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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de niet–openbare 

microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie cvb@cbs.nl. Dat wordt 

als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksbureau, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende het selectie Inkomenspanelonderzoek JJJJ uit integraal 

vermogensbestand JJJJ+1, welke afkomstig zijn van het CBS.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestanden 

Selectie IPO 2011V2 Integraal-Vermogensbestand 2012V2; 

Selectie IPO 2012V3 Integraal-Vermogensbestand 2013V2; 

Selectie IPO 2013V2 Integraal-Vermogensbestand 2014V1. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Met ingang van 2011 zijn de personen die in het inkomenspanelonderzoek 2011 

voorkomen verrijkt met variabelen uit het Integraal-Vermogensbestand 2012 (T+1).  

 Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’ 

identificeert een persoon. Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving. 

 Bij het bestand “Selectie IPO 2011V2 Integraal-Vermogensbestand 2012V2” geldt 

dat alle variabelen, met uitzondering van RINPERSOONKERN en 

RINPERSOONSKERN, beginnen met de letters VRL.  

 De gegevens over het vermogen zijn huishoudgegevens. Zie voor een volledige 

beschrijving het documentatierapport  Integraal-Vermogensbestand.  

 Voor publicatie geldt het volgende. Groepeer bij de indeling in 1%-groepen: de 

personen uit de laagste vijf bij elkaar en de hoogste vijf bij elkaar. Om onthulling van 

individuen te voorkomen moeten publicatie aantallen worden afgerond op 

honderdtallen. Deze regel is mede ingegeven door het feit dat er soms gegevens 

ontbreken. De kwaliteit van de gegevens laat publiceren van kleinere aantallen niet 

toe. 

 Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) is een steekproefonderzoek. Daardoor hebben de 

uitkomsten statistische onnauwkeurigheden, waarmee bij het gebruik rekening 

gehouden moet worden. Zo kan de steekproefomvang te klein zijn om voor de te 

onderzoeken bevolkingsgroep betrouwbare gegevens op te leveren. Hoe het CBS hier 

zelf mee om gaat is beschreven in Inkomenspanelonderzoek. Geadviseerd wordt de 

hier genoemde vuistregels op te volgen. 

 De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen, referentiebestanden en 

codelijsten zijn voor de Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen      

\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. 

In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks 

geactualiseerd. 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4C4D8662-DB6F-46E9-BE64-51C7A699267C/0/integraalvermogensbestandmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/728C432C-D485-43AA-9228-4B7BDE257E73/0/inkomenspanelonderzoekmicrodata.pdf
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 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-

bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor 

Beleidsstatistiek onder de thema Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden 

geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 

 

 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm


Documentatierapport selectie IPO Integraal-Vermogensbestand  

 

5 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestanden ........................................................................................... 3 

1. Inleiding ........................................................................................................... 7 

2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden ........................................ 8 

Microdatabestand ..................................................................................................................... 8 

3. Bestandsopbouw en toelichting ....................................................................... 9 

Bestandsopbouw van het microdatabestand .............................................................. 9 

Versiegeschiedenis ....................................................................................................... 10 



Documentatierapport selectie IPO Integraal-Vermogensbestand  

 

6 

 

  



Documentatierapport selectie IPO Integraal-Vermogensbestand  

 

7 

1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata             

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau)  ter beschikking voor 

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van  ‘Selectie IPO JJJJ 

Integraal-Vermogensbestand JJJJ+1’.  

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.  

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt 

van het microdatabestand per variabele meer informatie gegeven. Indien meerdere 

microdatabestanden de regel vervangen door: Daarnaast wordt per variabele meer 

informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun 

betekenis opgesomd.  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

Een record in het microdatabestand bevat informatie over een persoon die in het 

inkomenspanelonderzoek JJJJ voorkomt verrijkt met variabelen uit het Integraal-

Vermogensbestand JJJJ+1. Een persoon heeft maar één record in het microdatabestand. 

Het bestand bevat RINPERSOON en RINPERSOONS als sleutel waarmee gekoppeld 

kan worden met andere bestanden. 

Zie de documentatierapporten Inkomenspanelonderzoek en Integraal-Vermogensbestand 

voor nadere toelichting op dit bestand. 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/728C432C-D485-43AA-9228-4B7BDE257E73/0/inkomenspanelonderzoekmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4C4D8662-DB6F-46E9-BE64-51C7A699267C/0/integraalvermogensbestandmicrodata.pdf


Documentatierapport selectie IPO Integraal-Vermogensbestand  

 

9 

3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.  

Nr Variabele omschrijving Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

 Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon  

2 RINPERSOON A9 

 Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon  

3 bvrw1000ver F17 

 Vermogen van het huishouden  

4 bvrw1100bez F17 

 Totaal aan bezittingen van het huishouden  

5 bvrw1110fin F17 

 Totaal aan financiële bezittingen van het huishouden  

6 bvrw1111ban F17 

 Totaal aan spaartegoeden van het huishouden  

7 bvrw1112obl F17 

 Waarde obligaties van het huishouden  

8 bvrw1113aan F17 

 Totaal aan aandelen van het huishouden  

9 bvrw11131ab F17 

 Waarde aandelen aanmerkelijk belang van het huishouden  

10 bvrw11132ao F17 

 Waarde overige aandelen van het huishouden  

11 bvrw1120onr F17 

 Totaal aan onroerende zaken van het huishouden  

12 bvrw1121won F17 

 Waarde eigen woning van het huishouden  

13 bvrw1122ogo F17 

 Waarde onroerende zaken van het huishouden, exclusief eerste woning  

14 bvrw1130roe F17 

 Waarde overige bezittingen (roerende zaken) van het huishouden  

15 bvrw1140ond F17 

 Ondernemingsvermogen van het huishouden  

16 bvrw1200sch F17 

 Totaal aan schulden van het huishouden  

17 bvrw1210hyp F17 

 Hypotheekschuld eigen woning van het huishouden  

18 bvrw1220sov F17 

 Overige schulden van het huishouden  
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140314 selectie IPO 2011V1 Integraal-Vermogensbestand 

 2012V1 

Eerste plaatsing 

Selectie IPO 2011V2 Integraal-Vermogensbestand 2012V2 Nieuwe versie IPO 2011  

Selectie IPO 2012V1 Integraal-Vermogensbestand 2013V1 Eerste plaatsing 

Selectie IPO 2012V3 Integraal-Vermogensbestand 2013V2 

 

Nieuwe versie IPO 2012 en 

vermogensbestand 2013 

Selectie IPO 2013V2 Integraal-Vermogensbestand 2014V1 

 

Eerste plaatsing 

 


