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Looneisen 

 
informatiebron 1 schatting van een deel van de financiële gegevens 

van Ali & Co in 2018 
 

omzet  € 2.700.000 

inkoopwaarde omzet € 1.700.000 

nettowinst € 175.500 

aantal werknemers 10 

gemiddelde loonkosten per werknemer € 48.000  

 
 

S.O.S. Woonlasten 

 
informatiebron 2 gegevens bankrekeningen 
 

inkomen bedrag frequentie 

Job € 25.000 jaar 

Meike € 6.000 jaar 

totaal € 31.000 jaar 

 

uitgaven bedrag frequentie 

huurlasten € 850 maand 

verzekeringen € 900 kwartaal 

abonnementen € 2.100 jaar 

pinbetalingen € 250 week 

overige uitgaven € 375 maand 

 
 
informatiebron 3 Komt u in aanmerking voor huurtoeslag? 
 

U komt in aanmerking voor huurtoeslag als u aan alle vier 
voorwaarden voldoet: 

1 U bent beiden meerderjarig. 
2 Uw gezamenlijke jaarinkomen is lager dan € 30.000.  
3 U bezit gezamenlijk minder dan € 45.000 aan spaargeld. 
4 Uw maandelijkse huurbedrag is hoger dan € 250 en lager dan € 750. 
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Huizenprijzen in de lift 

 
informatiebron 4 stijging huizenprijzen in Amsterdam en  

in de rest van Nederland, vergeleken met het vorige 
jaar     
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Make in India 

 
informatiebron 5 economische gegevens van Nederland en India  
 in 2018 in US$ 
 

gegevens Nederland India 

bevolkingsomvang 17 miljoen 1,3 miljard 

nationaal inkomen $ 901.170 miljard  $ 2.264 miljard  

inkomen per hoofd van de 
bevolking 

$ 53.010 $ 1.710 

economische groei 2,2% 7,6% 

inflatie 1,0% 3,6% 

werkloosheid 4,8% 8% 

beroepsbevolking 8 miljoen 510 miljoen 

% bevolking onder 
armoedegrens 

8,8% 21,9% 

bijdrage sectoren aan het 
nationaal inkomen 

landbouw:   2% 
industrie: 23% 
diensten: 75% 

landbouw: 28% 
industrie: 29% 
diensten: 43% 

verdeling van de 
beroepsbevolking 

landbouw:   2% 
industrie: 16% 
diensten: 82% 

landbouw: 47% 
industrie: 22% 
diensten: 31% 
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