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Opgave 1. Piet houdt over. 

Piet heeft een eigen onderneming en leeft van de winst van zijn onderneming. Piet 

wilde graag weten hoe hij het doet ten opzichte van de rest van de land. Piet had 

namelijk een artikel in de krant gelezen waarin ambtenaren stelden dat ze sterk 

achter waren gaan lopen in salaris ten opzichte van het gemiddelde CAO loon in het 

land. 

Bron 1. ontwikkelingen in inflatie en lonen in Nederland 2013 - 2016. 

 

Volgens het krantenartikel stelden ambtenaren dat de 5% loonsverhoging in 2014 

een sigaar uit eigen doos was omdat de helft daarvan betaalt werd uit een korting op 

hun toekomstige pensioenen. 

Ten slotte stelden de ambtenaren dat ze beter twee jaar na elkaar een 

loonsverhoging van 2,5% zouden kunnen krijgen dan een keer 5% en het volgende 

jaar 0%. 

1. Leg de laatste uitspraak van de ambtenaren uit. 

2. maak een indexreeks van de inflatie voor de jaren 2013 tot en met 2016, met 

2012 als basisjaar (2012 = 100) 

3. Bereken de totale inflatie tussen 2013 (2013 = 100%) en 2016. 

4. Bereken de reële stijging van de lonen van de ambtenarensalarissen in 2014. 

5. Bereken de reële daling van de lonen van de ambtenarensalarissen in 2015. 

6. Bereken met hoeveel procent Piets koopkracht tussen 2013 (2013 = 100%) en 

2016 is gestegen. 

7. Bereken de reële daling van Piets loon in 2016 ten opzichte van 2015. 

 

De CAO lonen (collectieve arbeidsovereenkomsten) stijgen meestal harder dan de 

inflatie. De welvaart neemt dan toe omdat de koopkracht van werknemers in het land 

stijgt. 

8. In welk jaar daalde koopkracht van de werknemers die onder een CAO vielen? 

 

 

inflatie*

loon per maand

Piet In € CAO lonen*

ambtenaren-

salarissen*

2013 2% € 1.495 2,20% 0%

2014 1,60% € 1.718 1,50% 5%

2015 0,90% € 2.013 1,10% 0%

2016 1,30% € 1.923 2,10% 1,30%

* mutatie in procenten tov voorgaande jaar


