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I N C O N T E X T

Hollands welvaren
STEEDS MEER AUTO’S
In 1994 moesten vier van de vijf autobezit-
tende huishoudens het met één auto
doen; bijna één op de vijf had er twee
staan en nog niet één op de vijftig had er
meer. Dat is in tien jaar flink verschoven.
In 2003 beschikte een kwart van de huis-
houdens met een auto over twee exempla-
ren; één op de veertig had er meer. Overi-
gens was in 2003 in driekwart van de
huishoudens tenminste één auto aanwe-
zig. Dat percentage stijgt licht: van 74% in
1994 tot 77% in 2000. 

GEMAK WORDT GEMEENGOED
In twintig jaar zijn bepaalde huishoudelij-
ke apparaten van luxe tot gemeengoed
geworden. Een magnetron en een videore-
corder zijn nu in 80% van de huishoudens
aanwezig. De magnetron begon zijn
opmars in 1987, terwijl de opmars van de
videorecorder enkele jaren eerder inzette.
Het percentage huishoudens met een
wasdroger begon eind jaren tachtig te
groeien en ligt nu stabiel op circa 60%. De
helft van de huishoudens beschikt tegen-
woordig over het gemak van de vaatwas-
ser. Dit is een vrij recente ontwikkeling:
na jaren rond de 10% te hangen, begon
pas begin jaren negentig de vaatwasser
van luxe-artikel gemeengoed te worden.

DE DIGITALE REVOLUTIE  ZET  DOOR
Huishoudens krijgen steeds meer audiovi-
suele apparaten in huis. Het pc-bezit
neemt al jaren gestaag toe. In 2004 had
driekwart van de huishoudens een pc, ter-
wijl dat in 1998 bij de helft van de huis-
houdens het geval was. Het percentage
huishoudens met een spelcomputer lag
jarenlang rond de 15%, maar steeg in
2004 naar 18%. Dat de digitale revolutie
nog niet afgelopen is, blijkt uit het bezit
van dvd- en mp3-spelers. Dit is de laatste
jaren explosief gestegen. In 2004 bezat
ongeveer de helft van de huishoudens een
dvd-speler en één op zes een mp3-speler.
Dat is meer dan een verdrievoudiging in
drie jaar tijd.

In Context is totstandgekomen in samenwer-

king met het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek, tel. (0900) 0227, www.cbs.nl.

Figuur 1 Percentage huishoudens met één of meer auto’s.

Figuur 2 Percentage huishoudens met een huishoudelijk apparaat.

Figuur 3 Percentage huishoudens met een audiovisueel-apparaat.
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