
Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, vervoerwijzen en regio's
Populatie: Populatie: 6 jaar of ouder
Geslacht: Totaal mannen en vrouwen
Marges: Waarde
Regio's: Nederland

Vervoerwijzen Personenauto (bestuurder)

Onderwerp

Gemiddeld per 
persoon per 
jaar|Afstand

Aantal personen 
per huishouden Afgelegde afstand per huishouden (km)Relatief Tegemoetkoming brandstofTegemoetkoming per huishouden

Perioden 2019
Persoonskenmerken reizigerskilometers
Gestandaardiseerd inkomen: 1e 20%-groep 2906 1.7 4940 7% €70,907,746 €44
Gestandaardiseerd inkomen: 2e 20%-groep 4138 1.9 7862 11% €112,847,836 €71
Gestandaardiseerd inkomen: 3e 20%-groep 6321 2.25 14222 20% €204,134,992 €128
Gestandaardiseerd inkomen: 4e 20%-groep 7610 2.4 18264 26% €262,147,092 €164
Gestandaardiseerd inkomen: 5e 20%-groep 10272 2.55 26194 37% €375,962,335 €235

Totaal €1,026,000,000

Aantal huishoudens per 20%-groep 1599560 799560

Opmerkingen
2019 gebruikt vanwege covid omstandigheden 2020
Geen rekening gehouden met verschillen brandstoftype tussen inkomensgroepen
Aantal personen per huishouden is inclusief tot zes jaar; lichte overschatting kilometers bij hogere inkomensgroepen als gevolg

Bronnen
Afgelegde afstand per inkomensgroep https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84709NED/table?dl=647B1
Aantal huishoudens https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82905NED?dl=453BC
Bedrag tegemoetkoming huishoudens https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2022/03/11/kamerebrief-aanvullende-koopkrachtmaatregelen-2022
Personen per huishouden https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83932NED/table?dl=647B2

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84709NED/table?dl=647B1
https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82905NED?dl=453BC
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2022/03/11/kamerebrief-aanvullende-koopkrachtmaatregelen-2022
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83932NED/table?dl=647B2


Gestandaardiseerde 
inkomensgroep

Inkomen per 
jaar Energiekosten Relatief Tegemoetkoming

Tegemoetkoming per 
huishouden Besteedbaar inkomen per maandToename kosten levensonderhoud door prijsstijgingenToename kosten per jaar

0-20% (tot €22,600) 119 15.5% €170,887,728 €107 €1,266 3.60% €547
20-40% (€22,600 tot €35,928) 133 17.4% €190,992,167 €119 €1,950 2.80% €655
40-60% (€35,928 tot €51,767) 149 19.5% €213,968,668 €134 €2,743 2.20% €724
60-80% (€51,767 tot €75,332) 167 21.8% €239,817,232 €150 €3,742 1.70% €763
80-100% (vanaf €75,332) 198 25.8% €284,334,204 €178 €6,206 1.40% €1,043
Alle_huishoudens

€1,100,000,000

Aantal huishoudens per 20%-groep1599560

Bronnen
Aantal huishoudens https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82905NED?dl=453BC
Energiekosten en besteedbaar inkomen per inkomensgroephttps://www.pbl.nl/publicaties/betaalbaarheid-energierekening-in-breder-perspectief
Toename kosten levensonderhoud door prijsstijgingenhttps://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Centraal-Economisch-Plan-CEP-2022.pdf

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/82905NED?dl=453BC
https://www.pbl.nl/publicaties/betaalbaarheid-energierekening-in-breder-perspectief
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Centraal-Economisch-Plan-CEP-2022.pdf


Tegemoetkoming per gestandaardiseerde inkomensgroep

Totaal Totaal Som Brandstof Per huishouden Per huishouden

Inkomensgroep Brandstof Energie Totaal Per huishouden Energie Som
Toename kosten 
levensonderhoud

Tegemoetkoming / toename 
kosten levensonderhoud

1e 20%-groep €70,907,746 €170,887,728 €241,795,474 €44 €107 €151 €547 27.64%
2e 20%-groep €112,847,836 €190,992,167 €303,840,003 €71 €119 €190 €655 28.99%
3e 20%-groep €204,134,992 €213,968,668 €418,103,660 €128 €134 €261 €724 36.10%
4e 20%-groep €262,147,092 €239,817,232 €501,964,325 €164 €150 €314 €763 41.11%
5e 20%-groep €375,962,335 €284,334,204 €660,296,538 €235 €178 €413 €1,043 39.59%

Totaal €1,026,000,000 €1,100,000,000 €2,126,000,000


