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Door Nico van Dijk
De loonstrook eind deze maand zal voor menigeen even 
slikken zijn, maar desondanks ziet vrijwel iedereen z'n 
koopkracht dit jaar stijgen. Maar daar moet je wel wat voor 
doen.

Die conclusie valt te trekken uit berekeningen van het 
Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud) en 
salarisverwerker LogicaCMG.

Nederlanders krijgen dit jaar te maken met tal van wijzigingen 
die allemaal hun effect op hun loonstrook en hun koopkracht 
hebben: het nieuwe ziektekostenstelsel, verlaging van 
werknemerspremies, de levensloopregeling, maar ook zaken 
als de afschaffing van het gebruikersdeel van de 
onroerendezaakbelasting. Stuk voor stuk hebben ze een grote 
invloed op de salarisstrook en de totale koopkracht van het 
huishouden. 

Schrikken
Veel huishoudens zullen eind deze maand schrikken als ze hun 
loonstrook uitgereikt krijgen. Door bijvoorbeeld de 
veranderingen in het nieuwe ziektekostenstelsel en de 
verrekening van de auto van de zaak staat daar onder de 
streep een nettosalaris dat veel lager kan zijn dan vorig jaar. 
Toch kunnen deze werknemers er in koopkracht op vooruit 
gaan bijvoorbeeld doordat ze meer geld terugkrijgen van de 
Belastingdienst, of doordat hun ziektekostenpremie lager uitvalt 
dan vorig jaar. Een lagere loonstrook zegt dus niets over de 
koopkracht.

Ook het tegenovergestelde komt voor: het nettobedrag op de 
loonstrook is fors hoger, maar de koopkracht blijft gelijk of stijgt 
maar een beetje. 

Meest gelezen artikelen:

1) Hoe lang moet je je belastinggegevens 
bewaren?

2) Mag je werkgever je bespioneren?
3) Op zoek naar de goedkoopste betaalrekening
4) Weblog: Op jacht naar een nieuwbouwhuis
5) Waar krijg je de hoogste spaarrente?

 Beurskoersen

Keuzedeposito

1) Ontvang 4,5% spaarrente 
2) Sparen met een hoog rendement
3) Geschikte spaarrekening?
4) Bepaal nu jaarlijkse rendement
5) De zekerheid van sparen
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Ziekenfondsverzekerden
Volgens de berekeningen van het Nibud gaan met name 
huishoudens die vorig jaar via het ziekenfonds verzekerd 
waren, - uitkeringsgerechtigden en mensen met een 
brutosalaris tot circa 2500 euro - er in salaris ongeveer vijftig 
euro op vooruit. Maar hun koopkracht stijgt nauwelijks doordat 
ze meer geld kwijt zijn aan hun ziektekostenpremie. Het Nibud 
vreest dan ook dat veel mensen de salarisverhoging gaan 
verjubelen en daarna met een kater zitten, omdat hun 
koopkracht toch gedaald blijkt te zijn. 

Particulier verzekerden
Vrijwel iedereen die vorig jaar particulier verzekerd was, gaat er 
dit jaar op vooruit, al zal dat niet direct uit de loonstrook blijken. 
Die meldt namelijk dat ze ongeveer 150 euro netto per maand 
minder ontvangen. Hun koopkracht stijgt echter toch, eveneens 
met ongeveer 150 euro, doordat zij met het nieuwe 
ziektekostenstelsel goedkoper uit zijn. Dat geldt ook voor 
gevallen waarin de werkgever vorig jaar meebetaalde aan de 
particuliere verzekering. Maar dat voordeel verdampt weer als 
deze mensen een dure aanvullende verzekering genomen 
hebben. 

Uit de berekeningen van het Nibud blijkt dat vooral hoger 
verdienenden er in koopkracht per maand meer op vooruit 
gaan dan mensen met een lager inkomen. En huishoudens met 
kinderen gaan er harder op vooruit dan vergelijkbare 
huishoudens zonder kinderen. 

Kinderen hebben loont
Tweeverdieners zonder kinderen gaan er per maand twee 
tientjes op vooruit, terwijl hetzelfde stel met kinderen per 
maand 150 euro meer te besteden heeft. Het Nibud heeft 
daarbij de extra tegemoetkoming voor kinderopvang en de 
afschaffing van het lesgeld voor 16- en 17-jarigen nog niet 
meegerekend, dus voor sommige groepen ouders valt de 
meevaller nog hoger uit.

Hoewel volgens een Nibud-onderzoek 39 procent van de 
Nederlanders er op denkt achteruit te gaan, kunnen de meeste 
mensen in de praktijk dus rekenen op een plus tot een zeer 
grote plus. "De afgelopen jaren hebben we steeds gezegd dat 
mensen er op achteruit gaan", zegt Marcel Warnaar, 
koopkrachtspecialist van het Nibud. "Voor dit jaar zien we dat 
de cijfers er rooskleuriger uit zien, maar dat betekent niet dat 
het een makkelijk jaar wordt. Als je van een inkomstenstijging 
wilt profiteren, moet je er wel wat voor doen." 

Zo is het voor mensen met veel ziektekosten aantrekkelijk om 
geld van de belastingdienst terug te vragen. Doordat het 
drempelbedrag dit jaar laag uitvalt, kunnen zelfs mensen met 
een inkomen tot modaal (circa 2300 euro netto per maand) 
daar al van profiteren. Maar dan moet je nu al een voorlopige 
teruggaaf bij de Belastingdienst aanvragen. "Dat kan net het 
verschil betekenen tussen enkele euro's en wel twintig, dertig 
euro koopkrachtwinst per maand", aldus Warnaar.

Verder adviseert het Nibud mensen om aan het eind van de 
maand een overzicht te maken van alle inkomsten en uitgaven, 
zodat ze kunnen nagaan of ze er op vooruit of achteruit gaan. 

Bekijk ook: 

Bereken de waarde van je bedrijf 
Offerte binnen 15 minuten
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●     De koopkrachtplaatjes van 2006
●     Wat staat er op je nieuwe salarisstrook?
●     Grote verschillen in loonstroken

Later meer

Links
●     Salariskompas. Wat kun je elders verdienen?
●     Alles over het nieuwe ziektekostenstelsel
●     Persoonlijk budgetadvies van het Nibud
●     OnlineKasboek.nl Gratis online kasboek, te integreren met 
internetbankieren
●     Huishoudboekje online. Werkt alleen voor Postbank-klanten.

Dit artikel maakt deel uit van de special Jouw loonstrook en 
koopkracht in 2006

stuur door print forumreglement

 

Ministers oneens over omvang koopkrachtcompensatie
Balkenende vindt koopkrachtdiscussie voorbarig
Koopkrachtverlies volgend jaar onvermijdelijk
Vakbonden: kabinet moet koopkracht op peil houden
Ministers bijeen over koopkracht

Geen mens snapt er iets van .,wat we wel allemaal snappen is 
dat we straks nog meer ... (imtho000) 

hebben ze ook rekening gehouden met de 
Energieprijsverhoging van 10% afgelopen jaar e... (venz) 

Ik heb net de site gelezen van de nibud en volgens mij hebben 
ze geen flauw benul van... (nimue) 

Hoe komt men op het idee dat de koopkracht stijgt? voor veel 
mensen daalt hij gewoon ... (gast0444) 
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