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 10.000 -6,5% 5,8% -0,7% -6,5% 3,2% -3,3%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 20.000 -6,6% 5,0% -1,6% -6,6% 2,3% -4,3%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 25.000 -6,9% 4,1% -2,8% -6,9% 1,4% -5,5%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 10.000 -6,6% 4,5% -2,1% -6,6% 1,9% -4,7%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 20.000 -6,7% 4,5% -2,2% -6,7% 1,8% -4,9%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 30.000 -7,2% 5,2% -2,0% -7,2% 2,5% -4,7%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 40.000 -7,5% 4,9% -2,6% -7,5% 2,2% -5,3%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 60.000 & € 10.000 -6,6% 3,9% -2,7% -6,6% 1,3% -5,3%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 60.000 & € 20.000 -6,7% 4,0% -2,7% -6,7% 1,3% -5,4%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 60.000 & € 35.000 -7,4% 3,6% -3,8% -7,4% 0,9% -6,5%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 60.000 & € 50.000 -7,4% 3,4% -4,0% -7,4% 0,6% -6,8%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 65.000 & € 30.000 -7,2% 3,5% -3,7% -7,2% 0,8% -6,4%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 85.000 & € 20.000 -7,1% 1,9% -5,2% -7,1% -0,8% -7,9%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 85.000 & € 25.000 -7,2% 2,0% -5,2% -7,2% -0,8% -8,0%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 85.000 & € 40.000 -7,7% 2,7% -5,0% -7,7% -0,1% -7,8%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 90.000 & € 7.500 -7,4% 1,8% -5,6% -7,4% -0,9% -8,3%

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 95.000 & € 65.000 -7,6% 2,4% -5,2% -7,6% -0,4% -8,0%

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 10.000 -6,4% 6,6% 0,2% -6,4% 3,9% -2,5%

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 25.000 -6,7% 4,9% -1,8% -6,7% 2,2% -4,5%

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 55.000 & € 10.000 -6,5% 5,0% -1,5% -6,5% 2,4% -4,1%

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 55.000 & € 25.000 -6,7% 4,8% -1,9% -6,7% 2,1% -4,6%

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 55.000 & € 40.000 -7,3% 5,3% -2,0% -7,3% 2,6% -4,7%

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 80.000 & € 25.000 -7,2% 4,1% -3,1% -7,2% 1,4% -5,8%

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 85.000 & € 10.000 -6,9% 3,9% -3,0% -6,9% 1,2% -5,7%

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 90.000 & € 45.000 -7,6% 2,8% -4,8% -7,6% 0,1% -7,5%

VERVROEGD PENSIOEN EN UITKERING

Alleenstaand vervroegd pensioen € 17.500 1,4% 3,3% 4,7% 1,4% 0,8% 2,2%

Paar beide vervroegd pensioen -7,1% 3,9% -3,2% -7,1% 1,5% -5,6%

Paar zonder kinderen werk en uitkering € 30.000 & € 15.000 -6,7% 6,4% -0,3% -6,7% 3,8% -2,9%

Paar zonder kinderen werk en uitkering € 45.000 & € 15.000 -6,8% 4,9% -1,9% -6,8% 2,2% -4,6%

Paar zonder kinderen werk en vervroegd pensioen € 20.000 & € 10.000 -6,7% 4,2% -2,5% -6,7% 1,7% -5,0%

Paar 1 kind werk en uitkering € 40.000 & € 15.000 -6,8% 5,6% -1,2% -6,8% 2,9% -3,9%

Paar 2 kinderen werk en uitkering € 35.000 & € 10.000 -6,6% 7,4% 0,8% -6,6% 4,8% -1,8%

Paar 3 kinderen werk en uitkering € 35.000 & € 10.000 -6,4% 8,3% 1,9% -6,4% 5,7% -0,7%

Ouder paar pensioen en werk € 12.500 & € 15.000 -7,0% 4,7% -2,3% -7,0% 2,1% -4,9%

ZELFSTANDIG

alleenstaand zelfstandig € 12.500 1,2% 3,4% 4,6% 1,2% 0,8% 2,0%

alleenstaand zelfstandig € 25.000 -6,7% 2,7% -4,0% -6,7% 0,0% -6,7%

alleenstaand zelfstandig € 40.000 -7,6% 3,5% -4,1% -7,6% 0,7% -6,9%

alleenstaand zelfstandig € 65.000 -7,1% 1,5% -5,6% -7,1% -1,3% -8,4%

eenoudergezin 1 kindzelfstandig € 25.000 -7,0% 4,9% -2,1% -7,0% 2,2% -4,8%

eenoudergezin 2 kinderen of meer € 20.000 -6,4% 6,7% 0,3% -6,4% 4,0% -2,4%

paar zonder kinderen beide zelfstandig € 55.000 & € 40.000 -7,3% 1,8% -5,5% -7,3% -0,9% -8,2%

paar 1 kind beide zelfstandig € 40.000 & € 15.000 -8,0% 2,3% -5,7% -8,0% -0,4% -8,4%

paar 2 kinderen beide zelfstandig € 65.000 & € 45.000 -7,5% 2,5% -5,0% -7,5% -0,2% -7,7%

paar 3 kinderen beide zelfstandig € 45.000 & € 15.000 -7,6% 3,9% -3,7% -7,6% 1,2% -6,4%

paar zonder kinderen zelfstandig en werk € 30.000 & € 15.000 -6,8% 2,4% -4,4% -6,8% -0,2% -7,0%

paar zonder kinderen zelfstandig en werk € 35.000 & € 70.000 -7,3% 2,2% -5,1% -7,3% -0,5% -7,8%

paar 1 kind zelfstandig en werk € 12.500 & € 30.000 -6,6% 2,9% -3,7% -6,6% 0,2% -6,4%

paar 1 kind zelfstandig en werk € 35.000 & € 70.000 -7,7% 2,3% -5,4% -7,7% -0,5% -8,2%

paar 2 kinderen zelfstandig en werk € 15.000 & € 35.000 -7,1% 3,8% -3,3% -7,1% 1,1% -6,0%

paar 2 kinderen zelfstandig en werk € 35.000 & € 75.000 -7,7% 2,1% -5,6% -7,7% -0,6% -8,3%

paar 3 kinderen zelfstandig en werk € 20.000 & € 50.000 -6,8% 3,7% -3,1% -6,8% 1,0% -5,8%



 

scenario 2: inflatie van 5,5% in 2023 scenario 1: inflatie van 2,6% in 2023 scenario 2: inflatie van 5,5% in 2023

2022 2023 totaal 2022 2023 totaal

BIJSTAND

Alleenstaand bijstand 7€          121€       128€       7€          81€         88€         

Eenouder 1 kind bijstand -31€       200€       169€       -31€       145€       114€       

Eenouder 2 kinderen bijstand -40€       241€       201€       -40€       179€       139€       

Paar 2 kinderen bijstand -47€       229€       182€       -47€       164€       117€       

UITKERING

Alleenstaand uitkering, € 20.000 -102€      154€       52€         -102€      110€       8€          

Alleenstaand uitkering, € 25.000 -108€      167€       59€         -108€      123€       15€         

Paar zonder kinderen beiden uitkering, € 20.000 & € 7.500 -138€      206€       68€         -138€      151€       13€         

Eenouder met 1 kind uitkering, € 15.000 -21€       211€       190€       -21€       157€       136€       

PENSIOEN

Alleenstaand AOW + € 0 -7€         122€       115€       -7€         74€         67€         

Alleenstaand AOW + € 1.250 -16€       13€         -3€         -16€       -37€       -53€       

Alleenstaand AOW + € 2.500 -134€      122€       -12€       -134€      72€         -62€       

Alleenstaand AOW + € 5.000 -140€      127€       -13€       -140€      75€         -65€       

Alleenstaand AOW + € 10.000 -142€      141€       -1€         -142€      86€         -56€       

Alleenstaand AOW + € 15.000 -170€      125€       -45€       -170€      63€         -107€      

Alleenstaand AOW + € 30.000 -229€      90€         -139€      -229€      10€         -219€      

Paar AOW + € 0 & AOW + € 0 -36€       161€       125€       -36€       101€       65€         

Paar AOW + € 2.500 & AOW + € 0 -160€      167€       7€          -160€      106€       -54€       

Paar AOW + € 5.000 & AOW + € 0 -171€      164€       -7€         -171€      99€         -72€       

Paar AOW + € 7.500 & AOW + € 0 -179€      167€       -12€       -179€      99€         -80€       

Paar AOW + € 10.000 & AOW + € 0 -185€      152€       -33€       -185€      84€         -101€      

Paar AOW + € 15.000 & AOW + € 0 -207€      157€       -50€       -207€      81€         -126€      

Paar AOW + € 5.000 & AOW + € 2.500 -179€      167€       -12€       -179€      99€         -80€       

Paar AOW + € 7.500 & AOW + € 5.000 -197€      156€       -41€       -197€      83€         -114€      

Paar AOW + € 15.000 & AOW + € 2.500 -219€      157€       -62€       -219€      77€         -142€      

Paar AOW + € 17.500 & AOW + € 7.500 -266€      102€       -164€      -266€      10€         -256€      

Paar AOW + € 35.000 & AOW + € 2.500 -305€      129€       -176€      -305€      22€         -283€      

Paar AOW + € 35.000 & AOW + € 10.000 -348€      131€       -217€      -348€      10€         -338€      

WERKNEMER

Alleenstaand werkend € 15.000 7€          78€         85€         7€          36€         43€         

Alleenstaand werkend € 20.000 -122€      116€       -6€         -122€      69€         -53€       

Alleenstaand werkend € 25.000 -135€      192€       57€         -135€      140€       5€          

Alleenstaand werkend € 30.000 -146€      141€       -5€         -146€      85€         -61€       

Alleenstaand werkend € 35.000 -159€      122€       -37€       -159€      62€         -97€       

Alleenstaand werkend € 40.000 -174€      81€         -93€       -174€      15€         -159€      

Alleenstaand werkend € 45.000 -195€      106€       -89€       -195€      31€         -164€      

Alleenstaand werkend € 55.000 -222€      104€       -118€      -222€      18€         -204€      

Alleenstaand werkend € 75.000 -287€      108€       -179€      -287€      -€       -287€      

Paar zonder kinderen werkend eenverdiener € 45.000 -200€      176€       -24€       -200€      98€         -102€      

Eenouder 1 kind werkend € 15.000 -34€       143€       109€       -34€       83€         49€         

Eenouder 1 kind werkend € 30.000 -193€      284€       91€         -193€      209€       16€         

Eenouder 1 kind werkend € 55.000 -249€      196€       -53€       -249€      99€         -150€      

Eenouder 2 kinderen werkend € 17.500 -162€      313€       151€       -162€      247€       85€         

Eenouder 2 kinderen werkend € 27.500 -202€      318€       116€       -202€      237€       35€         

Eenouder 2 kinderen werkend € 50.000 -244€      239€       -5€         -244€      140€       -104€      

Paar 1 kind eenverdiener € 45.000 -216€      189€       -27€       -216€      111€       -105€      

Paar 2 kinderen eenverdiener € 35.000 -198€      198€       -€       -198€      124€       -74€       

Paar 2 kinderen eenverdiener € 70.000 -280€      170€       -110€      -280€      62€         -218€      

Paar 3 kinderen eenverdiener € 45.000 -230€      278€       48€         -230€      187€       -43€       

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 25.000 & € 12.500 -198€      155€       -43€       -198€      80€         -118€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 15.000 -223€      161€       -62€       -223€      76€         -147€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 25.000 -276€      140€       -136€      -276€      35€         -241€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 35.000 -327€      150€       -177€      -327€      25€         -302€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 15.000 -265€      130€       -135€      -265€      27€         -238€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 25.000 -321€      173€       -148€      -321€      49€         -272€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 35.000 -356€      180€       -176€      -356€      43€         -313€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 65.000 & € 25.000 -375€      170€       -205€      -375€      25€         -350€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 70.000 & € 15.000 -332€      126€       -206€      -332€      -5€         -337€      

Paar zonder kinderen tweeverdiener € 70.000 & € 45.000 -453€      207€       -246€      -453€      30€         -423€      

Paar 1 kind tweeverdiener € 30.000 & € 20.000 -266€      164€       -102€      -266€      61€         -205€      

Paar 1 kind tweeverdiener € 35.000 & € 30.000 -347€      204€       -143€      -347€      78€         -269€      

Paar 1 kind tweeverdiener € 45.000 & € 10.000 -251€      140€       -111€      -251€      40€         -211€      

Paar 1 kind tweeverdiener € 45.000 & € 20.000 -303€      170€       -133€      -303€      50€         -253€      

Paar 1 kind tweeverdiener € 45.000 & € 35.000 -406€      193€       -213€      -406€      48€         -358€      

Paar 1 kind tweeverdiener € 70.000 & € 10.000 -313€      90€         -223€      -313€      -36€       -349€      

Paar 1 kind tweeverdiener € 70.000 & € 20.000 -371€      121€       -250€      -371€      -27€       -398€      

Paar 1 kind tweeverdiener € 75.000 & € 45.000 -528€      230€       -298€      -528€      38€         -490€      



scenario 2: inflatie van 5,5% in 2023 scenario 1: inflatie van 2,6% in 2023 scenario 2: inflatie van 5,5% in 2023

2022 2023 totaal 2022 2023 totaal

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 5.000 -214€      199€       -15€       -214€      119€       -95€       

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 10.000 -219€      198€       -21€       -219€      109€       -110€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 30.000 & € 20.000 -271€      205€       -66€       -271€      95€         -176€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 25.000 -319€      192€       -127€      -319€      66€         -253€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 10.000 -256€      179€       -77€       -256€      74€         -182€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 20.000 -311€      210€       -101€      -311€      84€         -227€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 30.000 -381€      276€       -105€      -381€      133€       -248€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 45.000 & € 40.000 -426€      279€       -147€      -426€      124€       -302€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 60.000 & € 10.000 -292€      176€       -116€      -292€      56€         -236€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 60.000 & € 20.000 -346€      207€       -139€      -346€      66€         -280€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 60.000 & € 35.000 -452€      218€       -234€      -452€      52€         -400€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 60.000 & € 50.000 -495€      227€       -268€      -495€      43€         -452€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 65.000 & € 30.000 -435€      214€       -221€      -435€      49€         -386€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 85.000 & € 20.000 -431€      118€       -313€      -431€      -49€       -480€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 85.000 & € 25.000 -467€      129€       -338€      -467€      -49€       -516€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 85.000 & € 40.000 -553€      193€       -360€      -553€      -6€         -559€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 90.000 & € 7.500 -394€      97€         -297€      -394€      -46€       -440€      

Paar 2 kinderen tweeverdiener € 95.000 & € 65.000 -650€      206€       -444€      -650€      -31€       -681€      

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 10.000 -240€      251€       11€         -240€      150€       -90€       

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 35.000 & € 25.000 -325€      242€       -83€       -325€      110€       -215€      

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 55.000 & € 10.000 -286€      227€       -59€       -286€      106€       -180€      

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 55.000 & € 25.000 -374€      270€       -104€      -374€      117€       -257€      

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 55.000 & € 40.000 -453€      335€       -118€      -453€      163€       -290€      

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 80.000 & € 25.000 -460€      266€       -194€      -460€      89€         -371€      

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 85.000 & € 10.000 -373€      215€       -158€      -373€      66€         -307€      

Paar 3 kinderen tweeverdiener € 90.000 & € 45.000 -585€      219€       -366€      -585€      7€          -578€      

VERVROEGD PENSIOEN EN UITKERING

Alleenstaand vervroegd pensioen € 17.500 17€         44€         61€         17€         10€         27€         

Paar beide vervroegd pensioen -156€      87€         -69€       -156€      32€         -124€      

Paar zonder kinderen werk en uitkering € 30.000 & € 15.000 -209€      201€       -8€         -209€      120€       -89€       

Paar zonder kinderen werk en uitkering € 45.000 & € 15.000 -256€      185€       -71€       -256€      85€         -171€      

Paar zonder kinderen werk en vervroegd pensioen € 20.000 & € 10.000-162€      102€       -60€       -162€      41€         -121€      

Paar 1 kind werk en uitkering € 40.000 & € 15.000 -251€      209€       -42€       -251€      111€       -140€      

Paar 2 kinderen werk en uitkering € 35.000 & € 10.000 -233€      263€       30€         -233€      169€       -64€       

Paar 3 kinderen werk en uitkering € 35.000 & € 10.000 -237€      311€       74€         -237€      212€       -25€       

Ouder paar pensioen en werk € 12.500 & € 15.000 -207€      139€       -68€       -207€      62€         -145€      

ZELFSTANDIG

alleenstaand zelfstandig € 12.500 17€         51€         68€         17€         12€         29€         

alleenstaand zelfstandig € 25.000 -160€      65€         -95€       -160€      1€          -159€      

alleenstaand zelfstandig € 40.000 -227€      104€       -123€      -227€      22€         -205€      

alleenstaand zelfstandig € 65.000 -287€      61€         -226€      -287€      -51€       -338€      

eenoudergezin 1 kindzelfstandig € 25.000 -206€      146€       -60€       -206€      66€         -140€      

eenoudergezin 2 kinderen of meer € 20.000 -156€      166€       10€         -156€      99€         -57€       

paar zonder kinderen beide zelfstandig € 55.000 & € 40.000 -467€      116€       -351€      -467€      -59€       -526€      

paar 1 kind beide zelfstandig € 40.000 & € 15.000 -359€      102€       -257€      -359€      -17€       -376€      

paar 2 kinderen beide zelfstandig € 65.000 & € 45.000 -567€      189€       -378€      -567€      -19€       -586€      

paar 3 kinderen beide zelfstandig € 45.000 & € 15.000 -384€      196€       -188€      -384€      59€         -325€      

paar zonder kinderen zelfstandig en werk € 30.000 & € 15.000 -247€      89€         -158€      -247€      -7€         -254€      

paar zonder kinderen zelfstandig en werk € 35.000 & € 70.000 -475€      144€       -331€      -475€      -35€       -510€      

paar 1 kind zelfstandig en werk € 12.500 & € 30.000 -246€      108€       -138€      -246€      9€          -237€      

paar 1 kind zelfstandig en werk € 35.000 & € 70.000 -526€      156€       -370€      -526€      -31€       -557€      

paar 2 kinderen zelfstandig en werk € 15.000 & € 35.000 -307€      166€       -141€      -307€      49€         -258€      

paar 2 kinderen zelfstandig en werk € 35.000 & € 75.000 -553€      150€       -403€      -553€      -46€       -599€      

paar 3 kinderen zelfstandig en werk € 20.000 & € 50.000 -373€      207€       -166€      -373€      57€         -316€      


