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Bijlage bij hoofdstuk 4 van het SCR 2014 
 
Tabel B4.1a 
Gepercipieerde rechtvaardigheid van de herkomst van het vermogen, naar inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, gewogen (in 
procenten)a, b 

 succesvol 
bedrijf 

erfenis beroep als 
voetballer 

beroep als 
soapacteur 

 internet-game 

totaal 92 73 29 32 67 
      
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen      

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 92 65 42 31 79 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 87* 75 31 30 63 
in 2e – 3e deciel (11.800-16.600 euro) 87** 68 31 33 62 
in 4e – 5e deciel (16.600-20.700 euro) 91 74 26 30 62 
in 6e – 9e deciel (20.700-36.800 euro) 95** 74 27 30 67 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800-69.000 euro) 

96** 78* 35* 37* 74** 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 98** 78 43** 44* 84** 
      
vrij vermogen, excl. de eigen woning      

negatief (< 0 euro) 89 66 35 40 62 
klein (0 – 4999 euro) 90* 73 32 34 67 
middelgroot (5000 – 49.999 euro) 93 71 27 30 65 
groot (50.000 – 499.999 euro) 95** 75 27 31 68 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 96 86** 39* 42* 75 

      
waarde eigen woning      

geen eigen woning 88** 69* 30 30 62* 
< 500.000 euro 94** 74 27* 31 67 
≥ 500.000 euro 93 83** 43** 44** 73 

      
overwaarde eigen woningc      

geen eigen woning 88** 69* 30 30 62* 
negatieve overwaarde 96* 82** 36** 39** 78** 
positieve overwaarde < 100.000 euro 94 70 27 30 68 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 94 75 25** 30 63 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b Percentages betreffen het aandeel mensen dat de herkomst van het vermogen naar eigen zeggen “tamelijk” of “volstrekt” 

rechtvaardig vindt. 
c De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.1b 
Multivariate verbanden tussen gepercipieerde rechtvaardigheid van de herkomst van het vermogen, en inkomens- en vermogenspositie van 
het huishouden, toetsing op significantie in verschillende modellen, gewogena 

 succesvol 
bedrijf 

erfenis beroep als 
voetballer 

beroep als 
soapacteur 

internet-game 

Model A: alleen inkomen en vrij vermogen      
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
* n.s. ** n.s. ** 

− vrij vermogen n.s. n.s. * * n.s. 
      
Model B: model A plus eigenwoningbezit      
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
n.s. n.s. * n.s. ** 

− vrij vermogen n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
− waarde eigen woning ** ** ** ** ** 
− overwaarde eigen woningb ** ** ** ** ** 
      
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

     

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

* n.s. n.s. n.s. n.s. 

− vrij vermogen n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
− waarde eigen woning n.s. * n.s. n.s. n.s. 
− overwaarde eigen woningb * * n.s. n.s. n.s. 
a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.2a 
Gepercipieerde rechtvaardigheid van mogelijke gevolgen van veel vermogen, naar inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, 
gewogen (in procenten)a, b 

 betere zorg beter 
onderwijs 

beter wonen vaker op 
vakantie 

meer politieke 
invloed 

totaal 5 12 47 52 5 
      
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen      

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 3 3 65 78** 3 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 11* 18* 43 47 9 
in 2e – 3e deciel (11.800-16.600 euro) 5 9 33** 38** 6 
in 4e – 5e deciel (16.600-20.700 euro) 4 12 42* 44** 3 
in 6e – 9e deciel (20.700-36.800 euro) 5 11 49 53 4 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800-69.000 euro) 

7 16** 63** 70** 7 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 12** 24** 76** 78** 14** 
      
vrij vermogen, excl. de eigen woning      

negatief (< 0 euro) 7 18 63* 65* 9 
klein (0 – 4999 euro) 7* 11 40** 43** 5 
middelgroot (5000 – 49.999 euro) 4** 10 45 51 3* 
groot (50.000 – 499.999 euro) 5 12 53** 58** 5 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 13** 24** 72** 81** 16** 

      
waarde eigen woning      

geen eigen woning 6 11 32** 37** 6 
< 500.000 euro 4** 11 52** 56** 4** 
≥ 500.000 euro 14** 25** 72** 76** 13** 

      
overwaarde eigen woningc      

geen eigen woning 6 11 32** 37** 6 
negatieve overwaarde 6 12 57** 62** 4 
positieve overwaarde < 100.000 euro 4 12 51* 58** 4 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 4 12 52** 55* 5 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b Percentages betreffen het aandeel mensen dat deze gevolgen van veel vermogen naar eigen zeggen “tamelijk” of “volstrekt” 

rechtvaardig vindt. 
c De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.2b 
Multivariate verbanden tussen gepercipieerde rechtvaardigheid van mogelijke gevolgen van veel vermogen, en inkomens- en 
vermogenspositie van het huishouden, toetsing op significantie in verschillende modellen, gewogena 

 betere zorg beter 
onderwijs 

beter wonen vaker op 
vakantie 

meer politieke 
invloed 

Model A: alleen inkomen en vrij vermogen      
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** ** ** 

− vrij vermogen ** ** ** ** ** 
      
Model B: model A plus eigenwoningbezit      
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** ** * 

− vrij vermogen * * ** ** * 
− waarde eigen woning * * ** ** n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. ** ** n.s. 
      
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

     

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

* * n.s. n.s. n.s. 

− vrij vermogen * ** ** ** ** 
− waarde eigen woning ** * ** ** n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.3 
Percentielgrenzen in de inkomensverdeling, 1989-2012, ongestandaardiseerd besteedbaar inkomen van huishoudens (bedragen x 1000, 
prijspeil 2012)  

 
0,1% 1.0% 10% 50% 90% 99% 99,9% 

1989 -19.3 3.7 11.5 26.1 49.9 83.8 128.6 

1990 -38.4 2.5 11.4 26.9 52.1 90.5 151.7 

1991 -29.1 2.5 11.4 27.1 52.0 89.9 147.7 

1992 -41.0 2.3 11.6 27.0 51.4 87.4 139.4 

1993 -49.2 1.9 11.4 26.9 51.1 85.0 132.0 

1994 -32.0 2.3 11.5 26.7 51.0 84.9 134.7 

1995 -24.2 2.6 11.7 26.9 51.5 86.0 136.0 

1996 -33.1 1.7 11.7 27.0 51.9 85.9 137.8 

1997 -44.2 1.6 12.0 27.2 52.0 86.0 140.1 

1998 -86.3 1.6 12.5 27.7 52.9 86.6 136.7 

1999 -62.8 1.6 12.5 28.0 53.8 87.9 143.6 

2000 -63.3 2.2 12.9 28.5 55.3 91.4 159.5 

        2000 -64.0 2.7 13.1 28.1 54.6 100.9 311.2 

2001 -38.3 2.7 13.6 29.3 58.0 111.3 298.5 

2002 -45.1 2.5 13.6 29.4 57.8 108.8 290.6 

2003 -45.4 1.9 13.5 28.9 57.0 103.4 267.2 

2004 -39.7 1.9 13.4 29.0 57.5 111.1 279.8 

2005 -33.8 2.4 13.3 28.8 57.4 111.4 270.3 

2006 -21.7 2.3 13.7 29.6 59.0 112.8 271.2 

2007 -27.9 2.4 14.0 30.3 61.6 139.2 303.6 

2008 -28.6 2.1 13.9 30.5 61.7 123.1 281.9 

2009 -36.8 1.6 14.0 30.4 61.6 118.4 269.2 

2010 -25.5 2.1 13.8 29.7 60.7 117.7 274.5 

2011 -30.9 1.6 13.5 29.1 59.7 111.5 234.5 

2012 -27.7 1.6 13.1 28.5 58.2 110.3 234.1 
Bron: CBS (IPO’89-’12) SCP-bewerking 
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Tabel 4.4a 
Percentielgrenzen in de inkomensverdeling, 1989-2012, gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, bedragen toegerekend aan 
personen (bedragen x 1000, prijspeil 2012) 

 
0,1% 1% 10% 50% 90% 99% 99,9% 

1989 -16.2 4.0 11.1 18.3 31.4 50.7 77.9 

1990 -27.1 3.1 11.2 19.0 33.2 55.6 96.5 

1991 -20.3 3.0 11.2 19.1 33.4 55.4 93.0 

1992 -31.6 2.6 11.3 19.1 33.1 54.2 88.7 

1993 -35.8 2.0 11.1 19.1 32.9 53.2 84.5 

1994 -24.5 2.4 11.0 19.1 33.0 53.6 86.0 

1995 -16.9 3.2 11.2 19.4 33.4 54.9 88.6 

1996 -22.6 2.3 11.2 19.6 33.6 54.9 89.1 

1997 -30.7 2.2 11.5 19.9 33.8 55.2 89.1 

1998 -63.8 1.6 11.8 20.3 34.4 55.7 89.1 

1999 -51.7 1.6 11.8 20.6 35.0 56.8 92.0 

2000 -49.2 2.2 12.2 21.1 35.9 59.0 101.9 

        
2000 -46.7 2.7 12.2 20.6 35.1 65.3 225.7 

2001 -28.4 3.1 12.8 21.5 37.4 72.4 193.3 

2002 -34.0 2.7 12.8 21.6 37.2 70.7 191.9 

2003 -33.1 2.3 12.6 21.3 36.7 68.2 169.6 

2004 -32.7 2.1 12.7 21.5 37.2 73.0 181.3 

2005 -24.7 2.6 12.6 21.4 37.2 73.5 184.0 

2006 -15.8 3.0 13.1 22.1 38.1 73.7 183.9 

2007 -20.6 2.8 13.5 22.9 40.1 94.2 207.9 

2008 -22.4 2.8 13.5 23.1 40.3 81.8 185.8 

2009 -34.2 2.1 13.4 23.2 40.2 78.8 177.0 

2010 -21.2 2.8 13.3 22.8 39.8 78.6 180.7 

2011 -23.6 2.4 13.0 22.5 38.9 72.1 161.2 

2012 -20.2 2.3 12.5 22.1 38.3 72.6 153.6 
Bron: CBS (IPO’89-’12) SCP-bewerking 
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Tabel 4.4b 
Percentielgrenzen in de inkomensverdeling, 1989-2012, gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, bedragen van huishoudens 
(bedragen x 1000, prijspeil 2012) 

 
0,1% 1% 10% 50% 90% 99% 99,9% 

1989 -12.5 3.2 10.5 17.8 31.2 50.7 78.9 

1990 -25.3 2.2 10.4 18.4 33.0 55.6 101.6 

1991 -19.0 2.3 10.4 18.6 33.4 55.2 93.7 

1992 -26.7 2.1 10.5 18.6 33.1 54.3 91.5 

1993 -31.1 1.7 10.3 18.6 32.9 53.5 88.1 

1994 -21.1 2.0 10.3 18.5 32.9 53.6 87.5 

1995 -16.0 2.3 10.5 18.7 33.4 54.8 89.2 

1996 -21.0 1.7 10.6 18.9 33.6 54.8 89.1 

1997 -28.3 1.6 10.8 19.2 33.7 55.1 89.9 

1998 -49.7 1.5 11.2 19.6 34.3 55.8 90.6 

1999 -43.6 1.4 11.3 19.9 34.8 57.1 92.0 

2000 -47.9 2.0 11.6 20.3 35.7 59.5 105.4 

        2000 -44.8 2.6 11.7 19.9 34.7 64.5 209.2 

2001 -24.2 2.5 12.2 20.8 36.9 71.6 207.8 

2002 -30.2 2.3 12.3 20.9 36.9 70.7 209.3 

2003 -26.9 1.6 12.0 20.6 36.4 68.2 178.0 

2004 -30.4 1.7 12.0 20.7 36.7 72.5 187.4 

2005 -22.9 2.0 11.9 20.6 36.7 72.6 185.9 

2006 -15.1 2.1 12.4 21.2 37.5 73.4 187.9 

2007 -18.0 2.1 12.7 21.8 39.1 89.4 214.3 

2008 -20.6 1.9 12.7 22.0 39.2 79.5 189.2 

2009 -28.7 1.5 12.6 22.0 39.4 76.3 179.1 

2010 -18.4 1.9 12.4 21.6 38.7 76.6 181.9 

2011 -21.9 1.5 12.2 21.3 37.8 69.9 157.4 

2012 -19.3 1.4 11.8 21.0 37.1 70.3 151.9 
Bron: CBS (IPO’89-’12) SCP-bewerking 
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Tabel 4.5a 
Gini- en Theilcoëfficiënten, gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, bedragen toegerekend aan personen, 1989-2012 

 

Gini Gini, excl. bovenste 
1% Theil Theil, excl. bovenste 

1% 

1989 0.234 0.221 0.092 0.102 

1990 0.246 0.231 0.104 0.118 

1991 0.247 0.232 0.105 0.118 

1992 0.242 0.229 0.100 0.112 

1993 0.242 0.230 0.099 0.111 

1994 0.243 0.231 0.100 0.112 

1995 0.242 0.229 0.099 0.112 

1996 0.244 0.231 0.101 0.113 

1997 0.241 0.227 0.102 0.112 

1998 0.237 0.225 0.095 0.106 

1999 0.240 0.227 0.099 0.110 

2000 0.243 0.227 0.116 0.116 

     2000 0.262 0.227 0.169 0.169 

2001 0.256 0.231 0.137 0.138 

2002 0.253 0.229 0.136 0.138 

2003 0.252 0.229 0.130 0.131 

2004 0.257 0.233 0.135 0.136 

2005 0.258 0.233 0.143 0.144 

2006 0.254 0.229 0.139 0.141 

2007 0.271 0.240 0.156 0.158 

2008 0.260 0.235 0.139 0.141 

2009 0.258 0.236 0.134 0.135 

2010 0.258 0.235 0.134 0.136 

2011 0.254 0.233 0.125 0.127 

2012 0.256 0.236 0.127 0.129 
Bron: CBS (IPO’89-’12) SCP-bewerking 
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Tabel 4.5b 
Gini- en Theilcoëfficiënten, gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen, bedragen van huishoudens, 1989-2012 

 

Gini Gini, excl. bovenste 
1% Theil Theil, excl. bovenste 

1% 

1989 0.246 0.233 0.078 0.087 

1990 0.261 0.245 0.085 0.097 

1991 0.262 0.247 0.086 0.098 

1992 0.257 0.243 0.084 0.095 

1993 0.257 0.245 0.085 0.096 

1994 0.258 0.246 0.085 0.097 

1995 0.258 0.245 0.084 0.096 

1996 0.259 0.246 0.086 0.098 

1997 0.255 0.241 0.082 0.094 

1998 0.250 0.237 0.081 0.091 

1999 0.253 0.240 0.083 0.093 

2000 0.256 0.240 0.092 0.093 

     2000 0.269 0.235 0.09 0.090 

2001 0.267 0.240 0.094 0.094 

2002 0.265 0.239 0.092 0.093 

2003 0.263 0.240 0.093 0.094 

2004 0.267 0.242 0.097 0.097 

2005 0.270 0.243 0.097 0.098 

2006 0.266 0.240 0.093 0.095 

2007 0.280 0.247 0.103 0.102 

2008 0.271 0.246 0.099 0.100 

2009 0.269 0.246 0.099 0.100 

2010 0.269 0.245 0.098 0.099 

2011 0.263 0.242 0.096 0.097 

2012 0.265 0.244 0.098 0.099 
Bron: CBS (IPO’89-’12) SCP-bewerking 
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Tabel 4.6a 
Aandeel met een bovengemiddeld persoonskapitaal (fysiek, mentaal en esthetisch kapitaal, gezond gewicht), naar inkomens- en 
vermogenspositie van het huishouden, gewogen (in procenten)a 

 gezondheids-
index, totaal 

fysiek kapitaal mentaal 
kapitaal 

esthetisch 
kapitaal 

gezond 
gewicht 

totaal 59 73 60 64 51 
      
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen      

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 71 76 67 72 64 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 48** 66 50* 60 49 
in 2e – 3e deciel (11.800 – 16.600 euro) 40** 54** 58 61 45* 
in 4e – 5e deciel (16.600 – 20.700 euro) 58 69 57 65 49 
in 6e – 9e deciel (20.700 – 36.800 euro) 63** 78** 61 64 53 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800 – 69.000 euro) 

67** 85** 66* 66 56 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 83** 90** 75** 73* 65** 
      
vrij vermogen, excl. de eigen woning      

negatief (< 0 euro) 71* 72 69 76 60 
klein (0 – 4999 euro) 51** 66** 56* 62 44** 
middelgroot (5000 – 49.999 euro) 58 73 60 64 53 
groot (50.000 – 499.999 euro) 66** 79 62 67 57** 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 67 89** 67 66 56 

      
waarde eigen woning      

geen eigen woning 48** 59** 57* 65 48 
< 500.000 euro 63** 79** 61 64 52 
≥ 500.000 euro 73** 86** 74** 71 63** 

      
overwaarde eigen woningc      

geen eigen woning 48** 59** 57* 65 48 
negatieve overwaardec 62 82** 60 63 51 
positieve overwaarde < 100.000 euro 60 82** 60 62 53 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 66** 77** 64** 66 53 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b Percentages betreffen het aandeel met een bovengemiddelde score op de indicatoren voor persoonskapitaal. 
c De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.6b 
Multivariate verbanden tussen persoonskapitaal (fysiek, mentaal en esthetisch kapitaal, gezond gewicht) en inkomens- en vermogenspositie 
van het huishouden, toetsing op significantie in verschillende modellen, gewogena 

 gezondheids-
index, totaal 

fysiek kapitaal mentaal 
kapitaal 

esthetisch 
kapitaal 

gezond 
gewicht 

Model A: alleen inkomen en vrij vermogen      
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** n.s. ** 

− vrij vermogen ** ** ** n.s. ** 
      
Model B: model A plus eigenwoningbezit      
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** n.s. n.s. ** 

− vrij vermogen ** * n.s. * ** 
− waarde eigen woning ** ** ** n.s. n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. ** n.s. n.s. n.s. 
      
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

     

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

n.s. * n.s. n.s. n.s. 

− vrij vermogen ** ** n.s. n.s. ** 
− waarde eigen woning * * ** n.s. n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.7a 
Aandeel met frequente sociale contacten (totaal en per type contacten), naar inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, gewogen 
(in procenten)a, b 

 contact, totaal familie vrienden buren 
totaal 54 69 57 40 
     
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen     

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 48 82 90** 23 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 48 65 57 36 
in 2e – 3e deciel (11.800 – 16.600 euro) 48* 64* 53 41 
in 4e – 5e deciel (16.600 – 20.700 euro) 49* 63** 52 37 
in 6e – 9e deciel (20.700 – 36.800 euro) 57* 72** 58 42 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800 – 69.000 euro) 

63** 75* 59 40 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 63 80* 56 38 
     
vrij vermogen, excl. de eigen woning     

negatief (< 0 euro) 56 76 52 38 
klein (0 – 4999 euro) 51 69 62** 38 
middelgroot (5000 – 49.999 euro) 53 68 53** 41 
groot (50.000 – 499.999 euro) 60** 70 56 44 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 58 77 61 35 

     
waarde eigen woning     

geen eigen woning 46** 66* 54 37* 
< 500.000 euro 58** 71 57 43* 
≥ 500.000 euro 64* 72 57 40 

     
overwaarde eigen woningc     

geen eigen woning 46** 66* 53 37* 
negatieve overwaarde 60* 72 62* 42 
positieve overwaarde < 100.000 euro 60** 72 55 43 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 56 70 57 43 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b Percentages betreffen het aandeel mensen dat naar eigen zeggen ten minste eenmaal per week contact heeft. 
c De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.7b 
Multivariate verbanden tussen sociaal kapitaal (totaal en per type contacten) en inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, toetsing 
op significantie in verschillende modellen, gewogena 

 contact, totaal familie vrienden buren 
Model A: alleen inkomen en vrij vermogen     
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** ** 

− vrij vermogen n.s. n.s. n.s. * 
     

Model B: model A plus eigenwoningbezit     
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** ** 

− vrij vermogen n.s. n.s. n.s. n.s. 
− waarde eigen woning ** ** ** ** 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. * n.s. 

     
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

    

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

* * n.s. n.s. 

− vrij vermogen n.s. n.s. n.s. n.s. 
− waarde eigen woning * n.s. * ** 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. n.s. n.s. 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.8a 
Aandeel met veel cultureel kapitaal (ICT-vaardigheden, beheersing Engelse taal, leefstijl), naar inkomens- en vermogenspositie van het 
huishouden, gewogen (in procenten)a, b 

 ICT-
vaardigheden 

beheersing 
engelse taal 

leefstijl 

totaal 58 21 33 
    
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen    

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 84** 59** 32 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 57 21 26 
in 2e – 3e deciel (11.800 – 16.600 euro) 40** 12** 20** 
in 4e – 5e deciel (16.600 – 20.700 euro) 53 15** 22** 
in 6e – 9e deciel (20.700 – 36.800 euro) 61** 19 36* 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800 – 69.000 euro) 

70** 37** 59** 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 67 54** 77** 
    
vrij vermogen, excl. de eigen woning    

negatief (< 0 euro) 64 19 41 
klein (0 – 4999 euro) 58 24* 26** 
middelgroot (5000 – 49.999 euro) 57 19* 31 
groot (50.000 – 499.999 euro) 58 22 42** 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 59 24 56** 

    
waarde eigen woning    

geen eigen woning 47** 19 24** 
< 500.000 euro 61** 20 35* 
≥ 500.000 euro 61 32** 63** 

    
overwaarde eigen woningc    

geen eigen woning 47** 20 24** 
negatieve overwaarde 71** 28** 33 
positieve overwaarde < 100.000 euro 71** 21 33 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 51** 18* 41** 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b Percentages betreffen het aandeel mensen dat naar eigen zeggen alle drie gevraagde ICT-vaardigheden heeft, resp. vloeiend 

Engels spreekt en een bovengemiddelde score heeft op de leefstijlindex. 
c De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.8b 
Multivariate verbanden tussen cultureel kapitaal (ICT-vaardigheden, beheersing Engelse taal, leefstijl) en inkomens- en vermogenspositie 
van het huishouden, toetsing op significantie in verschillende modellen, gewogena 

 ICT-
vaardigheden 

beheersing 
Engelse taal 

leefstijl 

Model A: alleen inkomen en vrij vermogen    
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** 

− vrij vermogen n.s. n.s. ** 
    
Model B: model A plus eigenwoningbezit    
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** 

− vrij vermogen n.s. n.s. ** 
− waarde eigen woning ** ** ** 
− overwaarde eigen woningb ** ** n.s. 
    
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

   

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

n.s. ** ** 

− vrij vermogen n.s. n.s. ** 
− waarde eigen woning * n.s. ** 
− overwaarde eigen woningb * * n.s. 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.9a 
Aandeel dat zichzelf herkent in de beschreven waarden, naar inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, gewogen (in procenten)a, b 

 macht prestatie-
gerichtheid 

rijkdom hedonisme 

totaal 19 25 7 24 
     
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen     

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 23 40* 21** 38 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 17 28 4 22 
in 2e – 3e deciel (11.800-16.600 euro) 19 18* 5 20 
in 4e – 5e deciel (16.600-20.700 euro) 18 23 7 22 
in 6e – 9e deciel (20.700-36.800 euro) 17* 24 6 24 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800-69.000 euro) 

26** 33** 9 26 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 25 36* 6 20 
     
vrij vermogen, excl. de eigen woning     

negatief (< 0 euro) 28 36 18** 29 
klein (0 – 4999 euro) 18 25 9* 29** 
middelgroot (5000 – 49.999 euro) 18 23 6 22 
groot (50.000 – 499.999 euro) 20 25 4** 20** 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 22 28 6 26 

     
waarde eigen woning     

geen eigen woning 18 23 6 21 
< 500.000 euro 19 23 6 23 
≥ 500.000 euro 23 39** 12** 30* 

     
overwaarde eigen woningc     

geen eigen woning 18 23 6 21 
negatieve overwaarde 22 30* 11** 30** 
positieve overwaarde < 100.000 euro 18 24 6 24 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 19 22 5* 20* 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b Percentages betreffen het aandeel mensen dat naar eigen zeggen (erg veel) lijkt op de beschreven persoon. 
c De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.9b 
Multivariate verbanden tussen waardeoriëntaties en inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, toetsing op significantie in 
verschillende modellen, gewogena 

 macht prestatie-
gerichtheid 

rijkdom hedonisme 

Model A: alleen inkomen en vrij vermogen     
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** n.s. 

− vrij vermogen n.s. n.s. ** n.s. 
     
Model B: model A plus eigenwoningbezit     
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** ** n.s. 

− vrij vermogen n.s. n.s. * n.s. 
− waarde eigen woning n.s. * ** * 
− overwaarde eigen woningb n.s. ** ** ** 
     
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

    

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

* ** * n.s. 

− vrij vermogen n.s. n.s. n.s. n.s. 
− waarde eigen woning n.s. n.s. ** n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. n.s. n.s. 
a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.10a 
Mening over inkomens- en vermogensverschillen in Nederland, naar inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, gewogen (in 
procenten)a  
 inkomensverschillen 

moeten kleiner worden 
vermogensverschillen 
moeten kleiner worden 

totaal 75 70 
   
gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

  

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 80 68 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 75 68 
in 2e – 3e deciel (11.800-16.600 euro) 81* 73 
in 4e – 5e deciel (16.600-20.700 euro) 82** 79** 
in 6e – 9e deciel (20.700-36.800 euro) 75 69 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800-69.000 euro) 

64** 60** 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 55** 50** 
   
vrij vermogen, excl. de eigen woning   

negatief (< 0 euro) 70 66 
klein (0–4999 euro) 76 72 
middelgroot (5000-49.999 euro) 78* 74** 
groot (50.000 – 499.999 euro) 74 65** 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 58** 49** 

   
waarde eigen woning   

geen eigen woning 78 74 
< 500.000 euro 77 71 
≥ 500.000 euro 52** 42** 

   
overwaarde eigen woningb   

geen eigen woning 78 74 
negatieve overwaarde 72 70 
positieve overwaarde < 100.000 euro 76 71 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 75 67* 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.10b 
Multivariate verbanden tussen mening over inkomens- en vermogensverschillen in Nederland en inkomens- en vermogenspositie van het 
huishouden, toetsing op significantie in verschillende modellen, gewogena 

 inkomensverschillen 
moeten kleiner worden 

vermogensverschillen 
moeten kleiner worden 

Model A: alleen inkomen en vrij vermogen   
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** ** 

− vrij vermogen n.s. ** 
   
Model B: model A plus eigenwoningbezit   
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** * 

− vrij vermogen n.s. n.s. 
− waarde eigen woning ** ** 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. 
   
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

  

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

** ** 

− vrij vermogen n.s. n.s. 
− waarde eigen woning ** ** 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.11a 
Aandeel dat wrijving tussen sociale groepen waarneemt, naar inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, gewogen (in procenten)a, b 

 tussen arm en rijk tussen de invloedrijke 
mensen en de rest 

totaal 16 38 
   
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen   

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 13 18* 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 23* 38 
in 2e – 3e deciel (11.800-16.600 euro) 23** 49** 
in 4e – 5e deciel (16.600-20.700 euro) 19 47** 
in 6e – 9e deciel (20.700-36.800 euro) 13** 36* 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800-69.000 euro) 

10** 29** 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 6** 20** 
   
vrij vermogen, excl. de eigen woning   

negatief (< 0 euro) 23 33 
klein (0 – 4999 euro) 20** 46** 
middelgroot (5000 – 49.999 euro) 17 38 
groot (50.000 – 499.999 euro) 9** 32** 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 5** 30 

   
waarde eigen woning   

geen eigen woning 22** 47** 
< 500.000 euro 14** 36** 
≥ 500.000 euro 11 27** 

   
overwaarde eigen woningc   

geen eigen woning 22** 47** 
negatieve overwaarde 15 35 
positieve overwaarde < 100.000 euro 17 36 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 11** 35* 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b Percentages betreffen het aandeel mensen dat denkt dat er (zeer) veel wrijving bestaat tussen de groepen. 
c De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.11b 
Multivariate verbanden tussen waargenomen wrijving tussen sociale groepen, en inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, 
toetsing op significantie in verschillende modellen, gewogena 

 tussen arm en rijk tussen de invloedrijke 
mensen en de rest 

Model A: alleen inkomen en vrij vermogen   
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
n.s. ** 

− vrij vermogen ** * 
   
Model B: model A plus eigenwoningbezit   
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
n.s. ** 

− vrij vermogen ** * 
− waarde eigen woning n.s. n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. 
   
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

  

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

n.s. ** 

− vrij vermogen * * 
− waarde eigen woning n.s. n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. n.s. 
a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.12a 
Aandeel dat tevreden is met het leven op dit moment, naar inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, gewogen (in procenten)a, b 

 algemene tevredenheid met het leven 
totaal 53 
  
gestandaardiseerd besteedbaar huishoudinkomen  

in 1e deciel (< 11.800 euro), studenten 61 
in 1e deciel (< 11.800 euro), overig 35** 
in 2e – 3e deciel (11.800-16.600 euro) 36** 
in 4e – 5e deciel (16.600-20.700 euro) 46** 
in 6e – 9e deciel (20.700-36.800 euro) 59** 
in 10e deciel excl. hoogste percentiel 
(36.800-69.000 euro) 

68** 

in hoogste percentiel (≥ 69.000) 86** 
  
vrij vermogen, excl. de eigen woning  

negatief (< 0 euro) 61 
klein (0 – 4999 euro) 41** 
middelgroot (5000 – 49.999 euro) 53 
groot (50.000 – 499.999 euro) 64** 
zeer groot (≥ 500.000 euro) 74** 

  
waarde eigen woning  

een eigen woning 42** 
< 500.000 euro 58** 
≥ 500.000 euro 71** 

  
overwaarde eigen woningc  

geen eigen woning 42** 
negatieve overwaarde 56 
positieve overwaarde < 100.000 euro 57 
positieve overwaarde ≥ 100.000 euro 62** 

a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b Percentages betreffen het aandeel mensen dat zichzelf (zeer) tevreden noemt. 
c De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
* Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,05). 
** Statistisch significant verschil met personen uit andere inkomens- of vermogensklassen (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
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Tabel 4.12b 
Multivariate verbanden tussen tevredenheid met het leven op dit moment en inkomens- en vermogenspositie van het huishouden, toetsing op 
significantie in verschillende modellen, gewogena 

 algemene tevredenheid met het leven 
Model A: alleen inkomen en vrij vermogen  
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** 

− vrij vermogen ** 
  
Model B: model A plus eigenwoningbezit  
− gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 
** 

− vrij vermogen ** 
− waarde eigen woning n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. 
  
Model C: model B plus enkele 
achtergrondkenmerkenc 

 

− gestandaardiseerd besteedbaar 
huishoudinkomen 

* 

− vrij vermogen ** 
− waarde eigen woning n.s. 
− overwaarde eigen woningb n.s. 
a Inkomens- en vermogenspositie van het huishouden betreft peiljaar 2011. 
b De waarde van de woning na aftrek van de hypotheekschuld. 
c Deze achtergrondkenmerken betreffen het geslacht, de leeftijd, de etnische herkomst, het opleidingsniveau en de (gerapporteerde) 

arbeidsmarktpositie. 
* Statistisch significant verband (p < 0,05). 
** Statistisch significant verband (p < 0,01). 
 
Bron: SCP (ViN’14) 
 


