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Vermogens fors gestegen

Het vermogen van huishoudens is tussen 1995 en 2001 met 10 procent
per jaar toegenomen. Deze toename kwam vooral door een stijging van
de woningprijzen en een groei van het aandelenbezit. Het aantal
miljonairs verdriedubbelde bijna tussen 1995 en 2001. Dit blijkt uit
gegevens van het CBS, die voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op
gegevens van de Belastingdienst.

Stijging door eigen woning en aandelen

Het vermogen van huishoudens bedroeg volgens het CBS in het begin
van 2001 gemiddeld 114 duizend euro. Dat is 50 duizend euro meer
dan in 1995. Deze toename kwam vooral door een stijging van de
woningprijzen en een groei van het aandelenbezit. Begin 2001 was de
gemiddelde waarde van de eigen woning 209 duizend euro tegen
118 duizend euro zes jaar eerder. Ook de hypothecaire schulden
stegen, maar het netto vermogen belegd in de eigen woning nam
gemiddeld met 50 duizend euro toe.
De waarde van aandelen in particulier bezit was begin 2001 gemiddeld
150 duizend euro. Dit is 50 duizend euro meer dan in 1995. Het aantal
huishoudens met aandelen nam eveneens toe.
In de loop van 2001 zijn banktegoeden en woningprijzen gestegen,
maar zijn de aandelenkoersen gedaald. Gerekend tot oktober is het
gemiddelde vermogen per saldo op ongeveer hetzelfde niveau
gebleven.

Meer miljonairs

Tussen 1995 en 2001 trad bijna een verdriedubbeling van het aantal
miljonairs op. In 2001 zijn er bijna 300 duizend huishoudens met een
vermogen van meer dan een miljoen gulden. Driekwart van deze
miljonairs is geen miljonair meer als het vermogen in euro’s wordt
uitgedrukt. In euro’s gerekend zijn er 70 duizend miljonairs, aldus het
CBS.

Eigen huis belangrijkste vermogenscomponent

Begin 1999 had het totale vermogen van de 6,8 miljoen particuliere
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huishoudens een waarde van 630 miljard euro. Dit is het saldo van
920 miljard euro aan bezittingen en 290 miljard euro aan schulden. De
bezittingen bestonden voor meer dan de helft (58 procent) uit eigen
woningen. Aandelen vormden 17 procent van het totale bezit en
banktegoeden 14 procent. De schulden bestonden voor ruim 80 procent
uit hypothecaire leningen op de eigen woning.

Vermogens zeer ongelijk verdeeld

De verschillen tussen de vermogens van huishoudens zijn groot. In
1999 had één op de zeven huishoudens meer schulden dan bezittingen
en dus een negatief vermogen. Auto’s, meubilair, kleding e.d. zijn niet
tot de bezittingen gerekend. Van alle huishoudens had 12 procent een
vermogen van meer dan 200 duizend euro. Deze huishoudens hadden
daarmee ruim 60 procent van het totale vermogen in handen.

Technische toelichting
De Vermogensstatistiek is gebaseerd op gegevens uit de administratie
van de Belastingdienst en een persoonsenquête van het CBS. De hier
gepresenteerde gegevens betreffen de vermogenspositie aan het begin
van het jaar. Vermogen is het saldo van bezittingen en schulden. De
bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, aandelen, onroerend
goed en ondernemingsvermogen. Tot de aandelen is ook de inleg op
beleggingsrekeningen gerekend. De eigen woning is gewaardeerd op
de marktwaarde in onbewoonde staat.

In het vermogen zijn niet meegeteld aanspraken op een toekomstige
pensioen- of levensverzekeringsuitkering, tegoeden van spaar- en
levenhypotheken, contant geld, duurzame consumptiegoederen,
juwelen en antiek.

De cijfers voor 2000 en 2001 in dit persbericht zijn voorlopig. Voor deze
jaren zijn alleen zeer globale gegevens beschikbaar. Voor de jaren
1993 t/m 1999 zijn meer gedetailleerde cijfers leverbaar.

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 van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Tabel 1

Vermogens van huishoudens

gemiddeld vermogen huishoudens met een vermogen
van meer dan

1 miljoen gulden 1 miljoen euro

1 000 gld 1 000 euro x 1 000

1995 142 64 114 27

1996 158 72 135 36

1997 171 78 155 40

1998 184 84 176 49

1999 206 93 213 57

2000* 236 107 260 69

2001* 250 114 292 72

Bron: CBS

Tabel 2
Samenstelling van het vermogen

1995 1998 1999
X 1 000

Totaal aantal huishoudens 6 454 6 704 6 783

%
Aantal huishoudens met bezittingen 98 98 97
w.o. Banktegoeden 98 98 97
  Aandelen 11 15 17
  Eigen woning 43 47 48

Aantal huishoudens met schulden 56 59 62
w.o. Schulden eigen woning 36 41 42

Gemiddeld bedrag 1) ,1 000   euro (gld)
Vermogen 64 84 93 (206)

Bezittingen 91 122 139 (307)
w.o. Banktegoeden 15 17 19   (43)
  Aandelen 100 138 135 (297)
  Eigen woning 118 146 164 (361)

Schulden 45 63 68 (151)
w.o. Schulden eigen woning 56 74 82 (181)

1) Berekend voor de huishoudens die de vermogenscomponent hebben.
Bron: CBS
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Tabel 3
Vermogensverdeling, 1999
Vermogensklasse Aantal huishoudens Aandeel in

vermogen
euro X 1 000 % %

Negatief 930 14 -3
0 tot 5 duizend 1 373 20 0
5 tot 10 duizend 476 7 1
10 tot 20 duizend 514 8 1
20 tot 50 duizend 753 11 4
50 tot 100 duizend 882 13 10
100 tot 200 duizend 1 052 16 24
200 tot 500 duizend 622 9 29
500 duizend tot 1 miljoen 124 2 13
1 miljoen en meer 57 1 21

Totaal 6 783 100 100

Bron: CBS


