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Help, het voedsel wordt duurder 

 
Informatiebron 1 
 

jaar graanproductie in tonnen* aantal mensen op de wereld 

2010 1.002.400.000 6,5 miljard 

2011 1.077.500.000 6,7 miljard 

* een ton = 1.000 kg 
 
bron: www.fao.org 
 
 

Kinderen: leveren ze iets op? 

 
Informatiebron 2 
 
Overheidsbijdrage kinderopvangtoeslag 
 

toetsingsinkomen in euro’s voor het kind met 
de meeste 
opvanguren 

voor de andere 
kinderen 

van tot en met   

0 18.052 63,20% 63,20% 

18.053 19.178 62,30% 63,20% 

19.179 21.432 61,90% 63,10% 

21.433 23.685 61,10% 63,10% 

23.686 26.023 59,70% 63,00% 

 
De overheidsbijdrage is een percentage van het maximumuurtarief. 
 
 
Informatiebron 3 
 
Tarief Ukkepukkie: 
Uurtarief : € 6,10 
Uren tussen 18.00 en 19.00: € 7,65 
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Informatiebron 4 
 
Hoe is de kinderopvangtoeslag 2008 opgebouwd? 
 
De kinderopvangtoeslag die u van de belastingdienst krijgt, bestaat uit de 
volgende twee delen: 
1 De overheidsbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw toetsingsinkomen 

en van het aantal uren dat uw kinderen worden opgevangen. 
2 Als u werkt: de werkgeversbijdrage. Die keert de belastingdienst uit als extra 

toeslag. Dit bedrag is niet afhankelijk van uw inkomen, maar van uw 
uitgaven voor kinderopvang. De werkgeversbijdrage is 1/3e deel (33,3%) 
van de kosten van kinderopvang.  

 
Maximumuurtarief 
Het maximumuurtarief is € 6,10. Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag wordt 
berekend over maximaal € 6,10. Is uw kinderopvang duurder, dan krijgt u over 
het deel boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw 
kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat lagere uurtarief 
kinderopvangtoeslag. 
 
 

Lekker eerlijk!  

 
Informatiebron 5 
 
Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade 
Sinds de oprichting van Stichting Max Havelaar in 1988 is Max Havelaar hét 
keurmerk voor Fairtrade (eerlijke handel). Het Fairtrade-systeem richt zich op 
kleine boeren in ontwikkelingslanden. Het keurmerk van de stichting Max 
Havelaar geeft aan dat de boeren voor hun producten een eerlijke prijs hebben 
ontvangen. Zo’n eerlijke prijs is volgens Max Havelaar een kostendekkende 
minimumprijs. Dat werkt als volgt:  
De Fairtrade prijs volgt gewoon de prijsontwikkeling op de wereldmarkt. Maar als 
deze marktprijs zo ver daalt dat de redelijke kosten van een duurzame 
productiewijze niet meer worden gedekt, hanteert het Fairtrade-systeem een 
vaste minimumprijs.  
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Eens komt de tijd  

 
Informatiebron 6  
 
Hoogte AOW 
 
Bedragen per persoon per maand: 
 

categorie netto per persoon per maand 

alleenstaande: 

met heffingskorting € 939,12 

zonder heffingskorting € 780,87 

gehuwden/samenwonenden; beide partners 65 jaar of ouder: 

met heffingskorting € 647,16 

zonder heffingskorting € 538,41 

 
 
Informatiebron 7  
 
Huurtoeslag 
 
Kan ik huurtoeslag krijgen? 
Huur: Voor de huurtoeslag moet uw huur lager zijn dan € 630 per maand. 
  
Inkomen: uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 20.600 per jaar als u alleen 
bent, of € 27.950 als u samenwoont. Bent u 65 of ouder? Dan is het 
maximuminkomen € 18.525 als u alleen woont, of € 24.625 als u samenwoont. 
 
Vermogen: uw vermogen mag niet hoger zijn dan onderstaande bedragen. 
 

uw situatie 
maximaal vermogen 
per persoon 

u bent jonger dan 65 
€ 20.315 +  
voor elk minderjarig 
kind € 2.715 

u bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is lager dan  
€ 13.744 

€ 47.207 

u bent 65 jaar of ouder en uw inkomen ligt tussen  
€ 13.744 en € 19.119 

€ 33.761 
 

u bent 65 jaar of ouder en uw inkomen is hoger dan  
€ 19.119 

€ 20.315 
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Dirk wil een nieuwe auto 

 
Informatiebron 8  
 
Kredietruimte en maximaal krediet 
 

kredietruimte maximaal krediet

€ 1.000 € 31.000 

€ 1.250 € 41.000 

€ 1.500 € 52.000 

€ 1.750 € 64.000 

€ 2.000 € 77.000 

€ 2.250 € 91.000 

€ 2.500 € 105.000 

 
Indien de kredietruimte tussen twee bedragen in ligt, moet je uitgaan van het 
laagste bedrag. 
 
 
Informatiebron 9  
 
Kredietsom met looptijd van 3 jaar 
 

kredietsom maandlast looptijd 

€ 26.000 € 848   36 maanden 

€ 27.000 € 880   36 maanden 

€ 28.000 € 913 36 maanden 

€ 29.000 € 946 36 maanden 

€ 30.000 € 979 36 maanden 

€ 31.000 € 1.011 36 maanden 

€ 32.000 € 1.043 36 maanden 

€ 33.000 € 1.076 36 maanden 

€ 34.000 € 1.109 36 maanden 
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Informatiebron 10 
 
Het DELTA CABRIO Persoonlijk Plan 
Hoge inruilwaarde, lage maandlasten 
 
Het DELTA CABRIO Persoonlijk Plan is afgestemd op de hogere restwaarde1) 
en de langere gebruiksduur van uw CABRIO. Dat biedt veel voordelen! De 
hogere restwaarde geeft een hoge slottermijn2) die wordt vertaald naar lage 
maandbedragen. Hoe dat kan? Heel eenvoudig: u betaalt geen aflossing over de 
restwaarde van uw CABRIO, alleen rente. De inruilwaarde3) van uw CABRIO zal 
ruim voldoende zijn, om het bedrag dat aan het einde van de looptijd nog 
openstaat, de restschuld4), te betalen. Dus geen financiële ‘verrassingen’ aan 
het einde van de looptijd.  
 

 
 
Informatiebron 11 
 
Inruilwaarde Garantiebewijs 
Bij uw DELTA CABRIO Persoonlijk Plan financiering voor een nieuwe CABRIO 
kan uw dealer het Inruilwaarde Garantiebewijs afgeven. Dit geeft u een 
gegarandeerde inruilwaarde bij aanschaf van uw volgende CABRIO. Het DELTA 
CABRIO Persoonlijk Plan houdt dus al rekening met uw volgende CABRIO en 
dat geeft zekerheid! Vraag ernaar bij uw dealer.  
 

noot    noot 1 Restwaarde: de geschatte verkoopwaarde van een voertuig aan het einde van de 

gebruiksduur. 

 noot 2 Slottermijn: de laatste termijnbetaling van een lening 

 noot 3 Inruilwaarde: het geld dat u van de dealer  terugkrijgt als u uw oude auto inruilt voor 

een  nieuwe. Dit bedrag kan hoger of lager zijn dan de restwaarde, afhankelijk van 

het moment van inruilen. 

 noot 4 Restschuld: het bedrag dat nog betaald moet worden na afloop van de looptijd van 

een lening. 
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De commissie Bakker 

 
Informatiebron 12  
 
Potentiële beroepsbevolking, 20-65 jaar*, situatie 2007.  
alle getallen x 1 miljoen 
 

Potentiele 
beroepsbevolking: 10

Niet werkend: 2,7 Beroeps-
bevolking: 7,3

Geen 
uitkering: 1,8

Werk-
zoekend: 0,4

Werkt, wil meer 
werken: 0,5

Werkt, wil 
hetzelfde blijven 

werken: 6,4
Uitkering: 0,9

Wil/kan werken 
maar zoekt niet 

actief: 0,3

Wil/kan werken 
maar zoekt niet 

actief: 0,2

Wil/kan niet 
werken: 1,5

Wil/kan niet 
werken: 0,7

 
 
* In tegenstelling tot de gebruikelijke definitie gebruikt de commissie Bakker  
20-65 jaar in plaats van 15-65 jaar. 
 
bron: CBS, 2006 
 
 
Informatiebron 13   
 
Stromen op de arbeidsmarkt 
 
 

Arbeidsmarkt

Zorg voor het huishouden

Werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid,

inactiviteit

Onderwijs
en scholing

AOW VUT en
pensioen

b

a c

d

 
 
bron: ROA 

einde  
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