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Inhoud 
  

  
Tabel 1  Bevolking Hoeksche Waard naar wijk, leeftijd en hoogte gestandaardiseerd 

huishoudinkomen, 1 januari 2018 
  
Tabel 2 Bevolking Hoeksche Waard naar buurt, leeftijd en hoogte gestandaardiseerd 

huishoudinkomen, 1 januari 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van tekens  

niets (blanco) = het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  

. = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  

* = voorlopige cijfers  

** = nader voorlopige cijfers  

2018–2019 = 2018 tot en met 2019  

2018/2019 = het gemiddelde over de jaren 2018 tot en met 2019 

2018/’19 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2018 en eindigend in 2019  

2016/’17–2018/’19 = oogstjaar, boekjaar enz., 2016/’17 tot en met 2018/’19  

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som  

van de getallen.   

  

  

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS-CvB onder vermelding van het referentienummer 190839. Ons e-

mailadres is maatwerk@cbs.nl.   

mailto:maatwerk@cbs.nl
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Toelichting bij de tabellen 
 
Inleiding 
Ecorys doet in opdracht van de gemeente Hoeksche Waard onderzoek naar personen in armoede. 
Ecorys wil graag per wijk inzicht in het aantal personen in huishoudens met lage inkomens (tot 101, 
110, 130, en 150 procent van het beleidsmatig minimum). Van deze personen wil Ecorys daarnaast 
weten hoeveel er werk als voornaamste inkomensbron hebben. Het Centrum voor Beleidsstatistiek 
(CvB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft daarom tabellen samengesteld met gegevens 
over personen met lage inkomens in de gemeente Hoeksche Waard. 
 
Over de tabellen 
Tabel 1 bevat de totale populatie van de gemeente Hoeksche Waard op 1 januari 2018, uitgesplitst 
naar wijk, leeftijdsgroep en hoogte van het gestandaardiseerd huishoudinkomen in klassen. Ook is 
een kolom opgenomen met het aantal personen dat als voornaamste inkomstenbron ‘inkomen uit 
arbeid of eigen onderneming’ heeft. Omdat de gemeente Hoeksche Waard pas vanaf 2019 bestaat, 
betreft de tabel de gemeentelijke indeling van 2019. De peildatum van de gegevens in de tabel 
betreft 1 januari 2018. De gegevens over huishoudinkomen en voornaamste inkomstenbron 
betreffen 2018. 
 
Tabel 2 heeft dezelfde opbouw als tabel 1, maar in deze tabel is een aantal buurten (geselecteerd 
door Ecorys) van de gemeente Hoeksche Waard opgenomen in plaats van de wijken. Omdat de 
buurtindeling van 2018 voor Ecorys meer inzicht biedt dan de indeling van 2019, is tabel 2 
samengesteld op basis van de gemeentelijke wijk/buurt-indeling van 2018. De peildatum van de 
gegevens in deze tabel betreft 1 januari 2018. De gegevens over huishoudinkomen en voornaamste 
inkomstenbron betreffen 2018. 
 
Populatie 
De populatie van beide tabellen betreft de inwoners van de gemeente Hoeksche Waard op 1 januari 
2018. 
 
Methode 
De belangrijkste bronbestanden voor dit onderzoek zijn de Basisregistratie Personen (BRP), de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Inkomensstatistiek voor inkomens van personen 
en huishoudens. Onder het kopje ‘Bronnen’ staat een uitgebreide beschrijving van de genoemde 
bronbestanden. 
 
Aandachtspunten bij de cijfers 
Afronding 
De cijfers over het aantal personen zijn afgerond op tientallen. De cijfers over het aantal personen 
met als voornaamste inkomensbron inkomen uit arbeid of eigen onderneming zijn afgerond op 
honderdtallen. 
 
Begrippen 
 
Gemeente - De kleinste lokale bestuurseenheid vastgesteld door de Staten-Generaal. 
 
Hoogte gestandaardiseerd huishoudinkomen –  Het besteedbaar inkomen van het huishouden is in 
de tabellen gerelateerd aan het beleidsmatig minimum. Het beleidsmatig minimum wordt 
door de politiek vastgesteld, de hoogte varieert van jaar tot jaar en is afhankelijk van 
de samenstelling van het huishouden. Aan de hand van regelgeving is vastgesteld welk beleidsmatig 
minimum voor het betreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met 
uitsluitend minderjarige kinderen bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de hoogte van een 
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bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-
plussers is de hoogte van een uitkering in het kader van de algemene ouderdomswet (AOW) als norm 
aangehouden. De verhouding van het besteedbare huishoudinkomen ten opzichte van het 
beleidsmatig minimum wordt uitgedrukt in een percentage. 
 
Wijk - Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing 
overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat 
uit één of meerdere buurten. 
 
Buurt - Onderdeel van een gemeente, dat op basis van historische dan wel stedenbouwkundige 
kenmerken homogeen is afgebakend. 
 
Voornaamste inkomensbron – De voornaamste inkomensbron betreft de sociaaleconomische 
categorie waaruit een persoon in het gehele jaar 2018 de meeste inkomsten heeft ontvangen.  
 
Deze categorie omvat inkomen als: 

 Werknemer 

 Directeur-grootaandeelhouder 

 Zelfstandig ondernemer 

 Overige zelfstandige 

 Meewerkend gezinslid 
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Bronnen 
 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin gemeentelijke 

basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG bestaat uit twee 

samenhangende basisregistraties: de Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen. De 

Basisregistratie Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands 

grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de 

naam van een openbare ruimte (straat), een nummeraanduiding (huisnummer en toevoegingen) en 

woonplaats. Adressen worden toegekend aan adresseerbare objecten uit de Basisregistratie 

Gebouwen. In de Basisregistratie Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en 

ligplaatsen geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke aanduiding. 

Bepaalde gegevens behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte en het bouwjaar) zijn ook in 

de registratie opgenomen. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn 

nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals onzelfstandige bijgebouwen) 

wordt geen adres toegekend. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling 

van de BAG. Het Kadaster beheert de BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de gemeenten. 

Basisregistratie Personen (BRP) 

De BRP is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en sinds 2014 de wettelijke opvolger van 

de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De BRP wordt bijgehouden door de Nederlandse 

gemeenten en bevat gegevens over alle mensen die in Nederland woonachtig zijn, of zijn geweest, of 

een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Elke persoon die langer dan 4 maanden rechtmatig 

verblijft in Nederland, moet ingeschreven worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze 

voorwaarden voldoet maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon 

ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier 

werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. 

Het bestand bevat gegevens als geboortedatum, geslacht, geboorteland, type huishouden en 

woonplaats. 

Inkomen van personen en huishoudens 

Het bestand bevat het jaarinkomen van alle personen en huishoudens behorende tot de bevolking 

van Nederland op 1 januari van het verslagjaar. De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens 

die ontleend zijn aan administraties, waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. 

Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) 
Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau aan elkaar zijn gekoppeld. 

Per jaargang worden meer dan 50 verschillende registers gebruikt. Deze registers hebben betrekking 

op verschillende sociaaleconomische onderwerpen, zoals banen, uitkeringen, woningen en 

onderwijs. Het SSB bevat voorlopige en definitieve gegevens. Bij definitieve gegevens zijn registers en 

enquêtes onderling op elkaar afgestemd en consistent gemaakt. 

De doelpopulatie van het SSB bestaat uit alle personen die in Nederland wonen, en personen die niet 

in Nederland wonen maar in Nederland werken of een uitkering dan wel pensioen vanuit Nederland 

ontvangen. Er staan in het SSB gegevens over banen, uitkeringen, personen, huishoudens en 

bedrijven. 
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Afkortingen 
 
BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
 
BRP- Basisregistratie Personen 
 
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
CvB - Centrum voor Beleidsstatistiek 
 
SSB - Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden 
 
 


