
Vermogensverdeling in België

Data
Over de vermogensverdeling in België gebeurt niet veel onderzoek. De data is dan ook afkomstig van 
het beste (meest recente) onderzoek, op aanraden van FOD Economie.

Deze studie verscheen eerder in "Brussels Economic Review" (voorheen: "Cahiers 
économiques de Bruxelles" - N°164 - 4ème trimestre 1999). Ze is niet heel recent maar het is 
een van de weinige studies met betrekking tot de vermogens in ons land. Voordien was de enige 
in België opgestelde verdeling van het gezinsvermogen in België een studie van Frank, Praet, 
Vuchelen en Walravens uit 1978 die betrekking had op het jaar 1969. Een belangrijk resultaat 
van die studie was dat het hoogste deciel bijna 55 procent van het vermogen in bezit heeft. 
Sindsdien was er geen uitgebreid onderzoek meer gebeurd. Dat is wellicht een indicatie voor de 
"moeilijkheidsgraad" van onderzoek naar de verdeling van het gezinsvermogen.

Ik heb deze data gecorrigeerd voor de inflatie sinds 1994 en omgezet in euros. Niet onbelangrijk, ik heb 
er de data van de rijkste families in België aan toegevoegd. Het vermogen van deze families kan 
namelijk vrij accuraat ingeschat worden.
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http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/economie/1641_de_verdeling_van_het_belgisch_gezinsvermogen.jsp


Conclusies
Hieronder een tabel met de vermogensverdeling van de Belgen. Hoeveel rijkste Belgische gezinnen heb 
je nodig om evenveel vermogen te hebben als de armste Belgische gezinnen ?

De rijkste … bezit ongeveer 
evenveel als de armste ….

10 families 10%

1% 60%

10% 90%

Hieronder nog een tabel waarin staat weergegeven hoeveel procent van het totale vermogen de 
respectievelijk groepen bezitten.

De rijkste … bezit ongeveer … van 
het totale vermogen

10 families 2%

1% 20%

10% 50%
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