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Inleiding 
 
Voor het derde opeenvolgende jaar werd door de Economic Prospective Club verzamelen 
geblazen voor een bezinningsweekend in De Haan. Nadat een eerste keer1 de staatsinkomsten 
onder de loep werden genomen en een tweede keer de efficiëntie van het overheidsbeleid2, 
hebben de zes verzamelde economen zich dit jaar gebogen over de koopkracht. Deze notie, 
die vooral gebruikt wordt in Europa, en in het bijzonder in België, ligt aan de basis van tal van 
bijsturingen en sociaal-economische akkoorden. Het leek dus opportuun om na te gaan wat 
koopkracht inhoudt, welke de zwakke punten ervan zijn en aanbevelingen te doen om dit 
concept te verbeteren. Een correcte berekening van de koopkracht zou, bijvoorbeeld, moeten 
leiden tot een grotere rechtvaardigheid en minder ongelijkheden.  
 
 
De studie is als volgt opgevat: 
 

• In een eerste hoofdstuk geven we een duidelijke definitie van de notie koopkracht. 
Deze notie wordt vaak in één adem genoemd met het concept beschikbaar inkomen. 
Maar de berekening van de koopkracht is veel complexer en houdt rekening met 
bepaalde bijsturingen, zoals de equivalentieschalen. We vonden het ook nodig een 
licht te werpen op de elementen die het verschil verklaren tussen objectieve 
koopkracht en ervaren koopkracht. 

• Na een definitie van de notie koopkracht en de factoren die een invloed hebben op de 
perceptie ervan, hebben we de leemten bestudeerd die voorkomen in de methode voor 
de berekening ervan. Koopkracht hangt tegelijkertijd samen met beschikbaar inkomen 
en kosten voor levensonderhoud. In onze benadering hebben we een evaluatie 
gemaakt van de wijze waarop beschikbaar inkomen wordt gedefinieerd en het gebrek 
aan coherentie in de berekening ervan. De korf met goederen, die dienst doet als 
referentie voor koopkracht in België, wordt ook onder de loep genomen, waardoor we 
een aantal leemten kunnen vaststellen, vooral wat de opneming van 
consumptiegoederen betreft. Voorts hebben we ook aandacht besteed aan het gebrek 
aan generatieoverschrijdende visie, die voorkomt in deze benadering. Ook het 
vastgoedgedeelte vormt een probleem in de meting van de koopkracht. Tijdens onze 
studie hebben we ook kunnen vaststellen dat koopkracht vooral statisch geanalyseerd 
wordt, terwijl verschillende factoren toch zouden pleiten voor een dynamische 
analyse.  

• Aan de hand van al deze vaststellingen over koopkracht doen we een reeks 
aanbevelingen om de voorstelling en berekening ervan te verbeteren. De perceptie van 
koopkracht stemt niet noodzakelijk overeen met de werkelijkheid ervan. Daarom pleit 
dit document voor de verspreiding van betere informatie en een beter begrip van de 
goederenkorf. Zo werd een vernieuwende formule voorgesteld om de meest kansarme 
bevolking te beschermen tegen een mogelijke erosie van hun koopkracht ondanks de 
indexering van de inkomens met het huidige systeem. Vastgoed wordt niet correct in 
rekening genomen in ons land. We stellen dus voor hieraan iets te doen. Nog maar 
eens heeft onze studie geleid tot het aanbevelen van een veel strikter beheer van de 
overheidsfinanciën. Het is en blijft een feit: onze overheidsschuld weegt op de 
koopkracht van de burger.  

• In een laatste hoofdstuk wagen we ons aan een blik in de toekomst over de evolutie 
van de koopkracht.  

 
                                                
1 http://www.moneystore.be/nl/wp-content/uploads/doc/Economische_denkpistes_en_inzichten.pdf 
2 http://www.moneystore.be/nl/wp-content/uploads/doc/denkpistes_overheidsbeleid.pdf 
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Binnen een context van zwakke groei, hopen we dat onze visie en onze aanbevelingen die we 
aanbrengen in het publieke debat een constructief licht werpen op deze notie die koopkracht is 
om de zwaksten in de samenleving te beschermen en, meer algemeen, bij te dragen tot betere 
economische beleidslijnen.  
 

De stellingen in dit document geven de persoonlijke meningen van de auteurs mee en zijn in 
geen enkel geval de standpunten van de instellingen waaraan de auteurs verbonden zijn of 
waren.  

 
De Haan, januari 2016   
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I. Notie en perceptie van koopkracht  
 
I.1. Wat is koopkracht?  
 

De notie koopkracht wordt vaak aangehaald in kranten, in berichten van economen, door 
vakbonden, werkgevers en politici. Maar waarover gaat het nu precies? Koopkracht wordt 
gedefinieerd als het vermogen om goederen en diensten te kopen dankzij een bepaald 
beschikbaar inkomen.  
 

Deze koopkracht evolueert volgens twee criteria: het beschikbaar inkomen en de prijsindex. 
De evolutie van de koopkracht wordt voorgesteld als de verhouding:  
 

Inkomensindex/Prijsindex X 100 
 

Het loon of de sociale uitkeringen, de inkomensbelasting, de belasting op consumptie en de 
evolutie van de prijzen (inflatie) zijn allemaal factoren die dus de koopkracht gaan 
beïnvloeden. 
 
I.2. Berekening van de beschikbare inkomens en begrip equivalentieschaal 
 

Om de koopkracht van een bevolking te analyseren, moet eerst worden vastgesteld wat wordt 
verstaan onder beschikbaar inkomen van de gezinnen. Om de inkomens van gezinnen van 
verschillende omvang te vergelijken, wordt de koopkracht van een gezin gemeten uitgaande 
van zijn totaal inkomen, dat vervolgens gewogen wordt door middel van een 
equivalentieschaal. Bijvoorbeeld, voor een koopkracht gelijkwaardig aan deze van een 
alleenstaande die 1.000 euro verdient, moet een koppel zonder kinderen 1.500 euro verdienen 
en een koppel met twee kinderen 2.100 euro3. Deze correctie maakt het mogelijk rekening te 
houden met wat economen de schaalvoordelen noemen, die ervan uitgaan dat heel wat 
consumptiegoederen kunnen worden verdeeld binnen eenzelfde gezin. 
 

 

Wat zijn nu equivalentieschalen? 
 

Stel dat een alleenstaande die 1.000 euro per maand verdient de vrouw of man van zijn of 
haar leven ontmoet en een gezin sticht dat al gauw twee kinderen verwelkomt.  
Hoe groot moet het inkomen van dit nieuwe gezin zijn opdat de ex-alleenstaande dezelfde 
levensstandaard of koopkracht zou behouden als toen hij/zij alleen woonde? 
Om op deze vraag te antwoorden gebruiken economen en statistici een equivalentieschaal die 
gebaseerd is op verbruikseenheden (VE).  
Vandaag kent de meest gebruikte equivalentieschaal 1 VE toe aan de eerste volwassene van 
het gezin, een bijkomende VE van 0,5 aan elke persoon ouder dan 14 jaar en een van 0,3 aan 
kinderen jonger dan 14 jaar. 
In het concrete voorbeeld zou het gezin dus 2.100 euro per maand (1.000 X 2,1 VE) moeten 
verdienen om de levensstandaard van de alleenstaande te behouden. 
In de praktijk is deze equivalentieschaal gebaseerd op vrij oude empirische gegevens en 
studies.  
De sociale wetgever zou de bedragen van de sociale uitkeringen moeten actualiseren. Uit 
volgende tabel blijkt immers dat de sociale wetgever, wanneer men overgaat van een gezin 
met één persoon naar een gezin met twee personen, geen rekening houdt met de 
equivalentieschaal (1,5 VE) die als norm dient voor de berekening van het armoedecijfer, 
maar de impliciete VE schommelt aanzienlijk van het ene type uitkering tot het andere.  
                                                
3 De schaal die gebruikt wordt in de Europese Unie kent een gewicht van 1 toe aan de eerste volwassene van het 
gezin, van 0,5 aan de andere volwassenen van het gezin (14 jaar of ouder) en van 0,3 aan elke persoon in het 
gezin jonger dan 14 jaar. Vroeger gaf een veel gebruikte equivalentieschaal 0,7 aan de tweede volwassene en 0,5 
aan elk kind.  
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Minimale uitkeringen Alleenstaande Plus een volwassene Verhouding 
Pensioen 1.145,80 1.431,80 1,25 
Invaliditeit 1.145,82 1.431,82 1,25 
Werkloosheidsuitkering 972,14 1.157,52 1,19 
Inschakelingsuitkering  834,34 1.127,62 1,35 
Leefloon 833,71 1.111,62 1,33 
 
NB: De tabel moet op de volgende manier worden gelezen. Er wordt uitgegaan van een alleenstaande persoon in 
verschillende situaties. Wat wordt zijn inkomen als hij of zij gaat samenwonen met een andere volwassene die 
geen inkomen heeft? 
 
De equivalentieschaal is geen gemakkelijk te handeren maatstaf. Zo verschillen de "kosten" 
om een kind groot te brengen naargelang het aantal kinderen, de sociaal-culturele normen van 
het moment (kleding, hobby's, ...), de overheidsuitkeringen (bedragen van de kinderbijslag, 
schooluitgaven ten laste van de ouders, ...) of nog het gezinsinkomen. Zo kunnen bepaalde 
educatieve uitgaven (naschoolse activiteiten, stages, ...) proportioneel sterker stijgen dan het 
inkomen van de ouders.  
 
Vandaag wordt gewerkt met een bepaalde equivalentieschaal, de zogenaamde 1-0,5-0,3-
schaal, die hierboven wordt voorgesteld (en in de plaats gekomen is van de zogenaamde 1-
0,7-0,5-schaal). Het zou aangewezen zijn om, in het licht van de evoluties in de maatschappij, 
opnieuw na te gaan of deze equivalentieschaal nog altijd de meest geschikte is. 
 
Wat het sociale beleid betreft, wordt in de praktijk afgeweken van de theoretische 
equivalentieschaal 1-0,5-0,3. Zo zijn er, in tegenstelling tot de schaal, verschillen in de 
kinderbijslagen naargelang de rang van het kind. Ook de behandeling van de tweede 
volwassene van het gezin wijkt af van 0,5. De tabel hierboven toont aan dat de toeslag niet 
50% bedraagt, maar schommelt tussen 19% en 35%. 
 
Er bestaat geen objectieve factor die de verschillen verklaart bij het opnemen van de tweede 
volwassene voor de berekening van de socialezekerheidsuitkeringen. Ook de verschillen in de 
kinderbijslagen naargelang de rang van het kind werden vastgesteld binnen een totaal andere 
sociaaleconomische context dan de huidige. Rekening houdend met het belang van deze 
sociale mechanismen in de strijd tegen armoede zou het aangewezen zijn op zoek te gaan naar 
een hervorming van de tabel met bedragen volgens de gezinssamenstelling en eventueel de 
invoering van een modellering volgens het gezinsinkomen.  
 
Er is nog een ander element dat in aanmerking wordt genomen bij de benadering van het 
beschikbaar inkomen van de gezinnen, namelijk de inflatie. Om de evolutie van de 
koopkracht te analyseren, wordt gewoonlijk gebruik gemaakt van de notie reëel 
gezinsinkomen. Het inflatiepercentage dat wordt gebruikt om dit reële inkomen te berekenen 
is hetzelfde voor iedereen. Voordeel van deze methode is dat ze eenvoudig is. Toch kan ze 
nog tot beoordelingsfouten leiden omdat ze geen rekening houdt met verschillende situaties 
die niet alleen voortvloeien uit verschillen in inkomens en grootte van het gezin, maar ook uit 
verschillen in smaken of gezondheid. Laten we het voorbeeld nemen van drie individuen die 
op alle vlakken hetzelfde zijn, hetzelfde inkomen hebben en in dezelfde gezinssituatie zitten. 
De eerste heeft een lichamelijke beperking waardoor hij uitgaven moet doen die de twee 
anderen niet moeten doen en de tweede laat zich leiden door reclame en koopt enkel 
merkproducten. De derde is een gemiddelde consument. We kunnen moeilijk beweren dat 
deze drie personen dezelfde koopkracht hebben. 
 



 7 

Koopkracht is geen statisch begrip. Het begrip evolueert in de tijd op grond van verschillende 
factoren. We hebben aangetoond dat de vergelijking van koopkrachten op een bepaald 
ogenblik aanleiding kan geven tot scheeftrekkingen. Dat is ook zo voor de vergelijking in de 
tijd. Een eenvoudig voorbeeld. Twee personen die twee goederen verbruiken: levensmiddelen 
en elektronica. Ze hebben hetzelfde inkomen dat in vijf jaar tijd verdubbelt. In die vijf jaar 
blijft de prijs van elektronica gelijk, maar de prijs van levensmiddelen verviervoudigt groter. 
De eerste persoon besteedt ¼ van zijn budget aan elektronica, terwijl voor de tweede ¾ van 
diens budget naar elektronica gaat. Het is duidelijk dat de koopkracht van de tweede persoon 
meer stijgt dan de koopkracht van de eerste. De inflatie bedraagt 200% (1/2x0+1/2x400).  
Met andere woorden, de gemiddelde prijsindex en het inkomen verdubbelen in vijf jaar tijd. 
En dus blijft het reële inkomen van onze twee personen constant. Er is duidelijk een 
probleem. Het reële inkomen lijkt onveranderd te blijven, maar toch moeten we vaststellen 
dat de persoon die vooral voedingsmiddelen verbruikt, armer wordt, terwijl de 
elektronicafanaat rijker wordt.  
 
Ideaal zou dus zijn om een inflatiepercentage te hebben specifiek voor elke persoon. In de 
echte maatschappij hebben mensen verschillende inkomens en interesses, maar er wordt 
slechts één enkel inflatiepercentage bepaald, dat natuurlijk aanleiding geeft tot 
scheeftrekkingen. Er bestaan echter onderzoeken waaruit duidelijk blijkt dat deze 
scheeftrekkingen belangrijk zijn en de meest kansarme groep van mensen treffen. De index 
meet de prijsevolutie en niet het prijspeil.  
 
I.3. Reële en ervaren koopkracht: het subjectieve speelt een grote rol 
 
Wanneer we het hebben over de evolutie van de koopkracht en vooral over de daling ervan, 
moeten we een onderscheid maken tussen de objectieve koopkracht, die gebaseerd is op 
zuiver financiële overwegingen, en de ervaren koopkracht die gestoeld is op psychologische 
factoren. We hebben vaak de neiging om te zeggen dat de stijging van de prijzen, zoals 
gemeten door de prijsindex, sterk onderschat is. Terwijl we horen dat de inflatie laag is of nul, 
hebben we toch de indruk dat de prijzen blijven stijgen. Hetgeen we ervaren is dus niet 
hetzelfde als de objectief vastgestelde feiten4.  
 
Hoe is deze perceptie te verklaren? Deze sterke waargenomen stijgingen en de stijging van de 
prijzen zoals gemeten door de nationale instituten, zijn niet noodzakelijkerwijs in tegenspraak 
met elkaar. Het menselijk geheugen is selectief. Het is zo dat we beter de sterke stijgingen 
onthouden. Bovendien is het menselijk geheugen onnauwkeurig op het vlak van cijfers en 
wanneer we een aankoop doen, kunnen we ons niet meer exact herinneren hoeveel we de 
vorige keer betaalden voor hetzelfde product. De prijsindex houdt daarnaast ook rekening met 
de prijsdaling van bepaalde producten, zoals computers en huishoudtoestellen, die minder 
worden aangekocht dan goederen zoals energie en levensmiddelen die we elke dag kopen.  
 
Het DG Economic and Financial Affairs van de Europese Commissie heeft in juli 2007 een 
document5 gepubliceerd over de perceptie van inflatie en meer specifiek over de perceptie 
ervan na de invoering van de euro. Uit die studie blijkt dat meer dan vijf jaar na de invoering 
van de euro (biljetten en munten), deze muntwijziging een discrepantie aan het licht heeft 
gebracht tussen de perceptie van prijsstijgingen en de reële inflatie. Er werd een grotere 
inflatie ervaren dan de reële inflatie. De grafiek hieronder toont deze discrepantie.  
 

                                                
4 Voor het begrip perceptie, in het bijzonder binnen de context van crisisfactoren, zie Leruth en Nicolas, 2010, 
https://ideas.repec.org/a/cai/rpvedb/rpve_491_0043.html 
5 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication9575_en.pdf 
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Discrepantie tussen de perceptie van prijsstijgingen en de reële inflatie. 
 

 
 
Heel wat mensen hebben sterk de indruk dat de invoering van de euro een impact heeft gehad 
op de stijging van de prijzen. Welnu, de inflatie na de invoering van de euro was niet groter 
dan deze daarvoor.  
 
Diezelfde indruk werd waargenomen in België. Hoe kunnen we dergelijke afwijking tussen 
de werkelijkheid en de perceptie van de gezinnen inzake inflatie verklaren? Het 
antwoord op deze vraag is niet evident. Om hierop te antwoorden, zou een vrij complexe 
studie nodig zijn, die trouwens vandaag mogelijk niet meer zou kunnen worden uitgevoerd, 
aangezien consumenten waarschijnlijk zich niet meer alles herinneren wat hun ervaringen in 
de marge van de invoering van de euro kan verklaren. Overvloedige literatuur over het 
onderwerp heeft verklaringen naar voren gebracht, die zijn verwerkt in het document van de 
Europese Unie. De prijzen van sommige producten (cafés, restaurants, fruit en groenten, 
kappers, filmtickets, ...) zijn inderdaad op een bepaald moment sterk gestegen. Deze stijging 
heeft in het bijzonder de perceptie gewekt van een algemene prijsstijging. Vervolgens werden 
de gezinnen, waarvan het verbruik afwijkt van de gemiddelde korf, geconfronteerd met een 
ritme en een omvang in de prijsbewegingen die ook afwijken van het gemiddelde. Het gevoel 
dat het leven duur werd, werd ook misschien beïnvloed door de evolutie van het beschikbare 
gezinsinkomen de voorgaande jaren? We mogen ook de factoren niet uit het oog verliezen die 
eigen zijn aan de overgang naar de euro: de moeilijkheid om de conversie te berekenen, de 
verslaggeving in de media over de prijsevolutie en de constante vergelijking destijds tussen de 
prijzen in euro en in nationale munt. Ook de evolutie van de vastgoedprijzen heeft de 
perceptie gevoed van een grotere prijsstijging dan in de werkelijkheid. De meest afdoende 
verklaring is gebaseerd op de waarneming, zoals bevestigd in de statistieken, dat de 
aanzienlijke stijging van bepaalde vaak aangekochte producten toen tot de perceptie heeft 
geleid dat er een algemene prijsstijging was.  
 
Volgens een studie, die werd uitgevoerd in november 20066, werd in België een inflatiepiek 
waargenomen in de loop van 2001, namelijk een inflatie van 7% op jaarbasis. Wat is er in 
2001, het jaar voordat de euro zijn intrede deed, gebeurd met de prijzen? Wanneer we de 
evolutie het jaar vóór de invoering van de euro nader bekijken, zien we dat de prijzen van 
twee soorten producten (levensmiddelen en olie) nu net in juni 2001 sterk gestegen waren.  
 
 
                                                
6 La perception de l’inflation par les ménages depuis le passage à l’euro, Philippe Defeyt, november 2006 
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In België werd de perceptie van een prijsstijging na de invoering van de euro zeker nog 
versterkt door de volgende factoren: 
 

• een zeer sterke stijging van de prijzen van de olieproducten (na een lange periode van 
relatieve zwakte), die zich vervolgens stabiliseerden op een zeer hoog niveau in de 
loop van de periode voorafgaand aan de overgang naar de euro, 

• een sterke stijging, die structureel bleek en niet seizoensgebonden, van de prijs van 
fruit en groenten in de lente en zomer van 2001, 

• een vrij belangrijke prijsstijging in cafés en restaurants in de periode 2001-2002, met 
een piek in de maanden net vóór en net na de overgang naar de euro, 

• de stijging van de huurprijzen diezelfde periode, waarvoor jammer genoeg de 
gegevens van de consumentenprijsindex niet betrouwbaar zijn, maar die er wel was. 

 
I.4. Koopkracht als onderdeel van geluk en welzijn 
 
In de Angelsaksische landen praten ze meer over "welfare", welzijn eerder dan koopkracht. 
Koopkracht is maar een onderdeel van welzijn en deze notie van welzijn evolueert met de tijd.  
 
Welzijn schommelt ook geografisch. De landen van de Europese Unie publiceren jaarlijks een 
reeks statistieken die weergeven wat eenieder bereikt heeft in verschillende domeinen, zoals 
tewerkstelling, gezondheid, educatie en sociale inclusie. Zo werden vijf indicatoren 
uitgekozen die het best de taken van een welvaartsstaat weergeven. Deze indicatoren zijn 
werkloosheid, armoede, ongelijke lonen, gezondheid en educatie. Er werden verschillende 
van deze indicatoren met elkaar gecombineerd. Hierna de niet-gewogen som van deze vijf 
indicatoren, die gestandaardiseerd werden om ze te kunnen vergelijken7.  
 

Evolutie van welzijn 
 

 
Koopkracht is geen doel op zich. Koopkracht moet worden aanschouwd in een breder 
perspectief. We kunnen, bijvoorbeeld, rekening houden met de werktijd die nodig is om een 
bepaalde geldhoeveelheid te verkrijgen. In termen van welzijn kan deze werktijd vrijwillig 
worden verminderd. In dit geval moeten we voorzichtig zijn en kijken of het wel degelijk om 
een zelf gekozen dan wel opgelegde tijd gaat. Hierna volgt hoe de perceptie van welzijn 
geëvolueerd is in de tijd.  

                                                
7 Lefebvre, M., P. Pestieau en S. Perelman, La performance de l’Etat-providence européen. Quel enseignement 
pour la Belgique ?, Regards économiques, n° 93, 2011.  
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Van koopkracht naar welzijn: sociologische en economische evoluties 
 

 
Concepten / 
typeringen 

Koopkracht Koop « wens » Levensomstandigheden Welzijn 

Actor Consument Consument Consument/producent Persoon in zijn globaliteit 
Een citaat « Het goedkoopste » « De toename van de 

koopwens door de snelle 
verspreiding van nieuwe 
koopstandaarden » 

« De rattenkoers » « Minder middelen, meer 
banden » 

Belangrijke 
inzichtselementen  

- Eerder « statische » 
benadering: vaste korf, 
vaste winkels… 
- Kortetermijnbenadering 
- Benadering van de 
gloriejaren  

- Kostprijs om de behoeften te 
betalen terwijl de 
verwachtingen stijgen, 
gestimuleerd worden 
- Veranderingen (technische, 
sociale, gedrag) 
- Sociale klassen 

- Levensstandaard? 
- Omvat vragen zoals de woonkwaliteit, 
werkomstandigheden… 
- Verschillende differentiaties 
- Integreert, op zijn minst impliciet, gratis / 
gesubsidieerde consumpties 
 

Literatuur over het 
« geluk », de « voldoening 
over het leven » 

Maatstaf Inkomen / ICP Kosten van levensonderhoud 
(kosten om te voldoen aan de 
behoeften) 

Objectieve en subjectieve indicatoren Objectieve en subjectieve 
indicatoren 

Centrale indicator ICP Gemiddelde prijzen Kostprijs – in ruime zin – van de functies 
(bv. : mobiliteit) 

De « voldoening » gemeten 
door een schaal 

Richtpunten Vergelijkingen in de tijd Vergelijking met anderen Minder belangrijke relatieve positioneringen 
en moeilijker te « voelen » 

 

Perspectief Op korte termijn en gericht op de consumptie naar een holistisch perspectief in de tijd 
Benadering Van een « input »-benadering naar een « output »-benadering 
Dynamiek Van consumptiemaatschappij naar voldoeningsmaatschappij 
Gemeenschappelijke 
problematiek 

De « kwaliteit » en de evolutie ervan meten 

 
Bron: IDD 

 

Tijdens de gloriejaren van 1945 tot 1975 zijn de verwachtingen hoofdzakelijk gebaseerd op 
de koopkracht en gaat de voorkeur uit naar de goedkoopste producten. De notie prijs was 
immers primordiaal. Meer dan vandaag concentreerde de consumptie van de gezinnen zich 
rond fundamentele goederen en diensten. Maar naargelang de koopkracht steeg, vooral in de 
jaren 1960, wekte de positie ten opzichte van elkaar de kooplust op. Mensen gingen hun 
levensstandaard meer vergelijken met die van de anderen. We spreken dan van het gouden 
tijdperk van de consumptie. Van eind jaren 1960 (invloed van mei 1968) tot in de jaren 1990, 
zien we dat de positie minder domineerde. Mensen voelden steeds minder de drang om altijd 
te presteren en werden gevoeliger voor de notie levenskwaliteit. Bij de objectieve indicatoren 
kwamen nu meer subjectieve indicatoren over de levensstandaard.  
Vanaf de jaren 1990 beschouwden studies over geluk en tevredenheid (ten opzichte van het 
leven dat men leidde) de persoon in zijn geheel en niet langer enkel als consument of 
producent, en weerspiegelden ze de filosofische vragen van een groeiend aantal mensen die 
iets anders zochten. Wat telde was minder het uiterlijk vertoon van goederen, maar meer het 
belang van sociale banden. We stellen vast dat we uiteindelijk zijn overgegaan van een 
consumptiemaatschappij naar een tevredenheidsmaatschappij. 
 
Volgens een studie van de Verenigde Naties8 is drie vierde van het geluk van de mens 
gebaseerd op zes criteria (in willekeurige volgorde): 
 

• Koopkracht 
• Gezondheid 
• Sociale netwerken (wie zorgt er voor mij als ik een probleem heb?) 
• Vertrouwen (de beperkte corruptie in private en publieke ondernemingen) 
• Burgerrechten 
• Generositeit ten opzichte van elkaar 

 
We stellen dus vast dat koopkracht, ook al is dit begrip wat archaïsch, toch een belangrijke rol 
speelt in geluk en welzijn.  
 

                                                
8 http://worldhappiness.report/ 
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II. Wordt koopkracht goed gemeten? Nog tal van leemten 
 
Op tal van vlakken wordt koopkracht niet goed gemeten. Koopkracht moet geanalyseerd 
worden vanuit haar twee onderdelen: beschikbaar inkomen en kosten van levensonderhoud. 
Naast de beperkingen eigen aan de berekening van het reële beschikbare inkomen, moet 
immers rekening worden gehouden met de gebreken in de meting van de kosten van 
levensonderhoud.  
 
Wat beschikbaar inkomen betreft, zullen verschillende gebreken worden geanalyseerd in de 
volgende domeinen: 
 

• de equivalentieschalen 
• de meting van bepaalde inkomens 
• de impact van directe belastingen en overheidsuitgaven. 

 
Wat de kosten van levensonderhoud betreft, is de prijsindex gebaseerd op een gemiddelde 
consumptiekorf en heeft hij de neiging ongunstig te zijn voor de kansarme groepen van de 
bevolking. Het is ook een feit dat de behoeften de neiging vertonenn onomkeerbaar toe te 
nemen, los van de inkomens. Welnu, koopkracht is evenveel gebaseerd op behoeften (die 
deels subjectief zijn) als op beschikbaar inkomen. Dit fenomeen is typisch voor wat algemeen 
de consumptiemaatschappij wordt genoemd, die gebaseerd is op de creatie en de 
systematische stimulering van een verlangen om consumptiegoederen en diensten in steeds 
grotere hoeveelheden te kopen. We gaan sommige van deze factoren overlopen.  
 
II.1. Beschikbaar inkomen: een niet-perfecte indicator 
 
Beschikbaar inkomen is een factor die in aanmerking wordt genomen in de berekening van de 
koopkracht. Maar in België vertonen de statistieken met betrekking tot de berekening van de 
inkomens van zijn inwoners leemten. Bovendien is de meting van de koopkracht niet altijd 
coherent. We stellen immers vast dat de equivalentieschalen, die worden gebruikt om de 
minimuminkomens of de sociale uitkeringen vast te stellen, verschillen naargelang het type 
uitkering.  
 
Deze equivalentieschalen worden echter nooit in vraag gesteld. Welnu, de noties van 
ongelijkheid worden scheefgetrokken door onvolmaakte metingen. Het zou dus beter zijn 
equivalentieschalen te definiëren die coherent en identiek zijn, ongeacht het inkomen of de 
sociale uitkering. Waarom dan ook niet de equivalentieschalen minder arbitrair definiëren 
door ze, bijvoorbeeld, te baseren op een objectieve korf van goederen?  
 

 
 

Gemiddeld beschikbaar jaarinkomen – 2015 – in €/jaar 
 

 Per gezin Per persoon Per VE 
Brussel 37.500 17.600 25.300 
Vlaanderen 47.500 20.700 30.100 
Wallonië 40.200 17.900 25.900 
Land 44.100 19.500 28.300 

Bron: Institut pour un Développement Durable 
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Gemiddeld beschikbaar inkomen per verbruikseenheid - tegen constante prijzen –  
Indexen 1995=100 

Trends (= voortschrijdende gemiddelden over 5 jaar) 
 

 
Bronnen: BfP en NBB.Stat - Berekeningen en ramingen: IDD 

 

We worden ook nog geconfronteerd met een ander probleem: in België weten we niet precies 
hoe de inkomens verdeeld zijn. Ondanks dit gebrek, wijzen studies toch op ongelijkheden. 
We stellen vast dat bij gelijke gezinnen en gelijke inkomens, de mensen niet dezelfde 
hoeveelheid belastingen betalen volgens de oorsprong van hun inkomens: loon, pensioen, 
huurgelden, inkomsten uit onroerende goederen, ... Het eens zijn over wat beschikbaar 
inkomen is, is dus niet gemakkelijk.  
 
De gevoerde onderzoeken (type SILC) onderschatten eerder de inkomsten uit kapitaal. Zo 
wordt het armoedeniveau bij oudere personen ruim overschat. We stellen ook een 
scheeftrekking vast wat de inkomsten uit vastgoed of de betaalde huur betreft. In landen zoals 
Frankrijk of de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, worden de inkomsten uit eigendom beter 
berekend.  
 
 

Karakteristieken Subjectief armoederisico Armoederisico op basis  
van inkomen 

Totaal 20,2 15,5 
Mannen 19,9 15,0 
Vrouwen 20,4 15,9 
16-24j 24,1 20,4 
25-49j 21,0 14,4 
50-64j 17,5 11,8 
65+ 15,2 16,1 
Werkenden 11,7 4,8 
Werklozen 50,3 42,9 
Alleenstaande ouder 43,8 36,4 
Laag onderwijsniveau 31,1 25,8 
Gemiddeld onderwijsniveau 18,9 13,3 
Hoog onderwijsniveau 9,3 6,7 
 

 
In economische studies die zich richten op de verdeling, is het meestal de verdeling van de 
inkomsten die als indicator dient. Maar, er kunnen aanzienlijke verschillen zijn tussen 
beschikbaar inkomen en reële koopkracht.  
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II.2. Berekening van de goederenkorf: te herzien 
 
De berekening van de koopkracht is gebaseerd op de prijsindex. Deze prijsindex wordt 
berekend op grond van een korf met goederen die objectief wordt vastgesteld. De notie 
koopkracht heeft dus een vrij ingrijpend aspect omdat ze in haar berekening rekening houdt 
met consumptiekeuzes (er wordt gewerkt met korven van typegoederen). De wetgever mengt 
zich dus in de persoonlijke consumptiekeuzes door te bepalen wat de korf van "een 
huishouden" zou moeten zijn, wat de consument zou moeten verbruiken.  
 
In werkelijkheid wordt in die korf geen rekening gehouden met de relatieve prijzen, noch 
met de gedragingen van de consument. Welnu, de reële korven zijn vaak niet echt 
afgestemd op kansarmen. Voor die groep van de bevolking maken huur, eten en energie vaak 
meer dan 80% uit van het beschikbare inkomen. Die personen wonen meestal in slecht 
geïsoleerde woningen, waardoor de verwarmingskosten nog hoger liggen. Er wordt 
gewoonlijk gezegd dat armen alles duurder betalen. Bijvoorbeeld, aangezien ze geen wagen 
hebben, zijn ze dikwijls verplicht kleinere hoeveelheden of per stuk aan te kopen (waarvan de 
prijs hoger is), boodschappen te doen in buurtwinkels die duurder zijn dan grootwarenhuizen. 
De strikte indexering op basis van een willekeurig bepaalde gemiddelde korf strookt dus niet 
met de levenswijze van de meest kansarme personen. Bovendien komt de inflatie van een korf 
niet overeen met deze van de korf van de laagste inkomens. Algemeen stellen we vast dat het 
indexeringsmechanisme op basis van een gemiddelde consumptiekorf gunstiger blijkt te zijn 
voor de hogere sociale klassen.  
 
De gemiddelde korf waarnaar verwezen wordt, is een concept dat geen onderscheid maakt 
tussen de behoeften en de voorkeuren. Zo kunnen we verschillende soorten consumptie 
onderscheiden: de consumptiedwang en het consumptieplezier. In de consumptie wordt een 
deel goederen en diensten gekocht onder invloed van maatschappelijke dwang. Hoe daarmee 
rekening houden in de berekening van de koopkracht? Hoe kan die berekening subjectiever 
worden? De werken van Philippe Moati en Robert Rochefort bieden in dit verband pistes om 
de noties koopkracht versus kooplust te begrijpen.9 
 
II.3. Notie collectieve verbruiksgoederen: een leemte 
 
De koopkracht van de individuen van een land houdt geen rekening met een belangrijk 
element: de collectieve verbruiksgoederen, zoals, bijvoorbeeld, onderwijs, cultuur, 
gezondheidszorg, wegeninfrastructuur, ... Wanneer een belastingplichtige proportioneel veel 
belastingen betaald ten opzichte van de inwoners van een ander land, zal zijn beschikbaar 
inkomen en zijn koopkracht ogenschijnlijk lager zijn dan deze van de belastingplichtige van 
dat andere land. Maar, als dankzij die hogere belastingheffing deze burger gratis hoger 
onderwijs, kwalitatieve gezondheidszorg waarvan de kosten grotendeels gedragen worden 
door de staat of een superieur wegen- of openbaarvervoernetwerk geniet, zal zijn koopkracht 
in werkelijkheid groter zijn dan dat van de belastingplichtige van een ander land die minder 
belastingen heeft betaald, maar geen toegang heeft tot zovele superieure collectieve 
verbruiksgoederen. We maken zo een onderscheid tussen de openbare goederen die worden 
gefinancierd door de gemeenschap en de private goederen die worden gefinancierd door het 
publiek, en dit om verzekerings- en verdelingsredenen (gezondheidszorg, educatie, cultuur, 
...).  

 
De tabel hieronder toont aan dat de consumptie van de gezinnen ten laste van de overheid en 
de instellingen zonder winstoogmerk (IZW's) 68 miljard euro vertegenwoordigde in 2014, dit 
                                                
9 http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/073.pdf  



 14 

is meer dan een vierde van de totale gezinsconsumptie. De uitgaven zijn zeer talrijk. Die gaan 
van onderwijs over cultuur tot gezondheid, om de belangrijkste posten te noemen. Concreet 
voorbeeld: de uitgaven die een zieke rechtstreeks betaalt voor een operatie zullen ten laste 
komen van zijn consumptie, terwijl datgene wat ten laste wordt genomen door het RIZIV en, 
eventueel, door een revalidatiecentrum, in de consumptieuitgaven zal terecht komen van de 
overheid en de IZW's ten behoeve van huishoudens. 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks de aanhoudende begrotingsmoeilijkheden en de crisis in 2008 gaat het aandeel van 
de uitgaven ten laste van de overheid en de IZW's ten behoeve van de huishoudens sinds 1995 
in stijgende lijn, namelijk van iets meer dan 20% tot iets meer dan 25%, zoals wordt 
aangetoond in volgende grafiek. 
 

 

 
 
Deze goederen maken deel uit van de koopkracht van de burgers van een land, maar ze 
worden niet zo beschouwd. De vraag is dan ook hoe we deze notie van collectieve 
verbruiksgoederen kunnen opnemen in de berekening van de koopkracht. Koopkracht wordt 
gedefinieerd op basis van het beschikbare inkomen op grond van de directe belastingen 
zonder rekening te houden met de impact van de indirecte belastingen. Om de koopkracht 
correct te meten, zou rekening moeten worden gehouden met de overheidsuitgaven per 
inkomenscategorie. Welnu, er bestaat geen voldoende afgelijnde maatstaf voor de verdeling 
van de overheidsuitgaven op grond van de inkomenscategorieën.  
 
II.4. Generatieoverschrijdende kosten: een gebrek aan visie 
 
De berekening van de koopkracht, zoals die vandaag gebeurt, verliest een essentieel element 
uit het oog: gebeurt de ondersteuning van de huidige koopkracht niet ten koste van de 
koopkracht of de levenskwaliteit van de volgende generaties? Een toename van de huidige 
rijkdom kan leiden tot een verarming van de komende generaties. Zo herinneren we ons dat in 
2007 de koopkracht van de Grieken steeg. Dit gebeurde ten koste van een hogere 
overheidsschuld, en vandaag betaalt de jonge generatie deze stijging van de koopkracht in het 
verleden.  

20% 

21% 

22% 

23% 

24% 

25% 

26% 

Aandeel van de totale gezinsconsumptie gefinancierd door de 
overheid en de IZW’s ten behoeve van huishoudens 

Consumptieuitgaven van de gezinnen (in miljarden euro) 2014 
- ten laste van de gezinnen 202 
- ten laste van de overheid en de instellingen 68  zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens  
Totaal 270 
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We stellen vast dat impliciet de voorkeur wordt gegeven aan de onmiddellijke consumptie 
eerder dan aan investeringen voor de toekomst. Dit is wat de discontovoet wordt genoemd: 
we consumeren teveel in plaats van te investeren om de toekomstige levensstandaard te 
waarborgen. Te allen prijze de koopkracht willen behouden, kan niet te verwaarlozen 
gevolgen hebben voor het milieu: CO2-voetafdruk, fijn stof in de lucht, kwaliteit van de 
wateren en bodems, overconsumptie van plastiek, behoud van kernenergie, ... Het is zeer 
moeilijk deze kosten objectief te beoordelen en in geld uit te drukken voor de toekomstige 
generaties. Aangezien ondernemingen die niet investeren tijdens de goede jaren daar achteraf 
voor moeten boeten, zouden de landen de houdbaarheid van de koopkracht in vraag moeten 
stellen. In onze collectieve eindbeslissing hebben we foute keuzes gemaakt. We zijn onze 
toekomst aan het hypothekeren. Er moet dus een maatstaf worden gedefinieerd voor de 
duurzaamheid van de koopkracht en worden uitgekeken naar een vermindering van de 
koopkracht en de onmiddellijke consumptie om het welzijn van de toekomstige generaties 
veilig te stellen.  
 
II.5. Vastgoed: onvoldoende verrekend  
 
Het vastgoedaspect speelt een belangrijke rol in de koopkracht. Bij eenzelfde loon heeft een 
gepensioneerde die eigenaar is van zijn woning die reeds afbetaald is, een hogere koopkracht 
dan de gepensioneerde die een woning huurt. Zo is ook een arm gezin dat geen toegang heeft 
tot een sociale woning benadeeld ten opzichte van een gezin met eenzelfde inkomen dat wel 
recht heeft op zo een woning. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen: twee gezinnen die 
naast elkaar wonen met eenzelfde inkomen. Eén gezin beschikt echter wel over een sociale 
woning en geniet een sociaal tarief voor zijn energieverbruik; het andere niet. We kunnen 
ervan uitgaan dat de koopkracht van het eerste gezin minstens 200-250 euro per maand hoger 
ligt dan die van het tweede gezin, en dat met eenzelfde inkomen. De metingen van de 
ongelijkheden worden dus scheefgetrokken door dergelijke factoren. Waarom, bijvoorbeeld, 
geen woningcheques creëren ter vervanging van de toekenning van sociale woningen?  
 
Een ander element zorgt voor ongelijkheden in dit domein: het gebrek aan kadastrale 
perequatie dat leidt tot nadelige effecten in de berekening van de koopkracht. Als de 
vastgoedinkomens beter zouden kunnen worden gemeten, zou het makkelijker zijn om het 
sociale beleid doelgerichter te maken.  
 
De notie werkelijke huur is eveneens zeer vaag. De maatstaf van de werkelijke evolutie van 
de huur is niet correct daar de berekening van de huurindex is scheefgetrokken. Hoewel dit 
verplicht is, worden de huurcontracten niet systematisch geregistreerd waardoor het niet 
mogelijk is de evolutie van de huur objectief te meten.  
 
Bovendien maakt een schatting van deze inkomens (namelijk de economische "winst" die 
voortvloeit uit het feit dat men eigenaar is van zijn woning, a fortiori wanneer de afbetalingen 
achter de rug zijn) deel uit van de gegevens die moeten worden verzameld. Deze variabele, 
die zeer belangrijk is in een land waar zo goed als 70% (80% voor oudere gezinnen) van de 
gezinnen eigenaar is, wordt in België niet gebruikt. Waarom blijft men in België deze 
inkomens koppig negeren om het armoedecijfer te schatten? De impact van de verrekening 
van de huur op het armoedecijfer werd in 2009 op -1,7% geschat voor het globale 
armoedecijfer en op bijna -10% voor het armoedecijfer bij 65-plussers.  
 
Er moeten dus vastgoedcorrecties worden opgenomen in de berekening van de koopkracht. 
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II.6. Koopkracht evolueert voortdurend: een te statische visie 
 
Koopkracht is een stroom: ze evolueert levenslang met de tijd, maar ook omwille van macro-
economische redenen. Rond het niveau van de koopkracht en de evolutie ervan heerst vaak 
verwarring. We menen dat de koopkracht gestegen is. Zo is het mediane inkomen gedaald 
tijdens de crisis en stijgt het vandaag een beetje. Diegenen die een job hadden tijdens de crisis 
hebben hun koopkracht zien stijgen, terwijl werklozen en jongeren die net de arbeidsmarkt 
betreden deze hebben zien dalen.  
 
Wat de evolutie van de koopkracht betreft, moet rekening worden gehouden met bepaalde 
elementen:  
 

• het aantal uren om goederen van dezelfde kwaliteit te verwerven geeft de indruk te 
dalen 

• voor dezelfde prijs krijgt men vaak goederen (vooral technologische goederen of 
wagens) van betere kwaliteit  

• sommige producten en diensten bestonden 15 of 20 jaar geleden niet.  
 

Maar, met deze elementen wordt geen rekening gehouden in de berekening van de 
goederenkorf en al zeker niet in de analyse van de evolutie van de koopkracht in de tijd. De 
levenswijze van een arbeidersgezin in de jaren 1960 is in niets meer vergelijkbaar met de 
levenswijze van een arbeidersgezin nu. We stellen dus vast dat de afgelopen jaren, de 
koopkracht globaal gestegen is, ook die van de meest kansarme klassen. Parallel aan die 
evoluties zijn er echter factoren die de koopkracht verminderen. Het gaat ook om 
verarmingsfactoren: 
 

• Gezinnen worden kleiner wat een verarmingsfactor is (echtscheidingen en scheidingen 
van tafel en bed zijn zeer duur). 

• Mensen hebben steeds meer behoeften. De verwachtingen stijgen en worden niet 
aangepast. We bevinden ons hier meer in de notie "kooplust" zoals opgenomen in de 
studie van Philippe Moati en Robert Rochefort10. Het gaat hoofdzakelijk om een 
perceptie van koopkrachtverlies, omdat aan sommige behoeften niet of pas later kan 
worden voldaan. Heel wat mensen hebben hun verwachtingen op grond van hun 
koopkracht niet bijgesteld. De perceptie dat de levenskwaliteit relatief daalt, geeft eens 
te meer de indruk dat er koopkrachtverlies is. In hun studie uit 2004 maken Moati en 
Rochefort het onderscheid tussen koopkracht en kooplust. Deze onderzoekers hebben 
de percepties onderzocht die mensen hadden over de evolutie van hun koopkracht en 
de prijzen. Kooplust is vooral aanwezig in de consumptiedwang om redenen van 
sociale status (kinderen "moeten" een bepaald merk schoenen dragen, we "moeten" 
een flatscreentelevisie hebben, we "moeten" een smartphone hebben om sociaal 
aanvaard te worden). 

• Bepaalde fiscale maatregelen spelen in het voordeel van de koopkracht van een deel 
van de bevolking, terwijl andere hun koopkracht zien dalen. Dat is, bijvoorbeeld, het 
geval voor bedrijfswagens. Wanneer de olieprijzen stijgen, gaat de koopkracht van de 
personen zonder bedrijfswagen dalen, terwijl de koopkracht van die personen die wel 
een bedrijfswagen hebben, stabiel blijft. Voordelen in natura worden immers 
automatisch geïndexeerd.  

 
 
 

                                                
10 http://www.cae-eco.fr/IMG/pdf/073.pdf  
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Hoe beïnvloedt een geplande veroudering de koopkracht 

 
De geplande veroudering bestaat erin een strategie of specifieke technieken te ontwikkelen 
om de levensduur van producten of apparaten te verminderen. Door de levensduur hiervan te 
verminderen, moeten ze sneller vervangen worden en stijgt dus ook de consumptie. We laten 
onze toestellen niet meer herstellen: we kopen een nieuw toestel, wat weegt op de 
gezinsuitgaven.  
 
Onze economieën streven voortdurend naar groei, wat (over)consumptie bevordert. 
Fabrikanten doen er geen voordeel mee goederen te produceren die onbeperkt meegaan. 
Bovendien stellen we vast dat de tweedehandsmarkt vrij beperkt is wat dagelijkse 
consumptiegoederen betreft. Toch ziet het ernaar uit dat we een andere weg inslaan in dit 
domein. In bepaalde gevallen streven we meer transparantie na. Dat is, bijvoorbeeld, het geval 
voor verpakkingen van lampen die de levensduur ervan moeten vermelden. In andere gevallen 
werden sommige praktijken verboden. Zoals, bijvoorbeeld, Hewlett-Packard dat vandaag 
geen printers meer mag produceren waarvan de levensduur beperkt wordt door de 
aanwezigheid van specifieke instructies in de processoren die ze doen werken.11 
 
Maar het concept heeft het nog moeilijk in sommige consumptiesferen. De reclame, de mode, 
de trends beïnvloeden de levensduur van voorwerpen op een andere manier. Hun veroudering 
is gepland door de kracht van de suggestie die velen een consumptiedwang aanpraat om "in 
de mode te zijn". Dat is zo voor kleding, schoenen, maar ook voor mobiele telefoons die 
worden vervangen door smartphones of voor beeldbuistelevisies die nog werken, maar 
vervangen worden door flatscreentelevisies.  
 
Maar er lijkt een omgekeerde trend te ontstaan: we werpen niets meer weg, maar we geven 
het weg of herstellen het. Nu zullen we sneller de batterij van onze iPhone vervangen in plaats 
van een nieuwe iPhone te kopen. Weggeefwinkels, brocantes, onlineverkoop van 
tweedehandsgoederen, onlinesites voor de verkoop van reserveonderdelen vinden meer en 
meer de weg in de mentaliteit van de mensen en in de economie. Binnen deze nieuwe trends 
ontwikkelt zich de samenwerkingseconomie met spelers als Cambio, AirBnB, BlablaCar, ... 
Maar de weg is nog lang. Wanneer zullen producenten verplicht worden een 
houdbaarheidsdatum te plaatsen op alle voorwerpen die zijn geproduceerd om maar een 
beperkte tijd mee te gaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 http://moneystore.be/2015/divers/lobsolescence-programme-passe-mode  
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Evolutie van de koopkracht 

 
Een andere manier om de evolutie van de koopkracht te meten op middellange termijn bestaat 
erin de evolutie te berekenen van de arbeidstijd die nodig is om, bijvoorbeeld, een brood van 
800 g, een mokkataart of een volle benzinetank te kunnen betalen12.  
 
 

Evolutie berekend in 2008 tegenover 1983 en 1988 
 
 1983 1988 2008 (april) 
Uurloon 4,92 5,55 10,63 
Brood 800 g 
Benodigde tijd 

0,86 
11 m 

1,16 
13 m 

1,87 
11 m 

Mokkataart – een 
Benodigde tijd 

0,68 
8 m 

0,85 
9 m 

1,82 
10 m 

Eieren – per twaalf 
Benodigde tijd 

1,47 
18 m 

1,53 
17 m 

2,46 
14 m 

Boter – 1 kg 
Benodigde tijd 

5,09 
1 u 2 m 

5,02 
54 m 

5,98 
34 m 

Halfvolle melk – 1 l 
Benodigde tijd 

0,49 
6 m 

0,55 
6 m 

0,79 
4 m 

Maïsolie – 1 l 
Benodigde tijd 

1,59 
19 m 

1,38 
15 m 

1,77 
10 m 

Aardappelen – 1 kg 
Benodigde tijd 

0,26 
3 m 

0,21 
2 m 

0,80 
5 m 

Kabeljauw – 1 kg 
Benodigde tijd 

7,52 
1 u 32 m 

10,67 
1 u 55 m 

19,51 
1 u 50 m 

Peren – 1 kg 
Benodigde tijd 

1,17 
14 m 

1,24 
13 m 

1,53 
9 m 

Granny-appels – 1 kg 
Benodigde tijd 

1,26 
15 m 

1,30 
14 m 

2,00 
11 m 

Varkensfiletkoteletten – 1 kg 
Benodigde tijd 

5,54 
1 u 8 m 

5,62 
1 u 1 m 

7,35 
42 m 

Benzine – 1 volle tank 40 l 
Benodigde tijd 

30,77 
6 u 15 m 

23,93 
4 u 19 m 

57,63 
5 u 25 m 

Stookolie – 1 volle tank 1000 l 
Benodigde tijd 

360 
73 u 

173 
31 u 

769 
72 u 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Cf. Een andere visie op de evolutie van de koopkracht: de koopkracht per atbeidsuuur door Philippe DEFEYT 
– mei 2008 
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III. Hoe de koopkrachtbenadering verbeteren? Enkele aanbevelingen  
 
Na de vaststellingen over de manier waarop de bevolking in het algemeen koopkracht 
aanschouwt en gezien de leemten in de berekening ervan, kan het publieke debat worden 
gevoed met enkele aanbevelingen. Zo kan worden gestart met verbeteringen in de benadering 
van de korf met goederen, die als referentie dient voor de berekening van de prijsindex. 
Huurgelden dragen overigens voor een groot deel bij in de berekening van de koopkracht. Ze 
worden echter niet correct opgenomen in deze berekening. Bovendien is het nodig te starten 
met hervormingen zodat bepaalde aspecten ernstiger en coherenter in overweging worden 
genomen.  
 
III.1. Naar betere informatie over koopkracht 
 

Hoewel heel wat mensen het gevoel hebben dat de koopkracht achteruit gaat, wijzen de 
statistieken toch op een stabilisatie van de koopkracht in België.  
 

Evolutie van het beschikbare inkomen per inwoner 
 

 
 
Het is dus van groot belang om beter te communiceren over de cijfers met betrekking tot de 
koopkracht. Deze communicatie moet ervoor zorgen dat het grote publiek weet dat de 
berekening van de koopkracht niet louter beperkt is tot het beschikbare inkomen, maar dat 
ook rekening moet worden gehouden met andere factoren, zoals de evolutie van de prijzen.  
 
We hebben het probleem aangehaald van de equivalentieschalen. We vinden het hoog tijd om 
de incoherenties in die equivalentieschalen voor alle soorten inkomens te harmoniseren. Het 
is nodig over te gaan tot harmonisatie van de wijze waarop rekening wordt gehouden met de 
grootte van de gezinnen in de berekening van de sociale inkomens, welke deze ook zijn. In de 
sociale en fiscale programma's moet coherent rekening worden gehouden met de 
omvang en de samenstelling van het gezin. Daarom worden volgende aanbevelingen 
gegeven:  
 

• dat de betrokken instellingen, en in het bijzonder de OESO, gevraagd wordt stil te 
staan bij de synthetische equivalentieschaal;  

• dat, bij gebrek aan een rechtvaardiging van de huidige verschillen, de toeslagen in de 
sociale bedragen voor de aanwezigheid van een tweede volwassene in het gezin 
worden geharmoniseerd;  

• dat onderzoek wordt gedaan naar de relevantie van een verschil in de 
equivalentieschalen naargelang de sociale categorieën en de inkomensniveaus. 
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III.2. Naar de creatie van een index voor "sociale bescherming" 
 
De berekening van de koopkracht is gebaseerd op een korf met goederen die als referentie 
dient om de prijsindex te berekenen. In zekere mate, afhankelijk van land tot land en/of van 
periode tot periode, is de consumptieprijsindex een conventionele constructie, namelijk: 
 

• de wegingen geven niet strikt de wegingen weer die voortvloeien uit de 
budgetonderzoeken (BO) 

• de gekozen producten, de merken en de meetmethodes worden besproken binnen de 
Indexcommissie. Dit betekent niet dat de keuzes die uit die onderhandelingen 
voortvloeien arbitrair zijn, maar ze zijn in ieder geval het resultaat van socio-
economische-politieke compromissen.  

 
Deze objectieve korf blijkt niet overeen te stemmen met de korf met goederen van de meest 
kansarme personen. Huur, energie en voeding vertegenwoordigen immers ongeveer 80% van 
de consumptie van de armsten en die goederen zijn nog meer in prijs gestegen. We zijn, 
daarentegen, wel getuige geweest van een daling van de prijzen voor reizen, hobby's en 
elektronica die eerder worden verbruikt door de meer gegoede bevolking.  
 
Daarom zijn mensen met een laag inkomen benadeeld, want hun consumptiepatroon komt 
niet overeen met de korf met goederen die gewoonlijk wordt gebruikt voor deze berekening. 
Hoewel het niet altijd wenselijk is een veelvoud aan verschillende indexen te creëren, lijkt het 
om billijkheidsredenen toch opportuun om een prijsindex te creëren op basis van een korf met 
goederen die beter zou overeenstemmen met de inkomensklasse van de zwaksten in de 
samenleving. Op die manier zou de indexering van de lonen, prijzen, huur kunnen worden 
aangepast aan het consumptiepatroon van de meest kansarme personen. Deze index, die we 
kunnen kwalificeren als "sociale bescherming" zou het mogelijk moeten maken dat deel van 
de bevolking te beschermen tegen de koopkrachtdalingen. De huidige indexering staat niet 
garant voor deze sociale bescherming, omdat ze gebaseerd is op een korf die niet 
overeenstemt met de korf van de meest kwetsbare groepen. Alle indexeringsmechanismen 
zouden dan ook gebaseerd zijn op deze nieuwe socialebeschermingsindex.  
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De samenstelling van deze aangepaste index zal moeten gebeuren op basis van een analyse 
van de consumptiegewoonten van dit type gezinnen: huur, energie, uitgaven voor 
levensmiddelen, kleding, ... In deze index moeten ook de uitgaven worden opgenomen die 
verplicht zijn of worden opgelegd aan deze sociale klasse, zoals, bijvoorbeeld, 
schoolbenodigdheden. Het doel dat met de creatie van dergelijke index wordt nagestreefd zou 
zijn te vermijden dat de situatie van de armsten erger wordt omdat niet goed rekening wordt 
gehouden met hun levensstijl.  
 
De werken van Vincent Bodart en Jean Hindriks tonen aan dat "er in België een ongelijkheid 
in de inflatie bestaat tussen gezinnen met verschillende inkomensniveaus en verschillende 
leeftijden. Zo tonen we aan dat de inflatie het hoogst is voor gezinnen met een laag inkomen 
en voor oude gezinnen, wat doet vermoeden dat ons indexeringssysteem de meest kwetsbare 
gezinnen minder goed beschermt. We vinden ook dat, over de bestudeerde periode (2001-
2011), de ongelijkheden in de inflatie hoofdzakelijk toegenomen zijn wegens de sterke stijging 
van de energieprijzen tussen 2004 en 2008"13. 
 
III.3. Naar een betere verrekening van vastgoed 
 
In de berekening van de koopkracht is de component vastgoed belangrijk en neemt die 
verschillende vormen aan naargelang het een uitgave of een inkomen betreft.  
 

• Enerzijds, zijn de huurgelden die worden betaald door de huurders onderschat. 
De reden: een zeer slechte visibiliteit op de evolutie van de huurprijzen bij gebrek aan 
adequate meetinstrumenten. Algemeen wordt vastgesteld dat het einde van de 
huurcontracten en de veranderingen van huurders (of eigenaars) dikwijls gepaard gaan 
met een verhoging van de huur door de eigenaars. We beschikken echter over geen 
enkel betrouwbaar gegeven over dit onderwerp. In dit kader moeten we vaststellen dat 
de registratieplicht van huurcontracten niet wordt nageleefd. Als deze registratie 
systematisch zou gebeuren, zou het mogelijk zijn de reële evolutie van de huur te 
volgen per regio, stad of wijk en de koopkracht correcter te berekenen, zowel wat de 
lasten betreft die deze huur met zich brengt als wat de inkomsten betreft die ze 
genereert. Het is logisch dat een normalisatie van de betaalde huurgelden in de 
berekening van de index de weging van de huurgelden in de prijsindex gaat verhogen. 
Welnu, dit deel van de huur ligt heel wat hoger voor de onderste inkomensschalen. 
Bovendien hebben kwetsbare gezinnen met een laag inkomen de huur sterker zien 
stijgen dan deze die wordt weergegeven door de officiële indexen, en dit is des te 
waarschijnlijker omdat ze vaak verhuizen. 

• De consumptieprijsindex houdt overigens geen rekening met wat economen de 
huurwaarde noemen (namelijk een schatting van wat de eigenaars van hun woning 
als huur zouden betalen als ze die woning zouden huren tegen de marktprijs). De 
prijsindex houdt ook geen rekening met de eigenaars die hun hypothecaire lening 
afbetalen. In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, worden de hypothecaire 
terugbetalingen opgenomen in de prijsindex. 

• Huurgelden genereren ook inkomsten voor de eigenaars van het gebouw. Deze 
inkomsten worden niet correct in opgenomen in de berekening van de beschikbare 
inkomens. Een systematische registratie van de huurcontracten zou het mogelijk 
maken een beter zicht te hebben op die ontvangen inkomsten.  
 
 
 

                                                
13 http://www.regards-economiques.be/index.php?option=com_reco&view=article&cid=126  
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III.4. Naar een meer afgestemde benadering van de overheidsfinanciën 
 
Verschillende aspecten met betrekking tot het beheer van de staatsuitgaven gaan de 
berekening van de koopkracht beïnvloeden.  
 
Het zou wenselijk zijn een correctere en meer afgelijnde benadering te hebben van de 
overheidsfinanciën, die rekening houdt met  
 

• de intergenerationele component. Bijvoorbeeld, in het kader van de 
intergenerationele overdracht zal het belang van uitgestelde overheidsuitgaven een 
impact hebben op de toekomstige generaties. Het is nodig de factoren te analyseren, en 
er de nodige correcties op aan te brengen, die een impact hebben op de 
generatieoverschrijdende koopkracht (bijvoorbeeld, de stopzetting van de 
kerncentrales, ...).  

• de diensten die de burger krijgt dankzij de betaalde belastingen. In werkelijkheid 
wordt met deze variabele geen rekening gehouden in de koopkracht. Ze maken 
nochtans deel uit van de globale consumptie door de gezinnen. Laten we 
veronderstellen dat de burger gemiddeld het equivalent van de helft van zijn inkomen 
betaalt in de vorm van diverse belastingen. Er kan worden aangenomen dat hij bijna 
de helft van het jaar niet werkt voor zichzelf, maar wel om de schulden van zijn land 
terug te betalen. We spreken van "liberation day", die de dag van het jaar is waarop hij 
voor zichzelf begint te werken. Deze indicator, die het aantal dagen van het jaar 
weergeeft waarop men zou werken voor de staat alvorens "voor zichzelf" beginnen te 
werken, wordt ieder jaar beoordeeld en bekendgemaakt door het Molinari-Instituut, 
een liberale Frans-Belgische denktank14. België komt als verliezer uit dit spel. Zijn 
liberation day was in 2015 6 augustus. Het wordt voorafgegaan door Frankrijk wiens 
liberation day op 29 juli viel. Ver na Ierland (28/4) en het Verenigd Koninkrijk (9/5).  
Maar deze veronderstelling is in werkelijkheid simplistisch. In een maatschappij met 
rijken en armen, jongeren en ouderen, zieken en gezonden, zal de verdelings- en 
verzekeringstaak van de welvaartsstaat er immers voor zorgen dat er winnaars en 
verliezers zullen zijn. Het is duidelijk dat de zieke of werkloze meer zal ontvangen dan 
hetgeen hij over het betrokken jaar zal gestort hebben. Het is minder duidelijk dat de 
openbare diensten en goederen die worden gefinancierd door min of meer 
progressieve belastingen de meest kwetsbare personen bevoordelen. We mogen het 
hopen, maar het is niet altijd duidelijk. De middenklasse profiteert meer van gratis 
onderwijs en gezondheidszorg dan de arme sociale klassen. De liberation day zou dus 
moeten schommelen volgens het individu. Voor sommigen, diegenen die profiteren 
van de diensten van de welvaartsstaat zonder daartoe bij te dragen, valt liberation day 
wel degelijk vóór 1 januari. Voor anderen die daarentegen meer bijdragen dan hetgeen 
ze genieten van de verschillende overheidsprogramma's, kan die dag inderdaad in het 
midden van het jaar vallen.  
 
Wat onthouden moet worden uit deze snelle oefening, is dat het concept van liberation 
day veel complexer en genuanceerder is dan op het eerste zicht lijkt. Er zou dus een 
exactere Molinari-indicator moet worden gecreëerd.  

 
 
 
 
 
                                                
14 http://www.institutmolinari.org/IMG/pdf/fardeau-fiscal-eu-2015.pdf  
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Liberation day (Molinari-Instituut) 
Misschien een indicator van vrijheid ten opzichte van de collectieve keuzes, 

 geen indicator van de koopkracht! 
 

 
 
De aanbevelingen gaan nog maar eens in de richting van een verhoging van de snelheid om 
de overheidsschulden af te bouwen. In de marge van deze gewenste schuld afbouw wordt de 
aandacht nog eens gevestigd op de noodzaak om de overheidsgegevens voor iedereen in alle 
transparantie toegankelijk te maken om de metingen correct te kunnen uitvoeren en de juiste 
beslissingen te nemen voor elke reële economische situatie van de mensen.  
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 IV. Een blik op de toekomst: welke evolutie voor morgen? 
 
Volgens een studie van ING België15 zou het reële beschikbare inkomen van de Belgen 
minder snel moeten stijgen dan het gemiddelde van de landen van de eurozone. "We 
verwachten inderdaad dat het reële beschikbare inkomen minder snel stijgt in België (met 
1,2% in 2015 en met 0,7% in 2016) dan in de andere kernlanden van de eurozone. De zwakte 
in 2016 zou te wijten zijn aan het gecombineerde effect van de loonmatiging (met inbegrip 
van de indexsprong), de matige creatie van nieuwe banen en een iets hogere inflatie".  
 

 
 

 
 
 
De evolutie van de koopkracht zal ook schommelen naargelang de productiviteitswinsten en 
de technologische evoluties. De creatie van nieuwe banen de afgelopen jaren was vooral 
geconcentreerd in de sectoren met veel deeltijds werk, waardoor het percentage deeltijdse 
werknemers gestegen is16. Deze evolutie wordt hoofdzakelijk verklaard door de stijging van 
het aantal deeltijdse werknemers in sectoren zoals gezondheid, maatschappelijk werk en 
dienstencheques. 
 
We kunnen er dus van uitgaan dat het groeipotentieel van deeltijdse werknemersver-
houdingsgewijs verminderd is voor de komende jaren, en dit om de volgende redenen: 
 

• verwachte beperkingen in de ziekenhuissector 
• lagere tewerkstellingsgroei in de rusthuis- en zorgsector 
• geleidelijke stabilisatie van de werkgelegenheid in de sector van de dienstencheques  
• daling van de werkgelegenheid in de lokale publieke sector (waar deeltijds werk zeer 

frequent is).  
 
Elke verbetering van de arbeidsomstandigheden (ongeacht of die gebeurt door een 
vermindering van de arbeidstijd en/of loonsverhogingen) hangt, in een voorts ongewijzigde 
situatie, sterk af van de productiviteitswinsten. En daar knelt het schoentje. Het is duidelijk en 
talrijke studies bevestigen het: de productiviteitswinsten, die worden gemeten door de 
evolutie van de verhouding BBP/aantal werkuren, worden steeds "magerder". Na een 
stijgende tendens te hebben gekend tot in 1972 (dus net voor de eerste oliecrisis) gaan de 

                                                
15 http://www.ing.com/web/file?uuid=b9cbd483-20db-49ce-a2ff-513664800485&owner=b03bc017-e0db-4b5d-
abbf-003b12934429&contentid=36571  
16Zie studie: Arbeidstijd IDD januari 2016 
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productiviteitswinsten sindsdien in dalende lijn. Ze liggen sinds 2007 onder 1% per jaar, na 
een vijftiental jaar tussen 1% en 2% te hebben gebalanceerd. 
 
We mogen niet vergeten dat we net vóór de eerste oliecrisis productiviteitswinsten van 6% 
per jaar hebben gekend. Bovendien mogen we ons ook verwachten aan een begrenzing van de 
productiviteitswinsten als gevolg van een stijging van het educatieniveau maar ook van de 
vergrijzing van de bevolking. 
 

Productiviteit per uur – BBP/arbeidsuren – Groei op een jaar – in % 
 

 
 
Met dit niveau van productiviteitswinst, en zonder wijziging in de verdeling van de 
toegevoegde waarde, hebben we zelfs geen geld om de loonsverhogingen "met de stroom 
mee" (anciënniteit, promoties, ...) te betalen, wat een impact zal hebben op het toekomstige 
beschikbare inkomen en dus op de koopkracht.  
 
We staan op het punt een groot aantal bijkomende beroepen te automatiseren. Er bestaat een 
tendens om de impact van deze nieuwe technologische revolutie op de werkloosheid enigszins 
te onderschatten.  
 
Zal de mechaniek, die reeds zeer lang aan de gang is (de opbouwende afbraak), het 
mogelijk maken ervoor te zorgen dat er in de toekomst genoeg werk is voor iedereen? 
Sommigen zijn (eerder) optimistisch en rekenen op de stimulerende effecten van een 
technologische en organisationele revolutie die nog maar van start zou zijn gegaan, anderen 
twijfelen en menen dat de balans tussen de creatie en vernietiging van banen negatief zal 
zijn17. 
 
We luiden een lange cyclus van trage groei in, waarin een einde komt aan de steun van de 
overheid. We treden een fase binnen waarin de schulden verplicht naar omlaag moeten en 
rekening moet worden gehouden (eindelijk!) met de impact van onze ecologische schuld.  
 
 
 
                                                
17 Zie, bijvoorbeeld: Robert Gordon, « The Rise and Fall of American Growth : The US Standard of Living 
« Since the Civil War », Princeton University Press, 2016 – Zie The Economist van 9 januari 2016 voor een 
kritische voorstelling.  
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En morgen? Vooruitgang of ineenstorting? 

 
De evolutie van de koopkracht hangt af van de creatie van toegevoegde waarde en de 
verdeling ervan. Als de huidige dubbele tendens te wijten aan de vertraging van de groei en 
de uitdieping van de ongelijkheden, aanhoudt en als daarbij ook nog eens de bekommernissen 
komen over de overheidsfinanciën, enerzijds, en over het milieu, anderzijds, is het scenario op 
lange termijn van de evolutie van de koopkracht van de doorsnee burger verre van 
optimistisch. 
 
Sommigen gaan nog verder en spreken van een "seculaire stagnatie" en anderen van 
"degrowth", maar toch zijn de economen het erover eens om te denken dat de groei niet meer 
zal zijn wat ze geweest is. Verklaringen hiervoor zijn er in overvloed. Ten eerste is er de 
demografische vergrijzing die een negatief effect zal hebben op het ondernemerschap. 
Algemener genomen mag het succes van enkele technologische start-ups de verminderde 
risico-appetijt niet maskeren.  
 
Vervolgens zou na de dubbele doping van het overheidstekort en het bankkrediet een dubbele 
ontwenning moeten volgen, algemeen "de vermindering van het hefboomeffect" genaamd. De 
verwachte aanscherping van het begrotingsbeleid, de verplichte terugkeer naar meer 
verantwoorde bankpraktijken en de ecologische achteruitgang zorgen ervoor dat de 
kunstmatig in stand gehouden groei van gisteren geen realistisch doel meer is. Tot slot is de 
uitdieping van de ongelijkheden een belemmering geworden voor de goede werking van de 
economie: management en aandeelhouders streven er met hun achterban naar de eigen positie 
te cultiveren en trachten niet de concurrentie te stimuleren. Bovendien ligt de meritocratie stil.  
 
Het menselijk brein zal uiteraard niet stoppen met nadenken, vernieuwen en verbeteren. Er 
zullen productiviteitswinsten zijn, en niet alleen in de fabrieken, maar ook in de kantoren, 
klassen en ziekenhuizen. Maar opdat de stijging van de productiviteit goed zou zijn voor de 
koopkracht, mag ze niet worden gehaald uit een schrapping van banen die niet wordt 
gecompenseerd door de creatie van banen elders. Welnu, uit verschillende recente studies 
blijkt dat het gemakkelijker is te kijken naar de banen die bedreigd zijn dan naar de nieuwe 
beroepen die ontstaan. We mogen echter niet vergeten dat dit altijd zo geweest is, zoals blijkt 
uit, bijvoorbeeld, de sociale onlusten die gepaard gingen met de eerste weefgetouwen, en dat, 
globaal, de technologie de werknemers niet verarmd maar verrijkt heeft.  
 
Per slot van rekening, de immer nuchtere econoom zal besluiten dat het even onredelijk is te 
gokken op een sterke voortgezette stijging van de koopkracht als op de ineenstorting ervan.  
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Besluit  
 
Koopkracht is een breed gebruikt concept in België. Koopkracht bepaalt hoeveel goederen en 
diensten een persoon kan kopen met een bepaald beschikbaar inkomen. Om dit concept 
correct te begrijpen, moet het in de juiste context worden geplaatst.  
 
Wat de definitie van koopkracht betreft, hebben we het volgende onthouden: 
 

• Beschikbaar inkomen moet correct worden gedefinieerd. We hebben het mechanisme 
van de equivalentieschalen beschreven.  

• De reële koopkracht is niet gelijk aan de ervaren koopkracht. Verschillende factoren 
verklaren waarom personen het gevoel kunnen hebben dat de prijzen overdreven 
gestegen zijn, terwijl het inflatiecijfer onveranderd blijft. 

• Koopkracht is een factor waaraan beleidsmakers aandacht moeten besteden omdat ze 
deel uitmaakt van het geluk en het welzijn van de burger.  

 
Koopkracht goed meten zou het mogelijk maken de ondoeltreffendheden en ongelijkheden 
beter af te lijnen. Na het kader te hebben geschetst en koopkracht te hebben gedefinieerd, 
hebben we de factoren geanalyseerd die het mogelijk maken koopkracht te meten.  
 
Onze vaststelling is de volgende: 
 

• Wat de beschikbare inkomens betreft, zouden er bepaalde aanpassingen moeten worden 
aangebracht aan de equivalentieschalen (die verschillen naargelang het type inkomen) 
alsook correcties naargelang de vergelijking in de tijd die scheeftrekkingen met zich 
brengt. Deze incoherenties zijn vaak ongunstig voor de meest kwetsbare personen. 

• Een ander onderdeel van koopkracht: de korf met goederen die als referentie dient om 
de prijsindex te berekenen. De wijze waarop deze korf wordt berekend is vaak nadelig 
voor de armste groepen van de bevolking. 

• Bij het meten van de koopkracht wordt geen rekening gehouden met de collectieve 
verbruiksgoederen, zoals onderwijs, cultuur of gezondheid. Deze goederen maken 
nochtans deel uit van de koopkracht van de burgers van een land, maar ze worden niet 
zo beschouwd. De vraag is dan ook hoe we deze notie van collectieve 
verbruiksgoederen kunnen opnemen in de berekening van de koopkracht. Onze studie 
daarover brengt ons weer bij het feit dat er jammer genoeg geen betrouwbare 
statistische gegevens zijn die het mogelijk zouden maken deze collectieve 
verbruiksgoederen op te nemen in de koopkracht.  

• De meting van de koopkracht houdt geen rekening met de generatieoverschrijdende 
kosten. Te allen prijze de koopkracht willen behouden, kan immers niet te verwaarlozen 
gevolgen hebben op de overheidsschuld of het milieu. Nog maar eens verhindert het 
gebrek aan middelen om deze impact op de komende generaties te meten. 

• Bij het meten van de koopkracht wordt vastgoed niet erg goed in aanmerking genomen, 
wat leidt tot nadelige effecten. De wijze waarop sociale woningen worden toegekend (of 
in aanmerking worden genomen) en de manier waarop de werkelijke huur (geïnd en 
betaald) wordt verwerkt, heeft vaak ongunstige gevolgen voor de meest kansarme 
personen.  

• De meting van de koopkracht is te vaak gebaseerd op een statische visie. Rond het 
niveau van de koopkracht en de evolutie ervan heerst vaak verwarring. We stellen vast 
dat in de berekening van de waarde van de korf met goederen vaak geen rekening wordt 
gehouden met bepaalde factoren die evolueren in de tijd. Sommige factoren kunnen zo 
de koopkracht verhogen, terwijl andere de koopkracht verminderen. Dikwijls ontbreken 
deze factoren in de berekeningen van de korf met goederen.  
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Na de contouren van koopkracht te hebben getekend en de factoren te hebben geanalyseerd 
die het mogelijk maken koopkracht te berekenen, hebben we een aantal leemten aan het licht 
gebracht alsook aanpassingen naar voren geschoven die zouden moeten worden aangebracht.  
 
We hebben dan de volgende aanbevelingen gegeven:  
 

• De subjectieve waarneming van koopkracht stemt niet overeen met de reële 
koopkracht. Er moet dus beter worden gecommuniceerd over de gegevens met 
betrekking tot de koopkracht, de definitie en constructie ervan.  

• De objectieve korf met goederen stemt niet overeen met de korf met goederen van de 
meest kansarme personen. Om de ongelijkheden die daaruit voortvloeien te 
verminderen en hoewel het niet altijd wenselijk is een veelvoud aan verschillende 
indexen te creëren, lijkt het om billijkheidsredenen toch opportuun om een prijsindex 
te creëren op basis van een korf met goederen die beter zou overeenstemmen met de 
inkomensklasse van de zwaksten in de samenleving. Deze zogenaamde 
"socialebeschermingsindex" zou gebruikt kunnen worden voor alle 
indexeringsmechanismen in België ongeacht de sociale categorie.  

• Vastgoed wordt op een zeer slechte manier verrekend bij de berekening van de 
koopkracht. De registratieplicht van de huurcontracten zou, als ze zou worden 
nageleefd, het mogelijk maken beter te begrijpen welk aandeel vastgoed heeft in de 
koopkracht. Het is ook aanbevolen rekening te houden met de huurwaarde.  

• Het beleid inzake overheidsfinanciën weegt op de koopkracht van de burgers van een 
land. Het is dus aanbevolen ervoor te zorgen een beleid inzake overheidsfinanciën uit 
te stippelen dat een duurzame groei in ons land ondersteunt. 
 

Tot slot, na een stand van zaken te hebben opgemaakt over de koopkracht in België en enkele 
aanbevelingen te hebben gegeven, kunnen we vooruitblikken naar de toekomst van de 
koopkracht. De door de macro-economische omgeving opgelegde verplichtingen inzake groei 
zijn gekend. We leven in een klimaat dat door sommigen bestempeld wordt als "seculiere 
stagnatie". De technologische evoluties zullen de situatie inzake tewerkstelling en 
productiviteit volledig omgooien. In dergelijk klimaat zullen we een fase van opbouwende 
afbraak kennen, maar niets stelt ons in staat vandaag te wedden op een gunstige of fatale 
evolutie van de koopkracht.  
 
Deze overwegingen worden in het publieke debat gebracht zonder aanmatigend te willen zijn, 
maar met de vaste intentie een boodschap over te brengen aan de burger alsook aan de 
mannen en vrouwen die ons land regeren. Als we vandaag willen leven in een maatschappij 
die meer openstaat en rechtvaardiger is voor de armsten in de samenleving, als we onze 
kinderen een gezondere en leefbaardere maatschappij willen geven, moeten we vandaag 
maatregelen nemen om een van de essentiële onderdelen van ons welzijn te "moderniseren": 
de koopkracht. Dat is ook zo voor de toekomst van de volgende generaties. 
 

**** 
*** 

 
Dit document werd vertaald naar het Nederlands met de medewerking van Bank Degroof Petercam. 

 


