
In deze factsheet wordt een selectie 
gepresenteerd uit de totale informatie 
die wij beschikbaar hebben. Als u op 
zoek bent naar andere of meer gede-
tailleerde informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Onderzoek 
en Statistiek van de gemeente 
Helmond. 
De factsheet is opgedeeld in twee 
delen. Het eerste deel geeft informatie 
over de inkomenssituatie van perso-
nen. Het tweede deel van de factsheet 
gaat in op de inkomenssituatie van 
huishoudens.

Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige 
informatie over de inkomens van personen en huishoudens in Neder-
land. De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst en de Gemeen-
telijke Basisadministratie (GBA), aangevuld met gegevens over onder 
meer studiefinanciering (Dienst Uitvoering Onderwijs). Op basis hiervan 
stelt het CBS gegevens over inkomens op gemeentelijk, wijk- en buurtni-
veau beschikbaar. Gegevens uit de fiscale administratie komen altijd pas 
na enige vertraging beschikbaar voor onderzoek. Aangezien gegevens 
op gemeentelijk en wijkniveau een vrij gelijkmatige en stabiele ontwikke-
ling laten zien, is vertraagde beschikbaarheid geen probleem. Onlangs 
zijn de gegevens over het belastingjaar 2013 beschikbaar gekomen. De 
informatie in deze factsheet is gebaseerd op deze cijfers.

Inkomen van personen 
Het gemiddeld inkomen voor perso-
nen met een heel jaar inkomen (incl. 
studenten) ligt in Helmond op € 
29.500, bijna €2.000 lager dan het 
landelijk gemiddelde (€ 31.400).

Ruim een kwart heeft inkomen maar 
werkt niet
Bijna 63 duizend inwoners hebben het 
hele jaar door een inkomen. De groep 
mensen die dat niet heeft bestaat 
onder meer uit kinderen en jongeren 
(evt. met een bijbaantje) en partners 
zonder werk. 6 op de 10 Helmonders 
met een heel jaar inkomen is actief op 
de arbeidsmarkt. Zij werken in dienst-
verband of als zelfstandige. Daar-
naast zien we dat meer dan een kwart 
van de bevolking wel een inkomen 
ontvangt maar geen werk (meer) 
heeft. Zij zijn gepensioneerd, arbeids-
ongeschikt of werkzoekend.

Het gemiddeld persoonlijk inkomen =
het bruto-inkomen verminderd met: 
betaalde inkomensoverdrachten, 
premies inkomensverzekeringen, 
premies ziektekostenverzekeringen en 
belastingen op inkomen en vermogen.

89.253 Helmonders

62.700 
personen met 52 weken inkomen p/jaar

26.600 
personen met geen/minder
 dan 52 wkn inkomen p/jaar

38.300 
personen actief in dienst-
verband of als zelfstandige

24.400
personen  
niet-actief 

Gepensioneerd
13.700

personen

Arbeids-
ongeschikt

3.700
personen

Werkzoekend /
bijstandgerecht.

3.800
personen

Overig
3.200

personen

Helmondse bevolking naar inkomenspositie

Tot deze groep behoren 
voornamelijk kinderen, maar 
ook niet-werkende partners 
van werkenden en personen 
met een bijbaan (vooral 
scholieren en studenten)
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Hoogste inkomens in Dierdonk,   
Brandevoort, Stiphout en Warande
De hoogste inkomens zijn te vinden in de  
       buurten aan de rand van de stad.   
       In de oudere stadsbuurten, met   
 name in de Binnenstad, Helmond- 
 Oost en -West hebben huishou-  
 dens gemiddeld het minst te 
 besteden.

Inkomen van huishou-
dens

Gemiddelde versus mediaan 
Een particulier huishouden (excl. 
studentenhuishoudens) heeft in 
2013 een gemiddeld besteedbaar 
inkomen (GBI) van €32.700. Dit ligt 
€2.100 lager dan gemiddeld in 
Nederland. 

Het besteedbaar inkomen is het 
hoogst voor gezinnen met kinderen. 
En dan met name voor de gezinnen 
met oudere kinderen. Alleenstaan-
den hebben de minste bestedings-
ruimte op de voet gevolgd door de 
alleenstaande ouders met kinderen 
onder de 18 jaar. Daarnaast zijn het 
de huishoudens waarvan de hoofd-
kostwinner tussen de 45 en 64 jaar 
is en de huishoudens die actief zijn 
op de arbeidsmarkt waar het inko-
men gemiddeld genomen het hoogst 
is.
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Besteedbaar inkomen vergeleken met andere steden

Helmondse huishoudens hebben 6% minder te besteden dan een gemid-
deld huishouden in Nederland. Daarmee doet Helmond het gemiddeld 
‘beter’ dan een groot deel van de groep referentiesteden 
(referentiesteden: steden die qua industrieel verleden, inwonertal en/of 
geografische ligging vergelijkbaar zijn met Helmond). Alleen de huishou-
dens in Oss en Roosendaal hebben gemiddeld meer te besteden.

Vergeleken met de vier andere grote steden in Brabant neemt Helmond 
een middenpositie in. Eindhoven en Tilburg hebben gemiddeld een lager 
inkomen, ’s-Hertogenbosch en Breda een hoger inkomen. 

Als inkomensbegrip wordt het besteedbaar inkomen volgens de 
definitie van het CBS gebruikt.

Het besteedbaar inkomen van individuen wordt afgeleid van het bruto-
inkomen. Het bruto-inkomen bestaat uit winst uit onderneming en/of 
(bruto) inkomsten uit arbeid en vermogen en/of inkomsten door uitkerin-
gen. Om tot het besteedbaar inkomen te komen worden van het bruto-
inkomen de premies voor sociale zekerheid, heffingen en belastingen 
(loon-, inkomsten- en vermogensbelastingen) afgetrokken. Voor het 
besteedbaar inkomen van een huishouden worden alle besteedbare 
inkomens van de afzonderlijke leden van het huishouden bij elkaar 
opgeteld. Niet in alle huishoudens kan een besteedbaar inkomen worden 
afgeleid. Dit geldt voor de huishoudens waar uitsluitend kinderbijslag, 
huursubsidie of studiefinanciering wordt ontvangen.

Het sociaal minimum is het 
wettelijke bestaansminimum 
zoals dat door de politiek is 
vastgesteld. Het sociaal mini-
mum verschilt voor de verschil-
lende typen huishoudens en de 
leeftijd van individuen in het 
huishouden. Het minimum voor 
een alleenstaande tot 65 jaar is 
bijvoorbeeld gelijk aan het 
bijstandsniveau. Vanaf 65 jaar 
is het sociaal minimum van een 
alleenstaande gelijk aan het 
AOW-pensioen. 105% van het 
sociaal minimum wordt landelijk 
het meest gebruikt als armoe-
degrens. 
De afstand tot het sociaal mini-
mum wordt in Helmond ook als 
criterium gebruikt om te bepalen 
welke huishoudens in aanmer-
king komen voor de verschil-
lende gemeentelijke inkomens-
regelingen. In 2015 is voor een 
aantal regelingen deze voor-
waardelijke inkomensgrens 
opgeschroefd naar 120%.  

Inkomen in Helmond en andere steden ten opzichte van het gemiddelde in Nederland
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 huishoudens met inkomen tot 
120% van het sociaal 

minimum 

aantal % 

2008 6.000 16,2% 
2009 6.300 17,0% 
2010 6.500 17,7% 
2011 6.600 17,7% 
2012 6.900 18,4% 
2013 7.300 19,3% 

   

2008-2013 
+1.300  
+22% + 3,1%-punt 
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Groep huishoudens met laag inko-
men in omvang gegroeid

Het aantal huishoudens met een laag 
inkomen is sinds de start van de 
economische crisis in 2008 van jaar op 
jaar toegenomen. In 2013 heeft bijna 1 
op de 5 particuliere huishoudens (7.300 
in totaal) een inkomen dat niet boven 
de 120% van het sociaal minimum 
uitkomt. In Nederland ligt dit aandeel 
dan op bijna 16%. De belangrijkste 
verklaring voor deze ontwikkeling is de 
economische crisis waardoor de 
werkloosheid is opgelopen en de 
koopkracht van de burger van jaar op 
jaar daalde.  De ontwikkelingen in 
Helmond lopen nagenoeg parallel aan 
de ontwikkelingen in Nederland. 

Er zijn nog geen cijfers bekend voor 
2014 en 2015, maar afgaande op 
ramingen, die onder meer worden 
gepubliceerd door het CBS 
(Armoedesignalement 2014, CBS en 
SCP), is het de verwachting dat de 
omvang van de armoede in 2014 en 
2015 zich, mede door het economisch 
herstel, zal stabiliseren. Daarmee lijkt 
het erop dat de armoedeproblematiek 
in 2013 haar hoogtepunt zal hebben 
bereikt.

Huishoudens met laag inkomen

Lage inkomens tweemaal zo vaak afhankelijk van een uitkering

Voor 6 op de 10 Helmondse huishoudens vormt arbeid en/of een eigen onder-
neming de belangrijkste bron van inkomen. De rest van de huishoudens leeft 
voornamelijk van een overdrachtsinkomen (inkomen waarvoor geen tegenpres-
tatie hoeft te worden geleverd). Het gaat dan in het merendeel van de gevallen 
om een of meerdere uitkeringen wegens het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd, ziekte, werkloosheid, bijstand en/of arbeidsongeschiktheid. Binnen 
de groep huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum ligt 
het aandeel huishoudens dat haar inkomen niet uit arbeidsdeelname haalt twee 
keer zo hoog. Voor de groep die al minstens vier jaar een inkomen heeft dat niet 
boven de 120% uit komt, geldt zelfs dat 9 van 10 huishoudens geen inkomen 
heeft uit arbeid.

Belangrijkste bron van inkomsten Helmondse huishoudens
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Gemiddeld besteedbaar inkomen huishoudens naar woonsituatie 

 

 huurwoning  

 totaal met huurtoeslag zonder huurtoeslag 

€41.000 €22.700 €18.200 €26.200 

t.o.v. NL -3% -5% +1% -3% 
 

eigen woning

Helmond

Nederland

heeft eigen woning

huurt zonder toeslag

huurt met toeslag

50%

25%75%

0%

1 op de 5 huishoudens ontvangt huursubsidie

Iets minder dan de helft van de Helmondse particuliere huishoudens bewoont 
een woning die geen eigen bezit is (in Nederland ligt dit aandeel nog iets lager). 
Het merendeel van deze huishoudens ontvangt geen huurtoeslag. 19% van alle 
huishoudens in Helmond ontvangt wel huurtoeslag (oftewel: 43% van de 
huurders ontvangt huurtoeslag). 

Het gemiddeld besteed inkomen van de Helmondse huishoudens die huren ligt 
op jaarbasis ruim €18.000 euro lager dan van de huishoudens met een eigen 
woning. Binnen de groep huurders is het verschil tussen de huurders met en 
zonder toeslag €8.000. 

Colofon
Opdrachtgever:   Gemeente Helmond
Opdrachtnemer:  Onderzoek en Statistiek
Informatie:   Marian Foolen (tel. 587177)
Bron van tabellen en grafieken: CBS RIO 2013
Datum:    april 2016
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hoge inkomens
>€43.786

€38.191 - €43.786

€33.614 - €38.191

lage inkomens
€33.614

Bron van inkomen

 arbeid

 werkloosheid / bijstand

 arbeidsongeschikt

 AOW / pensioen

Huishoudenssamenstelling

 eenpersoonshuishouden

 paar zonder kind(eren)

 paar met kind(eren)

 eenoudergezin

Huurders naar belangrijkste bron van inkomen en huishoudenssamenstelling 

100%             0%      0%                     100%

Huurders met lage inkomens vooral alleenstaand en niet actief op 
de arbeidsmarkt

Waar voorheen de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen uitslui-
tend gekoppeld werd aan de inflatie is vanaf 1 juli 2013 de huurverhoging 
inkomensafhankelijk geworden. Daarvoor worden drie inkomensgrenzen 
gehanteerd. Voor de lage inkomens geldt een bovengrens van €33.614 (prijspeil 
2013). Voor deze groep wordt geen opslagpercentage berekend bij het verho-
gen van de huur. In Helmond heeft 78% van de huishoudens die gehuurd zitten 
een verzamelinkomen beneden deze grens. In Nederland ligt dit aandeel 
3%-punt lager.  De samenstelling van de groep huurders verschilt per inkomens-
grens. In de laagste inkomensklasse – ligt het aandeel huurders met als belang-
rijkste bron van inkomen een uitkering op 64%. Dit aandeel wordt al snel kleiner 
als de inkomensgrens wordt opgeschroefd. De groep huurders met een laag 
inkomen bestaat daarnaast vooral uit eenpersoonshuishoudens. Dit aandeel 
neemt stapsgewijs af wanneer de inkomensgrens hoger ligt.

COLOFON

Opdrachtgever:   
Gemeente Helmond

Opdrachtnemer:  
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