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Vermogensgroei zet door

Het  vermogen van huishoudens bedroeg in 1997 gemiddeld 168
duizend gulden. Dat was 10 duizend gulden meer dan in 1996. Deze
toename kwam vooral door de groei van het effecten- en woningbezit.
De verschillen tussen de vermogens van huishoudens waren groot. In
1997 waren er 158 duizend miljonairs die over 35 procent van het totale
vermogen beschikten. Daarnaast waren er bijna één miljoen
huishoudens waar de schulden groter waren dan de bezittingen. Dit
blijkt uit gegevens van het CBS in Heerlen, die voor een belangrijk deel
zijn gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst.

Eigen huis belangrijkste vermogensbestanddeel

Begin 1997 had het totale vermogen van de 6,6 miljoen particuliere
huishoudens een waarde van 1110 miljard gulden. Dit is het saldo van
1590 miljard gulden aan bezittingen en 480 miljard gulden aan
schulden. Het grootste deel van het bezit bestond uit de eigen woning:
57 procent. Banktegoeden en effecten vormden elk 15 procent van het
bezit. De schulden bestonden voor ruim 80 procent uit hypothecaire
leningen ten behoeve van de eigen woning.

Stijging door eigen woning en effecten

Het gemiddelde vermogen in 1997 was 10 duizend gulden hoger dan in
1996. Deze stijging kwam vooral door een toename van de woning-
prijzen en van het effectenbezit. In 1997 was de gemiddelde waarde
van de eigen woning 304 duizend gulden tegen 279 duizend gulden
een jaar eerder. Ook de hypothecaire schulden stegen, maar netto nam
het vermogen belegd in de eigen woning toe.

De waarde van effecten in particulier bezit bedroeg in 1997 gemiddeld
261 duizend gulden; 5 duizend gulden meer dan het jaar daarvoor. Ook
het aantal huishoudens met effecten nam toe. In 1997 belegden
920 duizend huishoudens in effecten ofwel 13,9 procent van het totaal.
Een jaar eerder was dat aantal nog 860 duizend (12,8 procent).
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Stijging ook na 1997

Na 1997 is het vermogen verder gestegen. Zowel de woningprijzen als
de aandelenkoersen zijn sinds die tijd verder omhoog gegaan. De
precieze gevolgen voor de vermogensverdeling zijn nog niet bekend,
omdat meer recente gegevens nog niet beschikbaar zijn. Wel kan er
een raming worden gemaakt. Volgens deze raming is het gemiddelde
vermogen per huishouden gestegen van 168 duizend gulden begin
1997 tot iets minder dan twee ton begin 1999.

Vermogens zeer ongelijk verdeeld

De verschillen tussen de vermogens zijn groot. In 1997 had bijna één
miljoen huishoudens (15%) meer schulden dan bezittingen en dus een
negatief vermogen. Overigens wordt hierbij opgemerkt dat huisraad,
kleding e.d. niet tot de bezittingen zijn gerekend. Bijna 1,2 miljoen
huishoudens had een vermogen van meer dan een kwart miljoen
gulden. Deze 18 procent van het totaal aantal huishoudens bezat ruim
driekwart van het totale vermogen.  In 1997 waren er 158 duizend
huishoudens met een vermogen van meer dan een miljoen gulden.
Deze miljonairs hadden 35 procent van het totale vermogen in handen.

Euromiljonairs

Bijna driekwart van het aantal miljonairs verliest die status als het
vermogen niet in guldens maar in euro`s zou worden uitgedrukt. In
plaats van 158 duizend miljonairs waren er dan in 1997 nog 42 duizend
miljonairs. Naar schatting hadden begin 1999 bijna 200 duizend
huishoudens een vermogen van meer dan een miljoen gulden. In
euro`s gerekend zijn er dan 55 duizend miljonairs.

Technische toelichting
De vermogensstatistiek is gebaseerd op gegevens uit de administratie
van de belastingdienst en een enquête van het CBS. Vermogen is het
saldo van bezittingen en schulden naar de stand in het begin van het
jaar. De bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten,
onroerend goed en ondernemingsvermogen. De eigen woning en
overige onroerende zaken zijn gewaardeerd op de marktwaarde bij lege
oplevering.

Enkele zaken zijn niet meegeteld in het hier berekende vermogen. Met
aanspraken op een toekomstige pensioen- of levensverzekerings-
uitkering is geen rekening gehouden. Ook het tegoed dat is opgebouwd
bij spaar- en levenhypotheken, is niet tot de bezittingen gerekend.
Verder blijven buiten beschouwing contant geld, duurzame
consumptiegoederen, juwelen en antiek. Gegevens over de verdeling
van al deze bezittingen zijn niet volledig genoeg om een goed beeld te
geven.



CBS Persbericht PB99-089 pagina 3 van 4

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen, dhr J.P. de
Kleijn, tel. (045) 570 75 28. Overige informatie kunt u krijgen bij de
persdienst, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1
Samenstelling van het vermogen

1995 1996 1997
X 1 000

Totaal aantal huishoudens 6 454 6 549 6 617

Aantal huishoudens met bezittingen 6 432 6 513 6 590
w.o.  Banktegoeden 6 419 6 495 6 573
         Effecten 750 840 919
         Eigen woning 2 749 2 931 3 003

Aantal huishoudens met schulden 3 564 3 727 3 864
w.o.  Schulden eigen woning 2 306 2 457 2 561

Gemiddeld bedrag (1 000 gld)

Vermogen 136 158 168

Bezit 192 223 241
w.o.  Banktegoeden 29 35 36
         Effecten 231 256 261
         Eigen woning 255 279 304

Schulden 100 112 124
w.o.  Schulden eigen woning 125 137 152

Tabel 2
Vermogensverdeling, 1997
Vermogensklasse Aantal huishoudens Aandeel in

vermogen
1 000 gld X 1 000 % %

Negatief 988 15 -3
0 tot 5 890 13 0
5 tot 20 917 14 1
20 tot 50 663 10 2
50 tot 100 658 10 4
100 tot 250 1 311 20 20
250 tot 1 000 1 034 16 41
1 000 en meer 158 2 35

Totaal 6 617 100 100
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Tabel 3
Vermogens naar inkomensklasse en leeftijd, 1997

Aantal
huishou-
dens

Gemiddeld
vermogen

Mediaan
vermogen
1)

X 1 000 1 000 gld

Totaal 6 617 168 43

Inkomensklasse 2)
Laagste 25%-groep 1 654 68 3
Tweede 25%-groep 1 654 87 20
Derde 25%-groep 1 654 161 91
Hoogste 25%-groep 1 654 355 190

Leeftijd
Tot 25 jaar 391 40 3
25 tot 35 jaar 1 457 85 20
35 tot 45 jaar 1 390 147 69
45 tot 55 jaar 1 212 220 97
55 tot 65 jaar 841 235 84
65 jaar en ouder 1 327 228 35
1) De mediaan is de middelste waarneming. Het vermogen van de ene

helft van de huishoudens in de desbetreffende groep is dus kleiner
en van de andere helft groter.

2) De klassengrenzen van het besteedbaar huishoudensinkomen
zijn respectievelijk 27 000 gld, 42 500 gld en 61 800 gld.


