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Miljonairs in cijfers 2018 

1. Inleiding 

Dit rapport is een vervolg op het onderzoek “Miljonairs in cijfers: revisie en update 2015” 

(CBS, 2017). De opzet van de huidige rapportage is anders dan van vorige versies en 

bevat op verzoek van Van Lanschot zeven onderdelen. Allereerst wordt ingegaan op de 

ontwikkeling van het aantal miljonairshuishoudens in de periode 2006-2016 (paragraaf 2). 

Daarbij wordt ook een reeks gepresenteerd waarbij het vermogen is gecorrigeerd voor de 

prijsontwikkeling. Daarna wordt in paragraaf 3 ingegaan op de regionale spreiding van 

miljonairs. In paragraaf 4 komen enkele kenmerken van de hoofdkostwinners van 

miljonairshuishoudens aan de orde: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en branche. In 

paragraaf 5 worden migratiebewegingen van en naar verschillende landen 

gepresenteerd. Paragraaf 6 gaat over de vergelijking van opleidingsniveaus van 

miljonairs. In paragraaf 7 wordt ingegaan op de mate waarin miljonairs in de loop van de 

tijd miljonair blijven en in paragraaf 8 tenslotte wordt bezien in hoeverre (personen in) 

huishoudens met een vermogen van een half miljoen tot 1 miljoen euro in de loop der tijd 

tot de miljonairs gaan behoren. 

 “Miljonairs” zijn in dit rapport particuliere 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 doorgaans wel worden meegeteld in het vermogen. Vermogen is het 

saldo van bezittingen en schulden. 

Persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd en arbeidsmarktpositie 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 particulier huishouden met een vermogen van 

1 miljoen euro of meer. 

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

verslagjaar. Wanneer in dit rapport wordt gesproken over vermogen 2016, dan gaat het 

feitelijk over de stand van het vermogen op 1 januari 2016. De gegevens hebben 

betrekking op alle particuliere huishoudens, waarvan het inkomen is waargenomen. 

Institutionele huishoudens zijn hier buiten beschouwing gelaten. De populatie sluit 

hiermee aan op andere CBS-publicaties over vermogen en inkomen. 

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

een omschrijving van de gebruikte begrippen. 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/21/miljonairshuishoudens-in-nederland-2006-2014
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/21/miljonairshuishoudens-in-nederland-2006-2014
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2. Aantal miljonairshuishoudens 2006-2016 

In 2016 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen 

van 1 miljoen euro of meer. Dat komt overeen met 112 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 

meegerekend1.  

Vanaf 2006 is het aantal miljonairs gestaag gegroeid, met uitzondering van 2009, toen 

als gevolg van de crisis onder andere de waarde van beleggingen daalde (figuur 1). In 

2006 waren er 72 duizend miljonairs en dat betekent dat er in 2016 ruim anderhalf keer 

zoveel miljonairs waren als in 2006. Een miljoen euro in 2016 heeft echter een andere 

waarde dan in 2006. Als het vermogen wordt gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling 

(consumentenprijsindex, CPI), dan zouden er in 2016 in vergelijking met 2006 bijna 

91 duizend miljonairs zijn geweest en dat is ongeveer een kwart meer dan in 2006. 

Gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling is het aantal miljonairs sinds 2010 nagenoeg 

stabiel met vanaf 2013 jaarlijks geringe stijgingen.  

Het aandeel miljonairs van het totale aantal huishoudens (tabel 1) is sinds 2009 

toegenomen van 1,2 procent tot 1,5 procent in 2016. Gecorrigeerd voor de 

prijsontwikkeling, is het aandeel miljonairs sinds 2010 vrijwel stabiel rond de 1,2 procent. 

1. Aantal miljonairshuishoudens op basis van het vermogen in actuele prijzen en gecorrigeerd voor 
prijsontwikkeling (2005=100)1 

 
1 Stand van het vermogen op 1 januari 2006 in prijzen van 2005 

Conclusie 

Het aantal huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro neemt flink toe, maar 

wanneer rekening gehouden wordt met de prijsontwikkeling dan is het aandeel 

miljonairshuishoudens sinds 2010 vrijwel stabiel. 

                                                      
1 Wanneer de waarde van de eigen woning en de eventueel daarbij horende hypotheek in het vermogen worden 

meegeteld, dan was 2,2 procent van de particuliere huishoudens in 2016 miljonair. 
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3. Regionale spreiding van miljonairs 

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

relatieve aandeel miljonairs per gemeenten, COROP-gebied en provincie over de periode 

2006-2016. 

Laren aan kop, Kerkrade onderaan 

In 2016 waren er 102 gemeenten met 2,5 procent of meer miljonairs (figuur 2, tabel 2 

en tabel 3). De lijst wordt aangevoerd door vijf gemeenten met meer dan 6 procent 

miljonairs: Laren (N.H.) met bijna 11 procent miljonairs, Bloemendaal en Blaricum met 

10 procent miljonairs, gevolgd door Wassenaar met 8,9 procent en Rozendaal met 

6,3 procent. 

Er zijn 141 gemeenten met minder dan 1,5 procent miljonairs, waarvan 64 met minder 

dan één procent. In Kerkrade wonen relatief de minste miljonairshuishoudens 

(0,3 procent) gevolgd door Brunssum, Landgraaf en Nissewaard met 0,4 procent 

miljonairs.  

In de periode 2006-2011 was Blaricum de gemeente met het hoogste aandeel miljonairs. 

Vanaf 2013 wonen in de gemeente Laren relatief de meeste miljonairs. Gemeente 

Bloemendaal staat vrijwel de gehele periode 2006-2016 op de tweede plaats. Wassenaar 

en Rozendaal staan de gehele periode vast op respectievelijk de vierde en vijfde plaats. 

Gemeente Baarle-Nassau stond in 2009 op de 113e plaats en is vanaf 2014 

opgeklommen naar de top tien van gemeenten met het hoogste aandeel miljonairs. 

Gemeente Renswoude stond in 2016 voor het eerst in de top tien. De gemeenten 

Tubbergen, Sint Anthonis en Dinkelland schoven op naar de top twintig. 

Het Gooi en Vechtstreek ruim aan kop 

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

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

gebieden met respectievelijk 3,3 en 2,3 procent miljonairs in 2016 (tabel 4 en tabel 5). 

COROP-gebied “Zeeuws-Vlaanderen“ en “Zuidwest-Gelderland“ nemen in 2016 de derde 

en vierde plaats in met 2 procent miljonairs. In 2006 stond Zeeuws-Vlaanderen van de 

40 COROP-gebieden nog op de veertiende plaats en Zuidwest-Gelderland op de elfde 

plaats. Ook de Achterhoek klom op van plaats twaalf in 2006 naar plaats zes in 2016. 

Verder valt de verschuiving op van Noord-Overijssel en Zuidwest-Overijssel die tussen 

2006 en 2016 meer dan tien plaatsen hoger zijn komen te staan op de ranglijst van 

COROP-gebieden. 

Agglomeratie ’s-Gravenhage stond in 2006 nog op plaats tien van COROP-gebieden met 

relatief de meeste miljonairs. In 2016 is het gebied gezakt tot plaats zesentwintig. De 

Zaanstreek en Zuid-Limburg zijn in de gehele periode 2006-2016 hekkensluiter met in 

2016 respectievelijk 0,7 en 0,8 procent miljonairs. 

In de provincie Zeeland wonen relatief de meeste miljonairs: 1,9 procent van alle 

particuliere huishoudens gevolgd door Utrecht met 1,7 procent en Noord-Holland en 
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Noord-Brabant met 1,6 procent (tabel 6). In de provincies Limburg, Groningen en 

Flevoland woonden in 2016 relatief de minste miljonairs: rond 1,1 procent.  

2. Percentage miljonairshuishoudens per gemeente (gemeentelijke indeling 2018), 1 januari 2016* 

  

Conclusie 

De gemeenten Laren, Bloemendaal en Blaricum hebben relatief de meeste miljonairs. 

Baarle-Nassau heeft een opmars gemaakt naar de top tien. De regio’s “Het Gooi en 

Vechtstreek”,  “Agglomeratie Haarlem”, “Zeeuws-Vlaanderen” en “Zuidwest-Gelderland” 

vormen de top vier met meeste miljonairs van de COROP-gebieden. Van de provincies 

staat Zeeland bovenaan en Limburg en Groningen onderaan de lijst. 
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4. Enkele kenmerken van miljonairs 

In deze paragraaf wordt ingegaan op enkele kenmerken van hoofdkostwinners van 

miljonairs- en niet-miljonairshuishoudens: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en de 

branche waarin werkzame hoofdkostwinners actief zijn. 

Hoofdkostwinner meestal een man 

Bij twee derde van de Nederlandse huishoudens is de hoofdkostwinner een man 

(tabel 7). Bij miljonairshuishoudens is dat bijna acht van de tien. Naarmate het vermogen 

van het huishouden hoger is, is ook het aandeel mannelijke hoofdkostwinners iets hoger. 

Zo hebben huishoudens met een vermogen van 10 miljoen euro of meer in bijna negen 

van de tien gevallen een mannelijke hoofdkostwinner. In de periode 2006-2016 verandert 

de man-vrouw verhouding van hoofdkostwinners bij miljonairs nagenoeg niet.   

Miljonairs zijn ouder dan niet-miljonairs 

De gemiddelde leeftijd van miljonairs schommelt over de gehele periode 2006-2016 

tussen 58 en 59 jaar. De leeftijdsverdeling is vrij stabiel over de tijd. Als gevolg van de 

vergrijzing neemt de gemiddelde leeftijd bij zowel miljonairs als niet-miljonairs enigszins 

toe. De miljonairs van 2008 en 2009 vormen hierop een uitzondering. Waarschijnlijk is de 

samenstelling van de groep gewijzigd als gevolg van de crisis, waardoor de gemiddelde 

leeftijd in 2008 en 2009 lager kwam te liggen. 

Miljonairs zijn gemiddeld ouder dan niet-miljonairs. In 2016 waren miljonairs gemiddeld 

bijna 7,5 jaar ouder dan niet-miljonairs. Minder dan 5 procent van de miljonairs is jonger 

dan 40 jaar en ruim driekwart is 50 jaar of ouder (figuur 3). Bij de niet-miljonairs is ruim 

een kwart jonger dan 40 jaar en ruim de helft 50-plus. 

3. Miljonairs- en niet-miljonairshuishoudens naar leeftijd van de hoofdkostwinner, 1 januari 2016* 

 

Tussen de verschillende vermogensklassen van miljonairs is weinig verschil in de 

leeftijdsverdeling (tabel 7). De gemiddelde leeftijd lag in 2016 in alle vermogensklassen 

rond de 59 jaar (tabel 8). 

Vrouwelijke hoofdkostwinners zijn over het algemeen iets ouder dan mannelijke. Dat 

geldt zowel voor miljonairs als niet-miljonairs. Dit hangt samen met het relatieve grote 

aandeel vrouwen die vaker alleenstaand zijn als gevolg van verweduwing en daardoor de 

hoofdkostwinner van het huishouden zijn geworden. Aangezien verweduwing doorgaans 
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op latere leeftijd plaats vindt, zorgt dit ervoor dat de gemiddelde leeftijd bij vrouwelijke 

hoofdkostwinners hoger is. Zo was in 2016 ruim een kwart van de vrouwelijke 

hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens weduwe. Van de mannelijke miljonairs was 

maar 3 procent weduwnaar. Van de mannelijke miljonairs was 19 procent 70 jaar of 

ouder; van de vrouwelijke miljonairs was 29 procent 70-plus. Dit verschil komt in dezelfde 

orde van grootte in alle vermogensklassen van miljonairs terug. 

Helft miljonairs hoogopgeleid 

Hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens zijn doorgaans hoog opgeleid: bijna de helft 

heeft hoger onderwijs genoten tegen bijna een derde van de niet-miljonairs. Van de 

miljonairs had 28 procent in 2016 een academische graad tegenover 12 procent van de 

niet-miljonairs (figuur 4).  

4. Miljonairs en niet-miljonairshuishoudens naar hoogst behaalde opleidingsniveau van de 

hoofdkostwinner, 1 januari 2016* 

 

Hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens in de hoogste vermogensklassen (3 miljoen 

euro of meer) hebben nog iets vaker een academische opleiding dan de lagere 

vermogensklassen en wat minder vaak een hbo-opleiding, maar de verschillen zijn niet 

groot (tabel 9). 

In de periode 2006-2016 wordt het opleidingsniveau van hoofdkostwinners gemiddeld 

hoger. Het aandeel laagopgeleiden nam in deze periode met 5 procentpunt af en de hbo- 

en wo-opgeleiden namen beide met 3 procentpunt toe. Bij miljonairs daarentegen nam 

het aandeel laagopgeleiden met 1 procentpunt af en bleef het aandeel wo-opgeleiden 

nagenoeg gelijk. 

Miljonairs vaak ondernemer 

Ruim de helft van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens was in 2016 als 

ondernemer actief (figuur 5). Het gaat daarbij met name om directeur-

grootaandeelhouders en zelfstandig ondernemers. Rond 14 procent was als werknemer 

werkzaam en ongeveer een derde van de miljonairs was in 2016 met pensioen.  

Van de niet-miljonairs was 9 procent als ondernemer actief en bijna de helft als 

werknemer. Ruim een kwart van de hoofdkostwinners van niet-miljonairshuishoudens 

was met pensioen en 14 procent had een overige inkomensbron. Bij deze laatste gaat 

het met name om uitkeringen in het kader van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, 

sociale verzekeringen (o.a. bijstand) en studiefinanciering. 
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Naarmate de vermogensklasse van het huishouden hoger is, neemt het aandeel 

directeur-grootaandeelhouders toe. Zo is in de vermogensklasse van 1 tot 2 miljoen euro 

ruim een kwart directeur-grootaandeelhouder. In de klasse van 5 miljoen euro of meer is 

dat ruim de helft. Het aandeel zelfstandig ondernemers neemt daarentegen af naarmate 

de vermogensklasse hoger is. 

5. Voornaamste inkomensbron van de hoofdkostwinner naar vermogensklasse van het huishouden, 

1 januari 2016* 

 

In de periode 2006-2016 zijn slechts geringe verschuivingen in de verdeling van de 

voornaamste inkomensbron van hoofdkostwinners van huishoudens waar te nemen 

(tabel 10). Door de vergrijzing groeit het aandeel hoofdkostwinners met pensioen. 

Bij de miljonairs als totaal en in de vermogens klasse 1 tot 2 miljoen euro hebben geen 

opvallende verschuivingen in de voornaamste inkomensbron van hoofdkostwinners 

plaats gevonden.   

Vanaf een vermogen van 2 miljoen euro nam in de periode 2006-2016 het aandeel 

werknemers onder hoofdkostwinners licht af. Bij de vermogensklassen van 2 tot 5 miljoen 

nam het aandeel zelfstandig ondernemers toe, terwijl in de klasse van 5 miljoen euro of 

meer het aandeel directeur-grootaandeelhouders is toegenomen.  

Bijna een van de vijf werkende miljonairs actief in landbouw 

De vijf voornaamste bedrijfstakken/branches van werkzame miljonairs in 2016 waren de 

landbouw/bosbouw/visserij, financiële dienstverlening, specialistische zakelijke diensten, 

handel en de zorg (staat 1). 

Werkzame miljonairs in de landbouw/bosbouw/visserij zijn voor ongeveer de helft actief in 

melkveebedrijven en voor een kwart in bedrijven die granen of groenten telen. Van de 

miljonairs die in de bedrijfstak “financiële dienstverlening” werkzaam zijn, is twee derde 

actief in of via een financiële holding. Het gaat daarbij veelal om directeur-

grootaandeelhouders. Werkzame miljonairs in de specialistische zakelijke dienstverlening 

zijn naast organisatieadviesbureaus ook vaker actief in of via (niet financiële) holdings en 

advocatenkantoren. Tot slot zijn miljonairs in de zorg relatief vaak werkzaam in 

specialisten- en tandartspraktijken. 
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Staat 1.  

Bedrijfstak/branche van het bedrijf1 van werkzame hoofdkostwinners van miljonairs- en niet-miljonairs-

huishoudens2, 1 januari 2016* 

 
Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / Sociaal Statistisch Bestand 
1 Volgens de standaard bedrijfsindeling 2008 
2 Huishoudens naar het vermogen op 1 januari 2016 met het inkomen over 2016 

  Hoofdkostwinners met loon of winst als voornaamste persoonlijke inkomensbron 

Miljonairs actief in de landbouw zijn vooral vertegenwoordigd in de vermogensklassen tot 

5 miljoen euro (tabel 10). Aangezien in de hogere vermogensklassen meer directeur-

grootaandeelhouders actief zijn, zijn daar ook meer miljonairs actief in of via financiële 

holdings. Zo is van de actieve miljonairs in de vermogensklasse van 1 tot 2 miljoen 

9 procent werkzaam in of via een financiële holding, terwijl dat in de vermogensklasse 

van 5 miljoen euro of meer ruim dubbel zoveel is, namelijk 19 procent. 

In de periode 2006-2016 is het aandeel miljonairs dat actief is in de landbouw/bosbouw/ 

visserij toegenomen van 12 procent in 2006 naar 19 procent in 2016 (tabel 10). In de 

vermogensklasse van 2 tot 3 miljoen is het aandeel actieve miljonairs in de landbouw in 

deze periode gestegen van 9 naar 23 procent en in de vermogensklasse van 3 tot 5 

miljoen van 6 naar 18 procent. Het aandeel miljonairs actief in de handel is in de periode 

2006-2016 licht afgenomen en het aandeel miljonairs dat werkzaam is in de zorg is licht 

toegenomen.  
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Conclusie 

Hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens zijn meestal man en vaker hoger opgeleid. 

Vaak zijn miljonairs ondernemer. Het aandeel miljonairs actief in de landbouw/bosbouw/ 

visserij is in de periode 2006-2016 toegenomen. 
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5. Migratie van miljonairs 

Weinig recente immigranten onder miljonairs 

Het aandeel recente immigranten onder miljonairs is relatief laag ten opzichte van niet-

miljonairs (figuur 6). In 2016 waren er vijf honderd miljonairs die in de afgelopen twee jaar 

waren geïmmigreerd naar Nederland (tabel 11). Dat is een half procent van alle 

miljonairs. Van de niet-miljonairs was 1,7 procent de afgelopen twee jaar in Nederland 

komen wonen.  

6. Miljonairs en niet-miljonairs die in de afgelopen twee jaar zijn geïmmigreerd of de komende twee jaar 

zijn geëmigreerd 

 

Ongeveer 6 van de 10 immigranten komen uit een ander Europees land. Bij de niet-

miljonairs komen de immigranten vaker uit Polen en bij de miljonairs vaker uit België. Bij 

de laatste groep gaat het om relatief kleine aantallen: rond honderd miljonairs in 2016 die 

in de twee jaren daarvoor zijn geïmmigreerd, kwamen uit België. 

Het aandeel immigranten uit Azië neemt bij de niet-miljonairs in de periode 2006-2016 

toe. Dit lijkt ook een trend bij de miljonairs. In 2016 waren er ongeveer honderd miljonairs 

die in de twee jaren daarvoor uit Azië waren geïmmigreerd. 

Ook weinig emigratie van miljonairs 

Ongeveer 0,3 procent van de miljonairs in 2016 vertrok binnen twee jaar naar het 

buitenland. Het ging om vier honderd miljonairs. Van de niet-miljonairs vertrok 1 procent 

binnen twee jaar naar het buitenland (tabel 12). 

Van de emigrerende miljonairs ging twee derde naar een ander Europees land. De 

belangstelling voor België als emigratieland lijkt in de periode 2006-2016 voor miljonairs 

minder te zijn geworden. Van de miljonairs in 2006 die binnen twee jaar emigreerden 

ging nog ruim een kwart naar België, in 2016 was dat nog een van de tien. In 2006 ging 

het om circa honderd miljonairs die binnen twee jaar naar België emigreerden. 

Conclusie 

Miljonairs migreren minder dan niet-miljonairs. Het gaat daarbij om geringe aantallen. 
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6. Vergelijking van lager en hoger opgeleide miljonairs 

In deze paragraaf wordt ingegaan op verschillen tussen lager en hoger opgeleide 

hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens wat betreft de verdeling over de 

vermogensklassen, leeftijd, geslacht, provincie en de branche van de werkzame 

miljonair. De percentuele verdelingen hiervan zijn opgenomen in tabel 13. Verschillen 

hierin zijn terug te voeren op een verschil in opleidingsniveau van verschillende 

categorieën (tabel 14). Ook worden vergelijkingen gemaakt tussen miljonairs en niet-

miljonairs. Aangezien het hierbij om steekproefgegevens gaat en bij de groep miljonairs 

soms om relatief kleine aantallen, is het opleidingsniveau in twee categorieën ingedeeld, 

waarbij laag en middelbaar niveau zijn samengenomen tot “lager opgeleid” en hbo en wo 

zijn samengevoegd tot “hoogopgeleid”. 

Hoogopgeleiden vaker miljonair 

Uit paragraaf 4 bleek al dat miljonairs vaker hoogopgeleid zijn dan niet-miljonairs. Hoger 

opgeleide hoofdkostwinners zijn dan ook dubbel zo vaak miljonair als lager opgeleide 

(2,3 procent versus 1,1 procent). Bij de miljonairs komt de vermogensklasse van 1 tot 

2 miljoen euro iets vaker voor bij lager opgeleide hoofdkostwinners, maar de verschillen 

met hoger opgeleiden zijn gering (tabel 13). Dat komt omdat de opleidingsniveaus binnen 

de verschillende miljonairsvermogensklassen niet sterk van elkaar verschillen.  

Ook oudere miljonair hoogopgeleid 

Bij niet-miljonairs verschillen de opleidingsniveaus aanzienlijk tussen de leeftijdsgroepen: 

vanaf 30 tot 40 jaar geldt dat met het klimmen van de jaren het aandeel hoogopgeleiden 

afneemt (tabel 14). Zo is van de niet-miljonairs van 30 tot 40 jaar 42 procent 

hoogopgeleid tegen 19 procent van de 70-plussers. De leeftijdsverdeling tussen lager en 

hoogopgeleide niet-miljonairs verschilt dan ook: 70-plussers zijn oververtegenwoordigd 

bij de lager opgeleiden en de 30 tot 40-jarigen zijn oververtegenwoordigd bij de 

hoogopgeleiden (figuur 7).  

7. Leeftijdsverdeling van lager1 en hoogopgeleide hoofdkostwinners van miljonairs- en niet-miljonairs-

huishoudens, 1 januari 2016* 

 
1 "lager opgeleid" omvat laag en middelbaar opgeleiden; "hoogopgeleid" omvat hbo en wo 

Bij de miljonairs is dat anders: 70-plussers zijn vergelijkbaar hoog opgeleid als miljonairs 

van 50 tot 70 jaar (tabel 14). De leeftijdsverdeling van lager en hoogopgeleiden bij 

miljonairs verschilt dan ook minder van elkaar dan bij niet-miljonairs. 



 

13 

 

Mannelijke en vrouwelijke miljonairs verschillen weinig qua opleidingsniveau (tabel 14). 

Daarom is de man-vrouw verhouding van lager/middelbaar en hoger opgeleiden vrijwel 

hetzelfde. Dat geldt ook voor hoofdkostwinners van niet-miljonairshuishoudens. 

Miljonairs in Overijsel vaker lager opgeleid, in Noord-Holland vaker hoogopgeleid 

Het opleidingsniveau van hoofdkostwinners verschilt per provincie. Utrecht en Noord-

Holland voeren de lijst aan met de meest hoogopgeleide hoofdkostwinners (41 procent 

en 37 procent) en Zeeland heeft met 23 procent het minste aandeel hoogopgeleiden 

(tabel 14). Dit resulteert in een verschillende verdeling van de provincies over het lager 

en hoogopgeleiden. 

Bij miljonairs zijn de verschillen groter. In Noord-Holland en Utrecht is rond 6 van de 

10 miljonairs hoogopgeleid. In Overijsel is maar 3 van de 10 hoogopgeleid. De provincie 

Overijsel is bij de miljonairs dan ook oververtegenwoordigd bij de lager opgeleiden 

(9 procent) en ondervertegenwoordigd bij de hoogopgeleiden (4 procent). Bij de niet-

miljonairs is Overijsel ongeveer gelijk vertegenwoordigd bij lager en hoogopgeleiden. 

Noord-Holland is ook sterker oververtegenwoordigd bij de hoogopgeleide miljonairs dan 

bij de niet-miljonairs het geval is. 

8. Verdeling van provincies over lager1 en hoogopgeleide hoofdkostwinners van miljonairs- en niet-

miljonairshuishoudens, 1 januari 2016* 

 
1 "lager opgeleid" omvat laag en middelbaar opgeleiden; "hoogopgeleid" omvat hbo en wo 

Hoogopgeleide miljonair vaker werknemer dan lager opgeleide  

Van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens is iets minder dan een derde 

gepensioneerd en is ook ongeveer een derde als directeur-grootaandeelhouder actief. 

Dat geldt zowel voor lager als voor hoogopgeleiden (figuur 9).  

Bij de hoogopgeleide miljonairs is echter 20 procent werkzaam als werknemer; bij de 

lager opgeleiden is dat 8 procent. Daarentegen is een kwart van de lager opgeleide 

miljonairs actief als zelfstandig ondernemer terwijl dat bij de hoogopgeleiden 11 procent 

is (tabel 13). 
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9. Verdeling van voornaamste inkomensbron over lager1 en hoogopgeleide hoofdkostwinners van 

miljonairs- en niet-miljonairshuishoudens, 1 januari 2016* 

 
1 "lager opgeleid" omvat laag en middelbaar opgeleiden; "hoogopgeleid" omvat hbo en wo 

Bij de niet-miljonairs is de verdeling van inkomensbronnen over lager en hoogopgeleiden 

heel anders. Er zijn zowel bij hoger als lager opgeleide niet-miljonairs veel meer 

werknemers en relatief veel minder directeur-grootaandeelhouders en zelfstandig 

ondernemers dan bij de miljonairs. 

Bij de lager opgeleide niet-miljonairs zijn er net als bij de miljonairs minder werknemers 

dan bij de hoogopgeleiden, maar er zijn bij de lager opgeleide niet-miljonairs veel meer 

hoofdkostwinners met pensioen en overige inkomensbronnen (m.n. uitkeringen) dan bij 

de hoogopgeleide niet-miljonairs. 

Lager opgeleide werkende miljonair vaak actief in de landbouw 

Bijna een derde van de lager opgeleide werkende miljonairs is werkzaam in de landbouw 

en 17 procent is actief in de handel (tabel 13). Van de hoger opgeleide werkende 

miljonairs is 6 procent actief in de landbouw en 11 procent in de handel. 

Hoogopgeleide werkende miljonairs zijn daarentegen veel vaker actief in specialistische 

diensten (24 procent) en de zorg (11 procent). Van de lager opgeleide werkende 

miljonairs is 5 procent in specialistische diensten actief en 2 procent in de zorg. 

Conclusie 

Hoogopgeleiden zijn vaker miljonair. De oudere miljonair is ook hoogopgeleid in 

tegenstelling tot de oudere niet-miljonair. Miljonairs in Overijsel zijn vaker lager opgeleid 

en in Noord-Holland vaker hoogopgeleid. Hoogopgeleide miljonairs zijn vaker werknemer 

dan lager opgeleide en vaker actief in specialistische diensten en zorg, terwijl de lager 

opgeleide miljonairs vaker zelfstandig ondernemer zijn en relatief vaak actief in de 

landbouw. 

 

  



 

15 

 

7. Dynamiek van miljonairshuishoudens 

Bij de vergelijking van aantallen miljonairs uit verschillende jaren moet worden bedacht 

dat de samenstelling van de groep miljonairs in de tijd wijzigt. Enerzijds heeft dit te 

maken met verandering in de waarde van het vermogen, anderzijds met wijzigingen 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 sterfte of 

echtscheiding, 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. Huishoudens zijn lastig te 

volgen in de tijd. Immers, wanneer er personen uit een huishouden weggaan of er komen 

personen bij, dan wijzigt de samenstelling. In dit rapport wordt ervan uit gegaan dat een 

huishouden in de tijd te volgen is, wanneer de samenstelling van de huishoudenskern 

hetzelfde is. Bij de huishoudenskern gaat het om de hoofdkostwinner van het huishouden 

en zijn of haar eventuele partner. Meestal zal bij een gelijkblijvende huishoudenskern een 

eventuele wijziging van vermogensklasse (c.q. van miljonair naar niet-miljonair en vice 

versa) worden veroorzaakt door verandering in de samenstelling/waarde van het 

vermogen en niet door wijzigingen in de samenstelling het huishouden.  

Van de miljonairs in 2016 was ruim 10 procent in 2015 geen miljonair 

In staat 2 zijn de stromen van miljonairshuishoudens tussen 1 januari 2015 en 1 januari 

2016 weergegeven. Van de miljonairshuishoudens in 2015 kon 95,5 procent 

(103,3 duizend) als huishouden (met dezelfde huishoudenskern) in 2016 worden 

teruggevonden. De overige huishoudens (4,9 duizend) zijn niet als dezelfde entiteit terug 

te vinden, als gevolg van sterfte, emigratie, echtscheiding of relatievorming. In 2016 

waren er 3,9 duizend miljonairshuishoudens, die in 2015 nog niet als zodanig bestonden.  

Van 6,5 procent van de miljonairshuishoudens uit 2015 kon worden vastgesteld dat zij 

een jaar later geen miljonair meer waren (7 duizend). Tegen deze uitstroom uit de 

categorie “miljonair” stond een instroom van 10,6 procent (11,8 duizend) huishoudens, 

die in 2015 geen miljonair waren, maar in 2016 wel. Van 96,2 duizend huishoudens kon 

worden vastgesteld dat zij zowel in 2015 als in 2016 miljonair waren. 

De ontwikkeling van het aantal miljonairshuishoudens tussen 1 januari 2015 en 1 januari 

2016 van +3,8 duizend bestond dus uit een uitstroom van 7 duizend miljonairs en een 

instroom van 11,8 duizend (plus het saldo van de “onbekenden”: -4,9 + 3,9 duizend).  
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Staat 2 

Dynamiek van miljonairshuishoudens 2015*-2016* 

 

Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / Sociaal Statistisch Bestand 

In figuur 10 is de jaar-op-jaar-ontwikkeling van het aantal miljonairshuishoudens voor de 

periode 2006 tot en met 2016 met de bijbehorende uit- en instroom opgenomen (zie ook 

tabel 15). Opvallend daarbij is de hoge uitstroom van miljonairs in 2008-2009 als gevolg 

van de crisis en de daarbij behorende dalende beurskoersen, die ertoe leidde dat het 

aantal miljonairs in deze periode licht afnam. In 2009-2010 is er weer een relatief grote 

instroom van miljonairshuishoudens gevolgd door een flinke uitstroom in 2010-2011. 

Geconcludeerd kan worden dat achter de ontwikkeling van het aantal miljonairs van jaar 

op jaar een flinke dynamiek schuilt. 

10. Ontwikkeling aantal miljonairshuishoudens naar uitstroom, instroom en saldo onbekend 

 

Een kwart van de miljonairs is vijf jaar later geen miljonair 

Hierboven is al aangegeven dat door wijzigingen in de samenstelling van huishoudens 

het lastig is om deze langere tijd te volgen. Een andere mogelijkheid om inzicht te krijgen 
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in de dynamiek van miljonairs is om personen die deel uitmaken of uitmaakten van een 

miljonairshuishouden te volgen in de tijd. Daarbij moet worden bedacht dat de overgang 

van personen van miljonairs- naar niet-miljonairshuishoudens en vice versa niet alleen 

veroorzaakt kan worden door wijzigingen in het vermogen van het huishouden, maar ook 

door wisseling van huishouden en dus in de samenstelling van het huishouden. In 

tabel 16 zijn hoofdkostwinners van de miljonairshuishoudens in de jaren 2006 tot en met 

2016 gevolgd in deze periode.  

Zo behoorde van de 71,6 duizend hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens in 2006 

tien jaar later (2016) bijna 28 procent niet meer tot een miljonairshuishouden en bijna 

17 procent maakte dan geen deel meer uit van de bevolking van Nederland. Het 

merendeel hiervan (90 procent) is tussen 2006 en 2016 overleden. 

In figuur 11 is voor de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens uit 2006 tot en 

met 2011 te zien of ze vijf jaar later nog tot een miljonairshuishouden behoorden. 

11. Positie hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens vijf jaar later 

 

Van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens behoort vijf jaar later gemiddeld 

rond een kwart tot een huishouden met een vermogen van minder dan 1 miljoen euro en 

tussen 7 à 8 procent maakt vijf jaar later geen deel meer uit van de bevolking. In 2008 is 

het percentage miljonairshoofdkostwinners dat vijf jaar later niet meer tot een 

miljonairshuishouden behoort het hoogst. Ongetwijfeld speelt de conjuncturele 

ontwikkeling in deze periode hierin een rol. 

Van rond twee derde deel van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens kan 

worden vastgesteld dat ze vijf jaar later ook tot een miljonairshuishouden behoorden. Dat 

betekent echter niet dat ze de gehele periode van vijf jaar miljonair zijn geweest: tussen 

11 en 16 procent is minimaal een jaar in deze vijfjaarsperiode geen miljonair geweest. 

Daaruit blijkt wederom dat de dynamiek groot is.  

Conclusie 

Er is een aanzienlijke dynamiek onder miljonairs. Zo was van de miljonairshuishoudens in 

2016 ruim 10 procent in 2015 geen miljonair en is rond een kwart van de miljonairs vijf 

jaar later geen miljonair meer. 
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8. Dynamiek van huishoudens met een vermogen van 0,5 tot 1 miljoen euro 

De miljonairs en de vermogensgroep van een 0,5 miljoen tot 1 miljoen euro zijn deels 

communicerende vaten. Immers, miljonairs die een jaar later minder dan een miljoen 

euro bezitten komen voor een deel in de groep met een vermogen van een 0,5 miljoen tot 

1 miljoen euro terecht, terwijl uit de laatste groep weer huishoudens uitstromen naar de 

groep miljonairs. 

Tussen 6 en 10 procent is een jaar later miljonair 

In 2015 waren er iets meer dan 145 duizend huishoudens met een vermogen van een 

0,5 miljoen tot 1 miljoen euro (staat 3 en tabel 17). Daarvan waren er 8,3 duizend een 

jaar later miljonair. In 2016 stroomden 4,4 duizend huishoudens in vanuit de 

miljonairsgroep van 2015. 

Staat 3 

Dynamiek van huishoudens met een vermogen van 0,5 tot 1 miljoen euro 2015*-2016* 

 

Bron: CBS, Vermogensstatistiek van huishoudens / Sociaal Statistisch Bestand 

In de periode 2006 - 2016 was van de huishoudens met een vermogen van half miljoen 

tot 1 miljoen euro tussen de 6 en 10 procent een jaar later miljonair (figuur 12). Net zoals 

bij de miljonairs (zie paragraaf 7) valt ook hier de periode 2008-2009 op: de instroom 

vanuit miljonairs naar de vermogensgroep 0,5 tot 1 miljoen was groter dan de uitstroom 

naar miljonairs. 
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12. Percentuele uitstroom naar en instroom vanuit miljonairs van huishoudens met een vermogen van 

0,5 miljoen tot 1 miljoen euro 

 

Rond 1 van de 6 met een vermogen van 0,5 tot 1 miljoen euro is vijf jaar later miljonair  

In tabel 18 is jaarlijks de vermogenspositie bepaald van hoofdkostwinners van 

huishoudens met een vermogen van 0,5 miljoen tot 1 miljoen euro in de jaren 2006 tot en 

met 2016.  

Van deze hoofdkostwinners is vijf jaar later tussen 16 en 18 procent miljonair (figuur 13). 

Circa driekwart was vijf jaar later geen miljonair en rond 8 procent behoorde dan niet 

meer tot de bevolking. 

13. Positie hoofdkostwinners van huishoudens met een vermogen van 0,5 miljoen tot 1 miljoen euro 
vijf jaar later 

 

Conclusie 

Van de huishoudens met een vermogen van 0,5 miljoen tot 1 miljoen euro was in de 

periode 2006-2016 tussen de 6 en 10 procent een jaar later miljonair en na vijf jaar 

behoorde rond 1 van de 6 hoofdkostwinners tot een miljonairshuishouden. 
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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, effectenbezit en 

leengegevens 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). Ook wordt gebruik gemaakt van de studieschulden volgens de 

Wet Studiefinanciering (WSF). Voor het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt 

van de aangifte-gegevens van ondernemers en voor het aanmerkelijk belang van de 

vennootschapsbelasting. 

De vermogensstatistiek is onlangs gereviseerd. Ten opzichte van de vorige rapportage 

zijn de volgende zaken gewijzigd: 

• vanaf 2011 is de waarde eigen woning verbeterd. Aangiftes Inkomstenbelasting zonder 

woningaangifte worden aangevuld met WOZ-gegevens.  

• vanaf 2011 is gecorrigeerd voor dubbeltellingen bij zelfstandigen en negatieve waardes 

bij overige schulden.  

• in 2015 is er een nieuwe versie van de zogenaamde rentebase beschikbaar, waardoor 

de cijfers over bank- en spaartegoeden zijn gecompleteerd. 

Aangezien er nog revisieprojecten open staan, geldt voor alle verslagjaren dat de status 

van de cijfers “voorlopig” is. 

Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) 

Het gereviseerde integrale vermogensbestand is verrijkt met gegevens die opgenomen 

zijn in het SSB. 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 en opleidingsniveau. 

Uit het SSB zijn voor dit rapport demografische, sociaaleconomische en ruimtelijke 

gegevens gebruikt. Zo zijn voor de hoofdkostwinners van de huishoudens toegevoegd: 

geslacht, leeftijd en de economische activiteit (branche) van het bedrijf. Ook is de 

woongemeente, COROP-gebied en provincie waarin de huishoudens wonen, 

toegevoegd. Daarnaast zijn gegevens over de huishoudenssamenstelling en migratie 

gebruikt. 

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

personen. De gegevens hiervoor zijn afkomstig uit onderwijsregistraties, bestanden met 
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opleidingsgeschiedenissen zoals opgegeven door werkzoekenden bij het UWV WERK-

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 de Enquête 

Beroepsbevolking (2004-2015, 12 jaargangen). 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 inkomen.  

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 2016 was voor 

53 procent van de hoofdkostwinners een opleidingsniveau in het SSB van 2015 

beschikbaar. Het jaarlijkse aantal waarnemingen met een opleidingsniveau staat vermeld 

in tabel 9. 

2. Kwaliteit van de uitkomsten 

Het jaarlijkse, integrale vermogensbestand bevat geen betrouwbaarheidsmarges, want 

het gaat om waarneming van de totale populatie. Er kan wel sprake zijn van 

waarnemingsfouten. Zo kunnen bedragen in bijvoorbeeld aangiften fouten bevatten, dan 

wel kunnen gegevens 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 uitkomsten van het meest recente jaar gegevens nog ontbreken. 

Vandaar dat deze uitkomsten later kunnen worden bijgesteld. Vanwege de onlangs 

uitgevoerde revisie en de nog uit te voeren revisieprojecten is de status van de cijfers van 

alle verslagjaren “voorlopig”. 

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

volledig waargenomen, omdat er geen informatie beschikbaar is over het opgebouwde 

kapitaal bij bijvoorbeeld spaar- en beleggingshypotheken en andere kapitaalverzekerin-

gen.  

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 relatief grote steekproef (zie tabel 9 voor het aantal waargenomen eenheden). 

Daarom zijn relevante verschillen tussen groepen doorgaans statistisch significant.  

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 

Aanmerkelijk belang – Het vermogen van aanmerkelijkbelanghouders. 

Aanmerkelijkbelanghouders hebben een bezit van ten minste 5 procent in het geplaatste 

aandelenkapitaal van een vennootschap.  

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

of WAZ.  

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

buitenlandse tegoeden. 

Bezittingen – bank-, en spaartegoeden, effecten, de eigen woning, 

ondernemingsvermogen, aanmerkelijk belang en overige bezittingen. 

Consumentenprijsindex – Indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket 

goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle Nederlandse 

huishoudens. 

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. 

Directeur-grootaandeelhouder – (mede)eigenaar van een bedrijf die als directeur in 

loondienst is bij het (eigen) bedrijf. 

Effecten – Som van obligaties en aandelen. Obligaties betreft de beurswaarde van 

waardepapieren in de vorm van een schuldbekentenis tegen een vaste rente. Aandelen 

betreft de beurswaarde van aandelen en opties alsmede deelname in beleggingen. 

Eigen woning – Woning in eigendom en in gebruik als hoofdverblijf. 

Hoofdkostwinner – De persoon in het huishouden met de belangrijkste 

sociaaleconomische positie. Wie binnen een huishouden de hoofdkostwinner is, is 

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. 

Huishoudenskern – Deel van het huishouden bestaande uit de hoofdkostwinner en zijn 

of haar (eventuele) partner. 

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.  
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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. 

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. 

Ondernemingsvermogen – Saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- 

of beroepsvermogen van zelfstandig ondernemers. 

Onroerend goed, overig – Dit betreft bijvoorbeeld een tweede woning, een vakantiehuis 

of beleggingspanden 

Overige bezittingen – Het betreft onder meer contant geld, roerende zaken verhuurd of 

in gebruik als belegging, trustvermogen, aandeel in onverdeelde boedel, vermogen belast 

met vruchtgebruik of beperkt eigendom. 

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. 

Schulden – Som van hypotheekschuld in verband met de eigen woning, studieschulden 

en overige schulden. 

Schulden, overig – Schulden voor consumptieve doeleinden, de financiering van 

aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen en de financiering van schulden 

voor de tweede woning of ander onroerend goed en rood staan; schulden volgens de 

Wet studiefinanciering (WSF). 

Vermogen – Saldo van bezittingen en schulden. 

Vermogen exclusief eigen woning – Vermogen, exclusief waarde eigen woning en de 

eventueel daarop rustende hypotheekschuld. 

Werkloosheidsuitkering – Een uitkering verstrekt op grond van de Werkloosheidswet en 

wachtgeldregelingen overheid.  
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2. Afkortingen 

 

AOW 

 

Algemene Ouderdomswet 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 

hbo 

mbo 

Hoger beroepsonderwijs 

Middelbaar beroepsonderwijs 

SSB Stelsel van Sociaal-statistisch Bestanden 

vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

wo Wetenschappelijk onderwijs 

WOZ Wet waardering Onroerende Zaken 
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Bijlage 3. Tabellen 

Overzicht 

Tabel 1 

Het aantal en aandeel miljonairshuishoudens op basis van het vermogen in actuele 

prijzen en vermogen gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling, 2006* - 2016* 

Tabel 2 

Aandeel particuliere huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer naar 

gemeente, 2006* - 2016* 

Tabel 3 

Rangnummer gemeente op basis van het aandeel particuliere huishoudens met een 

vermogen van 1 miljoen euro of meer 2006* - 2016* 

Tabel 4 

Aandeel particuliere huishoudens1 met een vermogen van 1 miljoen euro of meer naar 

COROP-gebied, 2006* - 2016* 

Tabel 5 

Rangnummer COROP-gebied op basis van het aandeel particuliere huishoudens met 

een vermogen van 1 miljoen euro of meer, 2006* - 2016* 

Tabel 6 

Aandeel particuliere huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer naar 

provincie, 2006* - 2016* 

Tabel 7 

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar geslacht en leeftijd van de 

hoofdkostwinner, 2006* - 2016* 

Tabel 8 

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar geslacht en gemiddelde leeftijd van 

de hoofdkostwinner, 2006* - 2015* 

Tabel 9 

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar hoogst behaalde opleidingsniveau 

van de hoofdkostwinner, 2006* - 2016* 

Tabel 10 

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar inkomensbron en branche van de 

hoofdkostwinner, 2006* - 2016* 

Tabel 11 

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar immigratie in afgelopen 2 jaar naar 

werelddeel en landen van immigratie van de hoofdkostwinner, 2006* - 2016* 

Tabel 12 

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar emigratie binnen 2 jaar naar 

werelddeel en landen van emigratie van de hoofdkostwinner, 2006* -2016* 
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Tabel 13 

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar opleidingsniveau hoofdkostwinner 

naar vermogensklasse en kenmerken van de hoofdkostwinner, percentuele verdeling van 

de kenmerken over de opleidingscategorieën, 2016* 

Tabel 14 

Particuliere huishoudens naar vermogensklasse naar opleidingsniveau hoofdkostwinner 

naar vermogensklasse en kenmerken van de hoofdkostwinner, percentuele verdeling van 

opleiding over categorieën van kenmerken, 2016* 

Tabel 15 

Stromen miljonairshuishoudens per periode, 2006*-2007* - 2015*-2016* 

Tabel 16 

Hoofdkostwinners van huishoudens met een vermogen van 1 miljoen of meer 

2006* - 2016* naar vermogensklasse van het huishouden waarvan de hoofdkostwinner 

deel uitmaakte in 2006* - 2016* 

Tabel 17 

Stromen huishoudens met een vermogen van 0,5 miljoen tot 1 miljoen euro per periode, 

2006*-2007* - 2015*-2016* 

Tabel 18 

Hoofdkostwinners van huishoudens met een vermogen van 0,5 miljoen tot 1 miljoen euro 

2006* -2016* naar vermogensklasse van het huishouden waarvan de hoofdkostwinner 

deel uitmaakte in 2006* - 2016* 
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