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Miljonairs in cijfers: update 2014 

1. Inleiding 

Dit rapport is een vervolg op het onderzoek “Miljonairs in cijfers: update 2012 en 2013” 

(CBS, 2015) dat op verzoek van Van Lanschot Bankiers is uitgevoerd. In dit vervolg-

onderzoek worden cijfers over miljonairshuishoudens geactualiseerd. De actualisering 

betreft de stand van het aantal miljonairs en hun vermogen op 1 januari 2014 en de 

vermogens- en inkomensverdeling van de bevolking (vermogen op 1 januari 2014 en het 

inkomen over 2013)
1
. 

Bovendien komen er op verzoek van Van Lanschot Bankiers nieuwe onderwerpen aan 

de orde, zoals de burgerlijke staat van miljonairs, het leeftijdsverschil van partners, 

gezondheid en leefstijl en het motorvoertuigbezit. 

“Miljonairs” zijn in dit rapport huishoudens woonachtig in Nederland met een vermogen 

van minstens 1 miljoen euro, exclusief de waarde van de eigen woning (hoofdverblijf) en 

de eventueel daarop rustende hypotheekschuld. Deze definitie wijkt af van andere CBS-

publicaties, waarin de waarde van de eigen woning en de hypotheekschuld wel worden 

meegeteld in het vermogen. Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. 

Persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd en burgerlijke staat zijn kenmerken van de 

hoofdkostwinner van het huishouden, tenzij anders vermeld. In deze publicatie worden de 

termen “miljonair” en “miljonairshuishouden” gebruikt. Daarmee wordt dezelfde entiteit 

aangeduid, namelijk (leden van) een huishouden met een vermogen van 1 miljoen of 

meer. 

Gegevens over vermogens van huishoudens zijn bepaald op 1 januari van een verslag-

jaar. Wanneer in dit rapport wordt gesproken over vermogen 2014, dan gaat het feitelijk 

over de stand van het vermogen op 1 januari 2014. De gegevens hebben betrekking op 

alle huishoudens met een bekend inkomen in het voorgaande jaar. Het betreft zowel 

particuliere als institutionele huishoudens. CBS-publicaties over vermogen en inkomen 

beperken zich meestal tot de bevolking in particuliere huishoudens waarvan het inkomen 

bekend is. 

Zie bijlage 1 voor een korte beschrijving van de onderzoeksmethode en bijlage 2 voor 

een omschrijving van de gebruikte begrippen. 

De inhoud van dit rapport is als volgt. In paragraaf 2 worden specifieke kenmerken 

beschreven van miljonairshuishoudens in Nederland. Het gaat daarbij onder andere om 

de samenstelling van het huishouden, de burgerlijke staat en het leeftijdsverschil tussen 

partners. Ook komen de gezondheid en leefstijl van huishoudensleden en het 

motorvoertuigbezit aan de orde. In paragraaf 3 wordt beschreven waar en in welk soort 

woningen miljonairs wonen. In paragraaf 4 wordt ingegaan op de hoogte en 

samenstelling van het vermogen van miljonairs. Ook komt daar het inkomen van 

miljonairs aan bod. Paragraaf 5 gaat over de vermogensverdeling in Nederland. Tot slot 

                                                      
1
 Daarnaast zijn de vermogensuitkomsten van 1 januari 2013 in dit rapport gebaseerd op definitieve gegevens.  

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4CA1DE22-6E08-4C21-A0C3-D0CAEE45CAEE/0/Rapport2015.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4CA1DE22-6E08-4C21-A0C3-D0CAEE45CAEE/0/Rapport2015.pdf
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wordt in paragraaf 6 de ontwikkeling van het vermogen in de periode 2006 tot en met 

2014 kort beschreven, waarbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen van het aantal 

miljonairs en hun vermogen. 

2. Specifieke kenmerken van miljonairs 

In 2014 had van alle huishoudens in Nederland 1,4 procent een vermogen van 1 miljoen 

euro of meer. Dat komt overeen met ruim 108 duizend huishoudens. Miljonairs hebben 

een vermogen van meer dan 1 miljoen euro, waarbij de waarde van de eigen woning en 

de eventueel daarbij behorende hypotheek niet in het vermogen zijn meegerekend
2
. In 

deze paragraaf worden enkele specifieke kenmerken van miljonairs beschreven en 

vergeleken met niet-miljonairs. 

Miljonairs minder vaak gescheiden 

Miljonairs zijn over het algemeen ouder dan niet-miljonairs en hebben mede daarom 

vaker een partner. Dit komt tot uiting in de samenstelling van miljonairshuishoudens: 

16 procent bestond in 2014 uit eenpersoonshuishoudens tegen 35 procent bij de niet-

miljonairs. Ook wordt dit weerspiegeld in verschillen in de burgerlijke staat van miljonairs 

en niet-miljonairs (figuur 1): 70 procent van de miljonairs is gehuwd tegen 44 procent van 

de niet-miljonairs. 

1. Miljonairs en niet-miljonairs naar burgerlijke staat, 1 januari 2014
*
 

  

Van de miljonairs is rond 7 procent gescheiden tegen 13 procent van de niet-miljonairs. 

Miljonairs scheiden in het algemeen minder dan niet-miljonairs (figuur 2). Van alle 

miljonairs die gehuwd zijn of ooit gehuwd zijn geweest, is 15 procent ooit gescheiden, 

waarvan 1,5 procent 2 keer of meer. Van de niet-miljonairs is 28 procent ooit gescheiden, 

waarvan 3,7 procent 2 keer of meer. Van de miljonairs die gehuwd zijn of ooit gehuwd 

zijn geweest is 9 procent 2 keer of vaker getrouwd, bij de niet-miljonairs is dat ruim 11 

procent. 

                                                      
2
 Wanneer de waarde van de eigen woning en de eventueel daarbij horende hypotheek wel in het vermogen 

worden meegeteld, dan was 2 procent van de huishoudens in 2014 miljonair. 
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2. Niet-miljonairs en miljonairs naar aantal scheidingen
1
, 1 januari 2014

*
 

 
1
 Aandeel van hoofdkostwinners die gehuwd zijn of ooit gehuwd zijn geweest 

Leeftijdsverschil partners nagenoeg gelijk verdeeld 

Het gemiddelde leeftijdsverschil tussen de oudste en jongste partner in huishoudens met 

paren bedraagt 3 jaar en 9 maanden. Bij miljonairsparen is het gemiddelde verschil iets 

kleiner: 3 jaar en 7 maanden. Bij paren met een mannelijke en vrouwelijk partner is bij 

73 procent de mannelijke partner ouder dan de vrouwelijke, waarvan bij 6 procent het 

leeftijdsverschil 10 jaar of meer bedraagt.  

3. Niet-miljonairs en miljonairs naar leeftijdsverschil mannelijke en vrouwelijke partner, 1 januari 2014
*
 

  

 

Er zijn kleine verschillen tussen de verschillende vermogensklassen te constateren. 

Vrouwelijke partners die 5 jaar of meer ouder zijn dan hun mannelijke partner komen iets 

vaker voor bij niet-miljonairs: 3,4 procent tegen 1,9 procent bij miljonairs. Mannelijke 

partners die 10 jaar of meer ouder zijn dan hun vrouwelijke partner komen iets meer voor 

bij de huishoudens met een vermogen van 5 miljoen of meer: 8,5 procent tegen 6 procent 

bij de overige huishoudens.  

Miljonairs gezonder 

Volwassenen die deel uitmaken van miljonairshuishoudens (“miljonairs”) voelen zich 

gezonder dan volwassenen in niet-miljonairshuishoudens (staat 1). Rond 15 procent van 

de miljonairs ervaart zijn gezondheid minder dan “goed” tegen 23 procent bij de niet-
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miljonairs. Ouderen voelen zich doorgaans minder gezond dan jongeren en omdat 

miljonairs gemiddeld ouder zijn dan niet-miljonairs is het verschil nog groter als wordt 

gecorrigeerd voor dit leeftijdsverschil. Zo ervaart van de miljonairs van 50 jaar of ouder 

20 procent zijn gezondheid minder dan “goed” tegen 34 procent van de niet-miljonairs 

van 50-plus. 

Miljonairs roken minder vaak dan niet-miljonairs, maar meer miljonairs drinken alcohol. Er 

is evenwel (statistisch) geen verschil tussen het aandeel overmatige drinkers onder 

miljonairs en niet-miljonairs. 

Volwassenen in miljonairshuishoudens hebben minder vaak overgewicht: 40 tegen 47 

procent. Bij de 50-plussers is het verschil tussen miljonairs en niet-miljonairs nog groter. 

Het aandeel miljonairs met ernstig overgewicht is de helft van het aandeel bij niet-

miljonairs: 6 tegen 12 procent. Er is (statistisch) geen verschil in de mate waarin 

miljonairs en niet-miljonairs voldoende bewegen. 

Staat 1.  

Gezondheid en leefstijl van volwassenen in niet-miljonairs- en miljonairshuishoudens, 1-1-2014
*2

 

  
Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / Gezondheidsenquête / SSB 
1
 verschil is statistisch niet significant 

2
 gegevens uit Gezondheidsenquête 2010/2013 

Miljonairs bezitten meer en nieuwere auto’s 

Rond 95 procent van de miljonairshuishoudens heeft minimaal één motorvoertuig in bezit 

tegen 74 procent van de niet-miljonairs (staat 2). Vaak gaat het om een personenauto. 

Miljonairs hebben veel vaker nieuwere personenauto’s dan niet-miljonairs, die ook iets 

vaker hybride of elektrisch zijn aangedreven. Miljonairs hebben daarnaast iets vaker een 

motorfiets in bezit dan niet-miljonairs.  

Ook bezitten miljonairs vaker “oldtimers”. Dit aandeel loopt op van ruim 5 procent bij de 

miljonairs met 1 tot 2 miljoen vermogen tot bijna 11 procent in de hoogste vermogens-

klasse. Iets meer dan 1 procent van de niet-miljonairs heeft een “oldtimer”. Miljonairs 
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hebben overigens nauwelijks een andere voorkeur voor de kleur van personenauto’s dan 

niet-miljonairs: favoriet is grijs, gevolgd door zwart en blauw.  

Staat 2. 

Motorvoertuigbezit van niet-miljonairs- en miljonairshuishoudens, 1-1-2014
*
 

 
Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / SSB 

 

Ruim de helft van de miljonairs heeft twee of meer personenauto’s in bezit; bij één op de 

vijf is sprake van drie of meer auto’s (figuur 4). Naarmate het vermogen van het 

huishouden hoger is neemt het bezit van meerdere personenauto’s toe. Van de miljonairs 

met een vermogen van 10 miljoen of meer heeft bijna driekwart twee auto’s of meer en 

een op de drie heeft drie personenauto’s of meer. Gemiddeld hebben miljonairs bijna 

twee personenauto’s in bezit, tegen één bij de niet-miljonairs. 

 

4. Aantal personenauto’s van niet-miljonairs- en miljonairshuishoudens, 1-1-2014
*
 

 

 

Miljonairs rijden doorgaans in zwaardere auto’s dan niet-miljonairs. Het gemiddelde 

gewicht van personenauto’s is bij niet-miljonairs 1180 kilogram en bij miljonairs 1530 

kilogram. Naarmate het vermogen van het huishouden hoger is, is ook het gewicht van 

de auto hoger. 
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Conclusie 

Miljonairs scheiden minder vaak dan niet-miljonairs en er is nauwelijks verschil tussen 

miljonairs- en niet-miljonairshuishoudens wat betreft het leeftijdsverschil van partners. 

Miljonairs voelen zich gezonder, roken minder vaak en hebben minder vaak overgewicht. 

Miljonairs hebben vaker meerdere auto’s in bezit dan niet-miljonairs, die bovendien 

nieuwer en zwaarder zijn. Bovendien bezitten zij vaker “oldtimers”. Naarmate het 

vermogen van het huishouden hoger is neemt het aantal auto’s en het gewicht van de 

auto toe. 

3. Waar wonen miljonairshuishoudens? 

In deze paragraaf wordt beschreven waar miljonairs wonen. Het gaat daarbij enerzijds 

om de woongemeente en regio, anderzijds om het type woning. 

Laren en Bloemendaal relatief de meeste miljonairshuishoudens 

In 2014 waren er 79 gemeenten met 2,5 procent of meer miljonairs (zie figuur 4 en 

tabel 6). De lijst wordt aangevoerd door 5 gemeenten met meer dan 7 procent miljonairs: 

Laren (N.H.), Bloemendaal en Blaricum met rond 10 procent miljonairs, gevolgd door 

Wassenaar met 8,8 procent en Rozendaal met 7,6 procent. 

Er zijn 71 gemeenten met minder dan één procent miljonairs. In Kerkrade wonen relatief 

de minste miljonairshuishoudens (0,3 procent) gevolgd door Landgraaf, Brunssum en 

Den Helder met 0,4 procent miljonairs.  

De COROP-gebieden “Het Gooi en Vechtstreek” en de “Agglomeratie Haarlem”, waar de 

gemeenten met relatief de meeste miljonairs liggen, voeren de lijst aan van COROP-

gebieden met de meeste miljonairs met respectievelijk 3,3 en 2,3 procent miljonairs (zie 

tabel 5). “Zuid-Limburg” en “Zaanstreek” zijn hekkensluiter met 0,8 procent miljonairs. 

In de provincies Utrecht en Zeeland wonen relatief de meeste miljonairs: 1,7 procent van 

alle huishoudens gevolgd door Noord-Holland met 1,6 procent. In de provincies Limburg, 

Flevoland en Groningen woonden in 2014 relatief de minste miljonairs: rond 1 procent.  
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5. Percentage miljonairs per gemeente (gemeentelijke indeling 2016), 1 januari 2014
*
 

   

Miljonairs wonen in duurdere koopwoningen 

Miljonairshuishoudens wonen meestal in een koopwoning (figuur 6). Ruim een derde van 

de miljonairs (35 procent) woonde in 2014 in een koopwoning met een waarde van een 

half miljoen euro of meer. Door de waardedaling van huizen van de laatste jaren is dit 

aandeel aanzienlijk minder geworden: in 2008 woonde nog ruim de helft van de miljonairs 

in een koopwoning van 500 duizend euro of meer. 

Van de niet-miljonairshuishoudens woont 45 procent in een huurwoning en slechts 

2 procent in een koopwoning van een half miljoen euro of meer. Het is overigens niet zo 

dat dure koopwoningen alleen worden bewoond door miljonairs: in 2014 werd ruim de 

helft van de woningen van 1 miljoen euro of meer bewoond door niet-miljonairs (zie 

tabel 4). 

Bron: CBS, Vermogensstatistiek / SSB 
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6. Miljonairs en niet-miljonairs naar huur- of koopwoning en woningwaarde koopwoning, 1 januari 2014
*
 

 

Een miljonairskoopwoning had in 2014 een waarde van gemiddeld 504 duizend euro, 

ruim twee keer zoveel als een koopwoning van niet-miljonairs, die een gemiddelde 

waarde had van 238 duizend euro. De waarde van de woning loopt op met de 

vermogensklasse van miljonairs. De gemiddelde waarde van de koopwoning van 

huishoudens met een vermogen van 1 tot 2 miljoen bedraagt rond 440 duizend euro; van 

miljonairs met 10 miljoen of meer vermogen is de gemiddelde waarde van de 

koopwoning 860 duizend euro. 

Conclusie 

Miljonairshuishoudens wonen relatief vaak in Utrecht, Zeeland en Noord-Holland. Laren 

en Bloemendaal hebben relatief de meeste miljonairs. Miljonairs wonen minder vaak 

gehuurd en wonen vooral in duurdere koopwoningen. 

4. Vermogen en inkomen van miljonairshuishoudens in 2014 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de omvang en samenstelling van het vermogen en 

het inkomen van miljonairs. Daarbij worden miljonairs en niet-miljonairs vergeleken. 

Miljonairs ruim 50 keer zoveel vermogen als niet-miljonairs 

Miljonairshuishoudens hadden in 2014 gemiddeld bijna 3,2 miljoen euro aan vermogen, 

tegenover een vermogen van 56 duizend euro onder niet-miljonairs (staat 1). Het 

vermogen van miljonairs is hiermee 56 keer zo hoog als dat van niet-miljonairs. Miljonairs 

hebben relatief iets minder schulden dan niet-miljonairs: 8 procent tegen 14 procent 

(schuld als percentage van het bezit). Dit zijn bijvoorbeeld consumptieve kredieten en 

hypotheken voor de tweede woning of ander onroerend goed. 



 

10 

 

Staat 3.  

Vermogen
1
, bezittingen en schulden van miljonairs en niet-miljonairs, gemiddeld

2 
per 

huishouden en totale sommen, 1 januari 2014
*
 

  
Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden 
1
 Bezittingen, schulden en vermogen zijn exclusief de waarde van de eigen woning en de hypotheekschuld 

2
 De gemiddelde bedragen zijn bepaald op basis van alle huishoudens 

Van de bijna 108 duizend miljonairs in 2014 had 59 procent een vermogen tussen de 

1 en 2 miljoen euro (figuur 7). Rond 30 procent van de miljonairs heeft een vermogen 

tussen de 2 en 5 miljoen euro. Een klein deel van de miljonairs, 4 procent, heeft een 

vermogen van 10 miljoen euro of meer. Het gaat daarbij om ruim 4 duizend huishoudens. 

7. Miljonairs naar hoogte van hun vermogen
1
, 1 januari 2014

*
 

  
1
 Vermogen exclusief waarde eigen woning en eventuele hypotheekschuld 

Bezit miljonairs bestaat vooral uit aandelen en obligaties 

In 2014 bestond 62 procent van de bezittingen van miljonairs uit aandelen en obligaties 

terwijl 13 procent uit bank- en spaartegoeden bestond. Bij niet-miljonairs is de verhouding 

juist andersom: ruim de helft van hun bezit bestaat uit bank- en spaartegoeden en 

15 procent uit aandelen en obligaties. Gemiddeld hebben miljonairshuishoudens 

432 duizend euro aan spaartegoeden, tegenover 35 duizend bij niet-miljonairs. 
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8. Samenstelling van bezittingen
1
 naar vermogensklassen van huishoudens, verdeling in percentages 

en gemiddelde bedragen
2
 in 1000 euro, 1 januari 2014

*
 

1
 Bezittingen zijn exclusief de waarde van de eigen woning 

2
 De gemiddelde bedragen zijn bepaald op basis van alle huishoudens, dus inclusief huishoudens zonder bezit 

Naarmate het vermogen van miljonairshuishoudens groter is, neemt het relatieve aandeel 

van beleggingen in aandelen en obligaties in het totale bezit toe. Zo bestaat het bezit van 

huishoudens met 10 miljoen euro vermogen of meer voor 83 procent uit aandelen en 

obligaties tegen 39 procent bij de miljonairs met 1 tot 2 miljoen vermogen. Het relatieve 

aandeel van andere soorten bezit (bank- of spaartegoeden, onroerend goed buiten de 

eigen woning, roerend goed en ondernemingsvermogen) neemt af naarmate het 

vermogen groter is. 

Staat 4.  

Aandeel huishoudens van miljonairs en niet-miljonairs dat bezittingen heeft 

naar type bezitting, 1 januari 2014
*
 

  
Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / Sociaal Statistisch Bestand 

De totale bezittingen van miljonairs en niet-miljonairs bestaan respectievelijk voor 14 en 

22 procent uit onroerend goed, zoals een vakantiehuis of beleggingspand. Er zijn echter 

grote verschillen tussen miljonairs en niet-miljonairs in het percentage huishoudens dat 

onroerend goed bezit (staat 4). Van de miljonairs bezit 56 procent onroerend goed 

(buiten de eventuele eigen woning) met een gemiddelde waarde van 876 duizend euro 
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(tabel 9). Van de niet-miljonairs bezit 7 procent onroerend goed naast een eventuele 

eigen woning. Als niet-miljonairs onroerend goed bezitten, dan heeft dit een gemiddelde 

waarde van 197 duizend euro. 

Miljonairs vaker inkomen uit vermogen en eigen onderneming 

Voor miljonairs is hun vermogen een belangrijke bron van inkomen. In 2014 was inkomen 

uit vermogen voor 16 procent van de miljonairshuishoudens de belangrijkste 

inkomensbron in het voorafgaande jaar (figuur 9). Het gaat dan bijvoorbeeld om 

ontvangen rente op spaartegoeden, dividenden en inkomsten uit onroerend goed. Bij 

niet-miljonairs komt inkomen uit vermogen als voornaamste inkomensbron relatief weinig 

voor (0,2 procent).  

Vooral voor oudere miljonairs is inkomen uit vermogen een belangrijke inkomensbron. 

Van de miljonairshuishoudens met een hoofdkostwinner van 60 jaar of ouder is bij 

22 procent inkomen uit vermogen de belangrijkste inkomensbron. Bij miljonairs jonger 

dan 60 jaar is dat 11 procent.  

Miljonairs hebben ook vaker inkomen uit eigen onderneming als voornaamste 

inkomensbron: 29 procent tegen 11 procent bij de niet-miljonairs.  

Van de niet-miljonairshuishoudens is 13 procent afhankelijk van sociale zekerheid en 

sociale voorzieningen. Rond 1 procent van de miljonairs heeft als voornaamste 

inkomensbron een sociale zekerheidsuitkering. Het gaat daarbij meestal om 

werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Miljonairs komen niet voor een 

bijstandsuitkering in aanmerking, omdat daarvoor een vermogenstoets geldt. 

9. Belangrijkste bron van inkomen van miljonairs en niet-miljonairs
1
, 1 januari 2014

*
 

  
1
 Huishoudens naar het vermogen op 1 januari van het verslagjaar met het inkomen over het voorgaande jaar 

Inkomen miljonairs ruim 2,5 maal zo hoog als van niet-miljonairs 

Miljonairshuishoudens hebben een besteedbaar jaarinkomen dat gemiddeld ruim 

2,5 maal zo hoog ligt als dat van niet-miljonairs (staat 5). Miljonairs met inkomen uit 

vermogen als belangrijkste inkomensbron, hebben het hoogste huishoudensinkomen: 

gemiddeld ruim 117 duizend euro per jaar. 
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Staat 5.  

Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen naar voornaamste inkomensbron van miljonairs en 

niet-miljonairs
1
, 1 januari 2014

* 

  
Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / Sociaal Statistisch Bestand 
1
 Huishoudens naar het vermogen op 1 januari van het verslagjaar met het inkomen over het voorgaande jaar 

Conclusie 

Miljonairs hebben gemiddeld 3,2 miljoen euro aan vermogen, ruim 50 keer zo veel als 

niet-miljonairs. De samenstelling van het vermogen van miljonairs wijkt sterk af van dat 

van niet-miljonairs. Bij miljonairs bestaat het bezit vooral uit aandelen en obligaties, terwijl 

niet-miljonairs vooral bank- en spaartegoeden hebben. Naarmate het vermogen van 

miljonairs groter is, bestaat een groter deel van het bezit uit aandelen en obligaties. Voor 

miljonairs is het inkomen uit vermogen een belangrijke bron van inkomen. Het 

besteedbaar jaarinkomen van miljonairshuishoudens is gemiddeld ruim 2,5 keer zo hoog 

als dat van niet-miljonairshuishoudens. 

5. Vermogensverdeling en ongelijkheid 

In 2014 bestond 1,4 procent van de huishoudens uit miljonairshuishoudens. Deze 

miljonairs bezitten samen 44 procent van het totale vermogen van Nederlandse 

huishoudens (staat 3). Dit geeft aan dat het vermogen van huishoudens in Nederland 

scheef is verdeeld: een kleine groep huishoudens bezit een groot deel van het vermogen. 

Grote ongelijkheid in vermogensverdeling 

De mate van ongelijkheid tussen huishoudens wat betreft hun vermogen en inkomen kan 

worden uitgedrukt in de Lorenz-curve en de Gini-coëfficiënt (Claessen, 2010
3
).  

Figuur 10 geeft de Lorenz-curve van vermogens en inkomens van huishoudens. De 

curve geeft de (on)gelijkheid van de vermogens- en inkomensverdeling weer als de 

afwijking van de 45°-lijn, die volledige gelijkheid aangeeft. In 2014 bezat 10 procent van 

de huishoudens met het meeste vermogen ruim drie kwart van het totale vermogen. De 

                                                      

3
 Claessen, J. (2010). Vermogensverdeling en vermogenspositie huishoudens. Sociaaleconomische trends, 

2
e
 kwartaal 2010. CBS, Den Haag/Heerlen.  

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/86F022F2-02B6-44DE-B852-3521B4273548/0/2010k2v4p07art.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/86F022F2-02B6-44DE-B852-3521B4273548/0/2010k2v4p07art.pdf
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inkomensverdeling is minder scheef: de 10 procent rijkste huishoudens in termen van 

inkomen heeft rond een kwart van het totale inkomen in Nederland. 

Hoewel het meer gebruikelijk is alleen positieve waarden te presenteren, zijn voor deze 

Lorenz-verdeling ook de huishoudens met negatieve vermogens meegenomen. De curve 

loopt hierdoor deels onder de X-as. Van de huishoudens heeft 2,7 procent een negatief 

vermogen. Vervolgens heeft de volgende 51 procent van de huishoudens geen of een 

zodanig laag positief vermogen dat de curve pas bij ongeveer 54 procent van de 

huishoudens boven de nullijn uitkomt. Wanneer we de huishoudens dus rangschikken 

van laag naar hoog vermogen, heeft de eerste 54 procent van de huishoudens samen 

een vermogenssom van nul euro. Dit betekent dus niet dat 54 procent een negatief 

vermogen heeft, maar dat ze gezamenlijk zo weinig vermogen hebben, dat ze het 

negatieve vermogen van de eerste 2,7 procent niet compenseren. 

10. Lorenz-curve vermogen
1
 1-1-2014

*
 en besteedbaar inkomen 2013 van alle huishoudens 

  
1
 Vermogen exclusief de waarde van de eigen woning en de daarop rustende hypotheekschuld 

De mate van ongelijkheid wordt ook wel samenvattend weergegeven met de Gini-

coëfficiënt. De waarde van deze coëfficiënt ligt tussen de 0 en de 1 waarbij “0” correspon-

deert met volledige gelijkheid (ieder huishouden heeft hetzelfde vermogen dan wel 

inkomen) en “1” met totale ongelijkheid (één huishouden bezit al het vermogen). Voor 

2014 komt de coëfficiënt voor de vermogensverdeling (excl. eigen woning en hypotheek) 

in Nederland uit op 0,89, dat duidt op een grote ongelijkheid (staat 4). De vermogens-

ongelijkheid neemt de laatste jaren licht toe. 
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De Gini-coëfficiënt voor de verdeling van de besteedbare inkomens van alle huishoudens 

in 2013 bedroeg 0,35. 

Staat 6.  

Gini-coëfficiënt voor vermogen
1
 en besteedbaar inkomen van alle huishoudens

 

Bron: CBS, Vermogens- en inkomensstatistiek van huishoudens / Sociaal Statistisch Bestand 
1
 Vermogen exclusief waarde eigen woning en eventuele hypotheekschuld 

Conclusie 

Het vermogen is scheef verdeeld over de Nederlandse huishoudens. Zo bezitten de 

10 procent rijkste huishoudens in termen van vermogen (excl. eigen woning) ruim drie 

kwart van het totale vermogen in Nederland. Miljonairs (1,4% van alle huishoudens) 

bezitten 44 procent van het totale vermogen. De inkomensongelijkheid in Nederland is 

aanzienlijk kleiner dan de vermogensongelijkheid. 

6. Vermogen en miljonairs in de periode 2006-2014 

In deze paragraaf wordt eerst de ontwikkeling van het totale vermogen (exclusief de 

eigen woning) in Nederland in de periode 2006-2014 beschreven. Daarna wordt specifiek 

gekeken naar miljonairshuishoudens, waarbij vergelijkingen worden gemaakt met niet-

miljonairs. 

Vermogen in de periode 2006-2014 

De economische ontwikkelingen van de laatste jaren hebben hun weerslag gehad op het 

vermogen van Nederlanders. Tussen 2006 en 2007 steeg het gezamenlijke vermogen 

(exclusief de eigen woning) van alle huishoudens met bijna 8 procent en tussen 2007 en 

2008 kwam daar nog eens 3 procent stijging bij. Het totale vermogen daalde tussen 2008 

en 2009 met 4,5 procent, maar nam tussen 2009 en 2010 weer toe met 9,2 procent. 

In 2011 lag de waarde van het vermogen weer 1,9 procent lager dan in 2010, waarna 

stijgingen volgden met respectievelijk 2, 3 en 4 procent in 2011-2012, 2012-2013 en 

2013-2014
*
. De daling in het vermogen tussen 2008 en 2009 wordt vooral veroorzaakt 

door een daling van de waarde van aandelen en obligaties. De totale waarde van 

aandelen en obligaties in bezit van alle Nederlanders samen daalde van 2008 op 2009 

met bijna 19 procent. Van 2009 op 2010 wordt dit waardeverlies voor een groot deel 

goedgemaakt. Ook de daling van het vermogen van 2010 op 2011 wordt vooral 

veroorzaakt door de daling van de waarde van het bezit van aandelen en obligaties. 

Hoewel in dit rapport de eigen woning in het vermogen buiten beschouwing wordt laten, 

is de eigen woning wel degelijk onderdeel van het vermogen van huishoudens in 

Nederland: 56 procent van de huishoudens bezat in 2014 een eigen woning, terwijl 46 

procent een hypotheekschuld op de eigen woning had. De totale waarde van de eigen 

woningen daalt vanaf 2009. De grootste daling was van 2012 op 2013 met ruim 9 

procent, gevolgd door 5 procent van 2009 op 2010. In 2014 is de totale waarde van de 

eigen woning nagenoeg gelijk aan die van 2013. De totale hypotheekschuld is in de 
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periode 2006-2013 steeds jaarlijks toegenomen. Daar lijkt nu voor eerst sinds 2006 een 

einde aan te zijn gekomen: van 2013 op 2014 daalde de totale hypotheekschuld met 

0,6 procent. 

De waarde van het totale vermogen (exclusief de eigen woning) op 1 januari 2014 was 

12 procent hoger dan op 1 januari 2008, vóór aanvang van de economische crisis. Het 

gemiddelde vermogen per huishouden in 2014 ligt 6 procent hoger dan het vermogen 

in 2008. Wanneer de eigen woning en de hypotheekschuld in het vermogen wordt 

meegenomen, dan is het totale vermogen in 2014 ruim 14 procent lager dan in 2008, 

gemiddeld per huishoudens zelfs bijna 18 procent lager.  

Jaarlijkse stijging van aantal miljonairs vanaf 2012 

De ontwikkeling van het aantal miljonairs volgt globaal de ontwikkeling van het vermogen 

in Nederland. Zo steeg tussen 2006 en 2007 het totale vermogen met 8 procent (staat 7). 

Het aantal miljonairshuishoudens nam in deze periode ook met 8 procent toe. Tussen 

2008 en 2009 daalde het totale vermogen in Nederland met bijna 5 procent, terwijl het 

aantal miljonairs met 6 procent is afgenomen. Uiteindelijk herstelt het aantal miljonairs 

zich weer in 2010 met een stijging van 12 procent tegen een stijging van het totale 

vermogen van 9 procent. Van 2010 op 2011 is er een daling van 6 procent van het aantal 

miljonairshuishoudens tegen een daling van 2 procent van de totale vermogenssom. 

Vanaf 2012 is er jaarlijks een stijging van de vermogenssom met daarbij een jaarlijkse 

stijging van het aantal miljonairs met 5 procent.  

Staat 7.  

Miljonairs en hun vermogen
1
 en ontwikkeling vermogenssom van alle huishoudens 

Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / Sociaal Statistisch Bestand 
1
 Vermogen exclusief waarde eigen woning en eventuele hypotheekschuld 

Vermogen van miljonairs 2014 hoger dan van miljonairs in 2013 

Miljonairs verloren van 2008 op 2009 gemiddeld relatief meer vermogen dan niet-

miljonairs. Op 1 januari 2009 hadden miljonairshuishoudens gemiddeld ruim 5 procent 

minder vermogen (exclusief de eigen woning) dan miljonairs een jaar eerder, terwijl niet-

miljonairs er ruim 1 procent op achter gingen. Hoewel beide groepen last hadden van 

dalende aandelenkoersen in 2008, had dit meer effect op het vermogen van miljonairs, 

omdat een veel groter deel van hun bezittingen bestaat uit aandelen en obligaties (zie 

paragraaf 4). In 2010 en 2011 is het gemiddelde vermogen van miljonairs respectievelijk 

5 en 2 procent hoger dan het gemiddelde vermogen van miljonairs een jaar eerder 

gevolgd door een daling van ruim 3 procent in 2012 en een stijging van 4 en 5 procent in 

respectievelijk 2013 en 2014. 

Overigens ligt het gemiddelde vermogen van miljonairs in 2014 ruim boven het niveau 

van miljonairs in 2008 (tabel 8). Voor niet-miljonairs is dat ongeveer gelijk. 
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Bij de vergelijking van het gemiddelde vermogen van miljonairs uit verschillende jaren 

moet worden bedacht dat de samenstelling van de groep miljonairs in de tijd wijzigt. 

Enerzijds heeft dit te maken met de waarde van het vermogen, anderzijds met wijzi-

gingen in de samenstelling van huishoudens. Door verandering van de waarde van het 

vermogen kunnen huishoudens in het ene jaar meer dan 1 miljoen vermogen bezitten, 

maar in een ander jaar minder, waardoor zij niet meer tot de populatie miljonairs behoren. 

Ook wijzigingen in de samenstelling van huishoudens, bijvoorbeeld door scheiding, 

kunnen consequenties hebben voor de hoogte van het vermogen van huishoudens. Dit 

betekent dat de groep miljonairshuishoudens in een bepaald jaar voor een deel andere 

huishoudens zijn dan in een ander jaar.  

Het vergelijken van de gemiddelden per miljonair tussen jaren kan dus slechts dienen als 

een globale indicatie voor de ontwikkeling van het vermogen en vermogensonderdelen 

van miljonairs. 

Conclusie 

Het vermogen in Nederland fluctueert flink in de periode 2006-2014. De laatste drie jaren 

stijgt de totale vermogenssom. De ontwikkeling van het aantal miljonairs volgt deze lijn. 

De laatste drie jaren komen er per saldo 5 procent miljonairs per jaar bij. 
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Bijlage 1. Beschrijving van het onderzoek 

1. Bronnen 

Integraal vermogensbestand 

De belangrijkste bron voor dit onderzoek is het jaarlijkse, integrale vermogensbestand. 

Het bevat de vermogensgegevens van alle huishoudens in Nederland op 1 januari van 

het jaar. De brongegevens voor dit bestand zijn afkomstig van onder andere de 

administraties van de Belastingdienst. Het betreft zowel aangifte- als aanslaggegevens. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens over banktegoeden en effectenbezit die 

de Nederlandse banken leveren aan de Belastingdienst. Verder zijn er gegevens gebruikt 

over de waarde van onroerend goed op basis van de Wet Onroerende Zaakbelasting 

(WOZ). Voor het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt van de aangifte-

gegevens van ondernemers. De vermogensgegevens over 1 januari 2014 hebben de 

status “voorlopig”. Dit wordt in aangeduid met een “
*
” na het jaartal. 

Met ingang van het verslagjaar 2011 publiceert het CBS over het vermogen (inclusief de 

eigen woning) van particuliere huishoudens op basis van de hier gebruikte integrale 

vermogensbestanden. Zie bijvoorbeeld CBS Statline. Tot 2011 zijn de gepubliceerde 

uitkomsten op Statline gebaseerd op de steekproef van het Inkomenspanelonderzoek 

(IPO).  

Met het IPO is het niet mogelijk om gegevens over miljonairshuishoudens naar 

grootteklassen van het vermogen verder uit te splitsen naar kenmerken van het 

huishouden of van de hoofdkostwinner, omdat het aantal waarnemingen daarvoor niet 

toereikend is. Vandaar dat er voor is gekozen om alle verslagjaren in deze publicatie te 

baseren op integrale vermogensgegevens. Er is gebruik gemaakt van de integrale 

vermogensbestanden van 1 januari 2006 tot en met 1 januari 2014. 

Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) 

Het integrale vermogensbestand is onderdeel van het SSB en is verrijkt met andere 

gegevens die daarin zijn opgenomen. Het SSB is een stelsel van koppelbare registers en 

enquêtes. Per jaargang worden meer dan vijftig registers gebruikt. Deze registers hebben 

betrekking op verschillende sociaaleconomische onderwerpen, zoals demografische 

achtergronden, arbeidsmarktpositie, wonen, opleidingsniveau en inkomen. 

Uit het SSB zijn voor dit rapport allereerst demografische en ruimtelijke gegevens 

gebruikt. Zo zijn voor de hoofdkostwinners van de huishoudens geslacht, leeftijd en 

herkomstgroepering toegevoegd. Ook is de woongemeente, COROP-gebied en de 

stedelijkheid van de buurt waarin de huishoudens wonen, toegevoegd. Daarnaast zijn 

gegevens over de huishoudenssamenstelling, het inkomen en de voornaamste 

inkomensbron van het huishouden over het voorgaande jaar uit het SSB gebruikt. 

In het SSB zijn ook gegevens bekend over het hoogst behaalde opleidingsniveau van 

personen. De gegevens hiervoor zijn afkomstig uit onderwijsregistraties, bestanden met 

opleidingsgeschiedenissen zoals opgegeven door werkzoekenden bij het UWV WERK-

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80056NED&D1=0&D2=0,121-130&D3=0&D4=5-9&HD=160226-1028&HDR=T,G3&STB=G2,G1
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bedrijf en uit enquêtes. Zo zijn van het mbo vanaf 2006 alle geslaagden bekend, van hbo 

en universiteit vanaf 1990. Gegevens over het opleidingsniveau van personen die niet in 

de beschikbare onderwijsregistraties voorkomen zijn afkomstig uit enquêtes, vooral de 

Enquête Beroepsbevolking (1996-2013, 18 jaargangen). Het gaat daarbij voornamelijk 

om personen die ouder zijn dan veertig jaar. Daarvoor is een steekproef van circa 

18 procent beschikbaar. De gegevens over het opleidingsniveau van de bevolking van 

Nederland worden elk jaar vastgesteld en herwogen naar populatietotalen van 

(combinaties van) geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, generatie, regio, burgerlijke 

staat, voornaamste inkomensbron en het persoonlijk fiscaal.  

Voor ieder verslagjaar is het hoogst behaalde opleidingsniveau van het voorgaande jaar, 

afkomstig uit het SSB, aan de hoofdkostwinners van de huishoudens in het 

vermogensbestand toegekend. Voor het vermogensbestand van 1 januari 2014 was voor 

45 procent van de hoofdkostwinners een opleidingsniveau in het SSB van 2013 

beschikbaar. Het jaarlijkse aantal waarnemingen met een opleidingsniveau staat vermeld 

in tabel 3. 

Gezondheidsenquête 

De gezondheidsenquête is een jaarlijkse CBS-enquête naar gezondheid, medische 

contacten, leefstijl en preventief gedrag onder de bevolking in Nederland. Om voor de 

leden van miljonairshuishoudens voldoende waarnemingen te hebben is het noodzakelijk 

de jaargangen van 2010 t/m 2013 van de gezondheidsenquête te combineren. Dat 

resulteert in 44 duizend volwassen respondenten die behoren tot de populatie 

huishoudens op 1 januari 2014 (met een bekend inkomen in 2013). Daarvan behoren 

ruim 8 honderd respondenten tot miljonairshuishoudens. 

Tot de groep mensen die hun gezondheid als (zeer) goed ervaren, worden mensen 

gerekend die op de vraag “Hoe is over het algemeen uw gezondheid?” gekozen hebben 

voor een van de antwoordopties: “‘zeer goed” of “goed”.  

Tot de rokers wordt het aandeel personen gerekend dat “ja” antwoordt op de vraag ”rookt 

u wel eens?” Tot de dagelijkse rokers worden degenen gerekend die de vraag “rookt u 

elke dag” met “ja” beantwoorden.  

Tot de personen die alcohol drinken worden personen gerekend die aangeven wel eens 

een bepaalde alcoholische drank te consumeren. 

Bij “overmatig drinken” wordt een onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. 

Voor een man geldt dat hij een overmatige drinker is als hij meer dan 21 glazen 

alcoholhoudende drank per week drinkt. Een vrouw wordt als overmatig drinker 

geclassificeerd als zij meer dan 14 glazen per week drinkt. 

Overgewicht is vastgesteld aan de hand van de Body Mass Index (BMI). Het is het 

quotiënt van het gewicht in kilogrammen en het kwadraat van de lengte in meters [kg/m
2
]. 

Van overgewicht is sprake bij een BMI van 25,0 of hoger en van “ernstig overgewicht” bij 

een BMI van 30,0 of hoger. 

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen is gebaseerd op MET-waarden (metabool 

equivalent): 1 MET komt overeen met het energieverbruik van rustig zitten en 5 MET 

komt overeen met een energieverbruik van 5 maal dit rustmetabolisme. Volgens deze 

norm moeten jongeren van 12 tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur matig intensieve 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/gezondheidsenq-vanaf-2010-kob.htm


 

20 

 

lichamelijke activiteit (MET-waarde = 5) verrichten, bijvoorbeeld aerobics of hardlopen. 

Personen vanaf 18 jaar dienen minimaal een half uur matig intensieve activiteit te 

verrichten op ten minste vijf dagen van de week. Voor personen van 18 tot 55 jaar geldt 

dat de MET-waarde = 4 moet zijn, bijvoorbeeld: stevig wandelen of fietsen. Voor 55 

plussers is het voldoende als de MET-waarde = 3 bedraagt, bijvoorbeeld: normaal 

wandelen of fietsen. Het cijfer is samengesteld aan de hand van de standaardtabel van 

(leeftijdsspecifieke) intensiteitswaarden per activiteit en de bijbehorende opgaven van de 

tijdsduren en aantal weekdagen. 

De vragen over alcoholgebruik en bewegen zijn in een vervolgmodule van de enquête 

voorgelegd aan circa de helft van de respondenten. 

Motorvoertuigbezit 

Van de populatie huishoudens op 1 januari 2014 (met een bekend inkomen over 2013) is 

het motorvoertuigbezit vastgesteld aan de hand van kentekenregistratie van de 

Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) van 1 januari 2014 en fiscale gegevens van de 

Belastingdienst over de fiscale bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak over 

2013. Een motorvoertuig is in bezit van het huishouden als deze op naam is gesteld van 

een van de leden van het huishouden. Als iemand binnen het huishouden een auto van 

de zaak heeft die ook privé wordt gebruikt, dan wordt dat als personenautobezit gezien.  

Bij motorvoertuigen gaat het om gemotoriseerde voertuigen met een Nederlands 

kenteken. Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen, motorfietsen en 

bromfietsen. Een personenauto is een motorvoertuig voor personenvervoer over de weg, 

exclusief brom- en motorfietsen, met maximaal negen zitplaatsen (met inbegrip van de 

bestuurdersplaats). Hieronder vallen: personenauto's, bestelwagens ontworpen voor en 

voornamelijk gebruikt voor het vervoer van reizigers, taxi's, huurauto's, ziekenwagens en 

campers. Ook de auto van de zaak die voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt in 

deze publicatie tot de personenauto’s gerekend.  

Een bedrijfsmotorvoertuig is uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van 

goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers. 

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen. 

Ruim 80 procent van de bedrijfsmotorvoertuigen die in het bezit zijn van huishoudens 

bestaat uit bestelauto’s. Dit zijn voertuigen, ingericht voor het vervoer van goederen, 

waarvan het leeg gewicht vermeerderd met het laadvermogen (toegestane maximum 

massa) ten hoogste 3500 kg bedraagt. Bestelwagens ontworpen en voornamelijk 

gebruikt voor goederenvervoer, pick-ups en kleine vrachtwagens met een brutogewicht 

van niet meer dan 3500 kg vallen hieronder. 

Bij een motorfiets gaat het om een voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier 

wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met 

een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met 

een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets 

beantwoorden.  

De ouderdom van een auto is vastgesteld aan de hand van de “datum eerste toelating” 

uit de kentekenregistratie. Bij de categorie “auto’s van 40 jaar of ouder” gaat het om 

zowel personen- als bedrijfsauto’s. Tot de “personenauto’s jonger dan 3 jaar” worden 
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personenauto’s gerekend die aan de hand van de “datum eerste toelating” jonger zijn dan 

3 jaar alsook de auto’s van de zaak die voor privédoeleinden worden gebruikt. 

Bij de berekening van het gemiddeld gewicht van de personenauto per huishouden is bij 

huishoudens die meerdere personenauto’s bezitten, alleen de zwaarste personenauto 

meegenomen. 

Kwaliteit van de uitkomsten 

Het jaarlijkse, integrale vermogensbestand bevat geen betrouwbaarheidsmarges, want 

het gaat om waarneming van de totale populatie. Dit geldt ook voor de statistiek 

personele vermogensoverdrachten. Er kan wel sprake zijn van waarnemingsfouten. Zo 

kunnen bedragen in bijvoorbeeld aangiften fouten bevatten, dan wel gegevens kunnen 

ontbreken. Gezien de stabiliteit van de uitkomsten is de verwachting, dat dit geen grote 

invloed heeft op geaggregeerde uitkomsten. Wel is de kans groter dat bij voorlopige 

uitkomsten gegevens nog ontbreken. Vandaar dat deze later kunnen worden bijgesteld. 

Het vermogen (incl. de eigen woning) in het integrale vermogensbestand wordt niet 

volledig waargenomen:  

 Voor de huishoudens die geen aangifte in box 3 hoeven te doen (vanwege 

beperkte vermogensomvang), worden de schulden niet waargenomen. Dit zal 

vooral betrekking hebben op kortlopende leningen.  

 De betaalrekeningen worden niet waargenomen via de rentebase.  

 Spaartegoeden met niet meer dan 15 euro rente en een saldo kleiner of gelijk 

aan 500 euro hoeven niet te worden opgegeven door de financiële instellingen 

aan de Belastingdienst.  

 Er is geen informatie beschikbaar over het opgebouwde kapitaal bij bijvoorbeeld 

spaar- en beleggingshypotheken en andere kapitaalverzekeringen.  

Vanaf 2012 is er completere informatie van bank- en spaartegoeden en effecten 

beschikbaar. Het gaat daarbij om de waarneming van alle kleine tegoeden. Hierdoor zijn 

er vanaf 2012 vooral meer huishoudens met bank- en spaartegoeden (zie tabel 9). 

Meer informatie over de vermogensstatistiek kan worden gevonden in:  

Vermogensstatistiek huishoudens (vanaf 1 januari 2006) 

Pouwels-Urlings, Noortje (2014), Uitgebreide onderzoeksbeschrijving statistiek 
Vermogens van huishoudens, CBS, Heerlen. 

 

De uitkomsten van opleidingsniveau hebben een statistische betrouwbaarheidsmarge, 

omdat een deel is gebaseerd op steekproeven. Het gaat in het miljonairsonderzoek om 

een zeer grote steekproef (zie tabel 3 voor het aantal waargenomen eenheden). Daarom 

zijn relevante verschillen tussen groepen doorgaans statistisch significant.  

Ook de uitkomsten van de gezondheidsenquête hebben een statistische betrouwbaar-

heidsmarge. Daarom zijn verschillen tussen miljonairs en niet-miljonairs op statistische 

significantie getoetst. 

De gegevens over voertuigen van de RDW en fiscale gegevens auto van de zaak kennen 

geen statistische betrouwbaarheidsmarge, omdat het gaat om integrale waarneming van 

de totale populatie voertuigen.  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/inkomen-bestedingen/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/2009-vermogensstatistiek-ob.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2B191D77-5314-42B2-9B19-0A98EF7AF642/0/2014onderzoeksbeschrijvingvermogensstatistiek.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2B191D77-5314-42B2-9B19-0A98EF7AF642/0/2014onderzoeksbeschrijvingvermogensstatistiek.pdf
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Bijlage 2. Begrippen en Afkortingen 

1. Begrippen 

Allochtoon – Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering – Een uitkering verstrekt op grond van de WAO, WIA 

of WAZ.  

Autochtoon – Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren. 

Bank- en spaartegoeden – Alle tegoeden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief 

buitenlandse tegoeden. 

Besteedbaar inkomen – Het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomens-

overdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en 

belastingen op inkomen en vermogen. 

Bezittingen – Bank- en spaartegoeden, obligaties, aandelen, opties, ondernemings-

vermogen, onroerend goed en overige bezittingen. 

Bijstandsuitkering – Een uitkering verstrekt op grond van de Wet Werk en Bijstand 

(WWB). 

COROP-gebied – De COROP-indeling is op overwegend statistisch-inhoudelijke gronden 

omstreeks 1970 ontworpen door de Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeks-

programma. Aan deze commissie ontleent de indeling haar de naam. De COROP-

indeling is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. 

Eenouderhuishouden – Particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of 

meer thuiswonende kinderen (en met mogelijk ook overige leden). 

Eenpersoonshuishouden – Particulier huishouden bestaande uit één persoon. 

Eigen woning – De woning in eigendom die als hoofdverblijf in gebruik is. 

Ernstig overgewicht – Hiervan is sprake bij een Body Mass Index van 30,0 of hoger 

Gini-coëfficiënt – Geeft de mate van ongelijkheid weer (van vermogen of inkomen). Als 

het totale vermogen (of inkomen) gelijk is verdeeld over alle huishoudens dan is de Gini-

coëfficiënt gelijk aan 0. Als één huishouden al het vermogen (of inkomen) heeft, dan is de 

Gini-coëfficiënt gelijk aan 1 (totale ongelijkheid). De betekenis van de Gini-coëfficiënt kan 

worden geïllustreerd met behulp van de Lorenz-curve. De Lorenz-curve is de grafiek van 

het cumulatieve vermogen (of inkomen) als functie van het cumulatief aantal eenheden 

(huishoudens). De Gini-coëfficiënt is gelijk aan de verhouding van de oppervlakte tussen 

de Lorenz-curve en de diagonaal en de oppervlakte van de driehoek onder de diagonaal. 

Herkomstgroepering – Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is 

op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. 

Hoofdkostwinner – De persoon in het huishouden met de belangrijkste 

sociaaleconomische positie. Wie binnen een huishouden de hoofdkostwinner is, is 
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afhankelijk van het inkomen, de inkomensbron en van de samenstelling van het 

huishouden. 

Huishouden – Een verzameling van één of meer personen die een woonruimte bewoont 

en daar zichzelf voorziet in zijn of haar dagelijkse levensbehoeften, of daarin door derden 

wordt voorzien. 

Inkomen uit arbeid – Loon en salaris inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in 

de premies voor de sociale verzekeringen, tantième, spaarloon en de beloning van arbeid 

die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privégebruik van de 

auto van de werkgever is hiertoe gerekend.  

Inkomen uit eigen onderneming – Het fiscale resultaat uit onderneming, vermeerderd 

met het bedrag van de investeringsaftrek.  

Inkomen uit vermogen – Inkomen uit rente, dividend en de opbrengst van de exploitatie 

van onroerend goed.  

Institutioneel huishouden – Eén of meer personen die samen een woonruimte 

bewonen en daar bedrijfsmatig worden voorzien in dagelijkse levensbehoeften. Ook de 

huisvesting vindt bedrijfsmatig plaats. Het gaat om instellingen zoals verpleeg-, 

verzorgings- en kindertehuizen, gezinsvervangende tehuizen, revalidatiecentra en 

penitentiaire inrichtingen, waarin de personen in principe voor langere tijd (zullen) 

verblijven. 

Lorenz-curve – Zie Gini-coëfficiënt. 

Miljonair – Een huishouden met een vermogen van minstens 1 miljoen euro, exclusief de 

waarde van de eigen woning (hoofdverblijf) en de eventueel daarop rustende 

hypotheekschuld. 

Motorvoertuig – Gemotoriseerde voertuigen met een Nederlands kenteken. Hieronder 

vallen personenauto's, bedrijfsmotorvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen. 

Motorvoertuigbezit – Een huishouden bezit een motorvoertuig wanneer het kenteken 

van het voertuig op naam staat van een van de leden van het huishouden. Ook een auto 

van de zaak die voor privédoeleinden wordt gebruikt wordt tot het motorvoertuigbezit 

gerekend. 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen – Voor personen van 18 tot 55 jaar: minimaal een 

half uur “stevig wandelen of fietsen” (MET-waarde=4) op ten minste 5 dagen per week en 

voor personen van 55 jaar of ouder: minimaal een half uur “normaal wandelen of fietsen” 

(MET-waarde=3) ten minste 5 dagen per week. 

Niet-westerse allochtoon – Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen 

in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of 

Turkije. 

Onroerend goed (exclusief eigen woning) – Dit betreft bijvoorbeeld een tweede 

woning, vakantiehuis of beleggingspand. 

Overgewicht – Hiervan is sprake bij een Body Mass Index van 25,0 of hoger 

Overmatige drinker – Een man die meer dan 21 glazen alcoholhoudende drank per 

week drinken of een vrouw die meer dan 14 glazen per week drinkt. 
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Particulier huishouden – Een verzameling van één of meer personen die een 

woonruimte bewoont en zichzelf daar particulier, dat wil zeggen niet-bedrijfsmatig 

voorziet in dagelijkse levensbehoeften. 

Pensioen – Uitkeringen AOW, aanvullende pensioenen en uitkeringen van 

lijfrentepolissen. 

Roerende zaken – Het betreft onder andere contant geld, roerende zaken verhuurd of in 

gebruik als belegging, trustvermogen en dergelijke, aandeel in onverdeelde boedel, 

vermogen belast met vruchtgebruik of beperkt eigendom (waaronder blote eigendom). 

Schulden (exclusief hypotheekschuld eigen woning) – Som van schulden voor 

consumptiedoeleinden, financiering van aandelen, obligaties of rechten op periodieke 

uitkeringen, schulden in verband met hypotheekschuld tweede woning of andere  

onroerende zaken (exclusief hypotheekschuld eigen woning), schulden volgens Wet 

studiefinanciering. 

Sociale voorzieningen – Uitkeringen in het kader van de WWB, Wajong en overige 

sociale voorzieningen. 

Stedelijkheid buurt – Op grond van de omgevingsadressendichtheid is aan iedere buurt 

een stedelijkheidsklasse toegekend. De volgende klassenindeling is gehanteerd:  

1: zeer sterk stedelijk > = 2500 omgevingsadressen per km2. 

2: sterk stedelijk 1500 - < 2500 omgevingsadressen per km2. 

3: matig stedelijk 1000 - < 1500 omgevingsadressen per km2. 

4: weinig stedelijk 500 - < 1000 omgevingsadressen per km2. 

5: niet stedelijk < 500 omgevingsadressen per km2. 

De omgevingsadressendichtheid beoogt de mate van concentratie van menselijke 

activiteiten (wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan etc.) weer te geven. Het CBS 

gebruikt de omgevingsadressendichtheid om de stedelijkheid van een bepaald gebied 

(rastervierkant, buurt, wijk, gemeente) te bepalen. Voor de berekening hiervan wordt 

eerst voor ieder adres de omgevingsadressendichtheid vastgesteld. Daarna is het 

gemiddelde berekend van de omgevingsadressendichtheden van alle afzonderlijke 

adressen binnen het beschouwde gebied.  

Vermogen – Saldo van bezittingen en schulden. 

Werkloosheidsuitkering – Een uitkering verstrekt op grond van de Werkloosheidswet en 

wachtgeldregelingen overheid.  

Westerse allochtoon – Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de 

werelddelen Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of 

Japan. 
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2. Afkortingen 

 

AOW 

 

Algemene Ouderdomswet 

avo Algemeen voortgezet onderwijs 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

havo 

hbo 

Hoger algemeen vormend onderwijs 

Hoger beroepsonderwijs 

IPO Inkomenspanelonderzoek 

mbo 

RDW 

Middelbaar beroepsonderwijs 

Rijksdienst voor het Wegverkeer 

SSB Stelsel van Sociaal-statistisch Bestanden 

vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

vwo 

Wajong 

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten  

WAO  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 

wo Wetenschappelijk onderwijs 

WOZ Wet waardering Onroerende Zaken 

WW Werkloosheidswet 

WWB Wet Werk en Bijstand 
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Bijlage 3. Tabellen 

Overzicht 

Tabel 1 

Huishoudens naar vermogensklasse naar geslacht en herkomstgroepering van de 

hoofdkostwinner en huishoudenssamenstelling, 2006 – 2014 

Tabel 2 

Huishoudens naar vermogensklasse naar leeftijd van de hoofdkostwinner, 2006 - 2014 

Tabel 3 

Huishoudens naar vermogensklasse naar hoogst behaalde opleidingsniveau van de 

hoofdkostwinner, 2006 - 2014 

Tabel 4 

Huishoudens naar vermogensklasse naar stedelijkheid van de buurt, woonsituatie en 

waarde van de koopwoning, 2006 - 2014 

Tabel 5 

Aantal en aandeel huishoudens met een vermogen van 1 miljoen of meer naar 

COROP, 2014 

Tabel 6 

Aantal en aandeel huishoudens met een vermogen van 1 miljoen of meer per 

gemeente, 2014 

Tabel 7 

Huishoudens naar vermogensklasse naar klassen van het besteedbaar 

huishoudensinkomen, 2006 - 2014 

Tabel 8 

Huishoudens naar vermogensklasse naar vermogensbestanddelen, sommen en 

gemiddelden, 2006 - 2014 

Tabel 9 

Huishoudens naar vermogensklasse naar aanwezige vermogensbestanddelen en 

gemiddelde per huishouden met betreffende bestanddeel, 2006 - 2014 

Tabel 10 

Verkrijgingen uit nalatenschappen waarvoor aangifte naar soort verkrijger en klassen van 

de netto verkrijging, 2010* 
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