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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (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 microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

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

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

Statistiek betreffende Vermogens van huishoudens.” 

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: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

110517 Integraal-Vermogensbestand 2006V4 t/m 2009V1; 

140212 Integraal-Vermogensbestand 2010V2; 

140312 Integraal-Vermogensbestand 2011V2; 

141215 Integraal-Vermogensbestand 2012V2; 

VERMOGEN2013 t/m 2014TABV2; 

VERMOGEN2015TABV1. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Gebruikers kunnen niet integraal de vermogensgegevens uit deze bestanden gebruiken, 

aangezien vermogensgegevens erg gevoelig en identificerend kunnen zijn. De data wordt 

alleen ter beschikking gesteld voor de doelpopulatie van het desbetreffend onderzoek. 

De doelpopulatie moet bestaan uit de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON.  

Via het Integraal Persoonlijk Inkomensbestand T-1 wordt de RINPERSOONSKERN en 

RINPERSOONKERN van deze personen geselecteerd om vervolgens de 

vermogensgegevens op huishoudniveau uit de Vermogensbestanden te selecteren. Voor 

het koppelen en ter beschikking stellen van de gewenste variabelen uit deze bestanden, 

staat een doorlooptijd van 5 werkdagen.  

 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. 

 Voor de jaren 2003 t/m 2012 geldt dat alle variabelen, met uitzondering van 

RINPERSOONKERN en RINPERSOONSKERN, beginnen met de letters VRL. 

 Uitsluitend de combinatie van RINPERSOONKERN (voorheen RIN_KERN) met 

RINPERSOONSKERN (voorheen SRTNUM_KERN) ‘R’ of ‘S’ identificeert een 

kernpersoon van het huishouden. Deze variabelen  zijn samen de zogenaamde 

referentiepersoon van het huishouden om koppelingen op huishoudens-niveau mogelijk 

te maken. De gegevens over het vermogen zijn huishoudgegevens.  

 Tot vermogensjaar 2011 geldt dat voor de afleiding van huishoudens een andere 

afleidingsmethodiek is gebruikt dan voor de GBA-huishoudens. Het belangrijkste 

verschil is, dat voor de GBA-huishoudens de complexe adressen stochastisch zijn 
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verdeeld over een of meer huishoudens, terwijl bij de afleiding van deze huishoudens 

ook fiscale informatie is gebruikt. Aanbevolen wordt om bij analyses op microniveau de 

huishoudensindeling van de vermogensgegevens te hanteren. 

 Vanaf vermogensverslagjaar 2011 is de afleidingsmethodiek voor huishoudens ten 

behoeve van de inkomens- en vermogensstatistiek en die van de GBA-huishoudens 

geïntegreerd. Dit betekent dat de huishoudensafleiding die gebruikt is voor vermogen 

2011 dus afwijkt van voorgaande jaren. 

 De omschrijvingen en toelichtingen op de 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       

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

geactualiseerd. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen


 

 

Microdataservices 
 

 Documentatierapport integraal-vermogensbestand     5 

Inhoudsopgave 

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

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 6 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 7 

Onderwerp microdatabestand(en) .................................................................................................. 7 

Beschrijving ................................................................................................................................... 7 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 7 

Methodologie ................................................................................................................................. 7 

Procesverloop ................................................................................................................................. 8 

Gegevens op Statline of Korte onderzoeksbeschrijving ................................................................. 8 

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

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 9 

Toelichting op de variabelen ........................................................................................... 10 

Rinpersoonskern........................................................................................................................... 10 

Rinpersoonkern ............................................................................................................................ 10 

Bvrw1000ver ................................................................................................................................ 10 

Bvrw1100bez ............................................................................................................................... 11 

Bvrw1110fin ................................................................................................................................ 11 

Bvrw1111ban ............................................................................................................................... 11 

Bvrw1112obl ................................................................................................................................ 12 

Bvrw1113aan ............................................................................................................................... 13 

Bvrw11131ab ............................................................................................................................... 13 

Bvrw11132ao ............................................................................................................................... 14 

Bvrw1120onr ............................................................................................................................... 15 

Bvrw1121won .............................................................................................................................. 15 

Bvrw1122ogo ............................................................................................................................... 16 

Bvrw1130roe ................................................................................................................................ 16 

Bvrw1140ond ............................................................................................................................... 16 

Bvrw1200sch ............................................................................................................................... 17 

Bvrw1210hyp ............................................................................................................................... 17 

Bvrw1220sov ............................................................................................................................... 17 

Percvermogen............................................................................................................................... 18 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 19 



 

 

Microdataservices 
 

 Documentatierapport integraal-vermogensbestand     6 

1. Inleiding 

Het team Microdataservices van CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Vermogens van huishoudens”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Deze component bevat gegevens over de vermogens op 1 januari van het onderzoeksjaar van 

huishoudens die behoren tot de bevolking van Nederland aan het einde van het jaar 

voorafgaande aan het onderzoeksjaar. 

Beschrijving van de populatie 

Huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland aan het einde van het jaar 

voorafgaand aan het onderzoeksjaar. 

Methodologie 

De gegevens voor de Vermogensstatistiek zijn afkomstig van onder andere de administraties 

van de Belastingdienst. Het betreft zowel aangifte- als aanslaggegevens. Daarnaast wordt 

gebruik gemaakt van gegevens over banktegoeden en effectenbezit die de Nederlandse 

banken leveren aan de Belastingdienst. Verder zijn er gegevens over de waarde van 

onroerend goed op basis van de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZwaarden).  

Voor het ondernemingvermogen wordt gebruik gemaakt van de aangifte gegevens van 

ondernemers. TOTSTANDKOMING VAN DE CIJFERS In de nieuwe methode voor de 

vermogensstatistiek worden drie groepen van personen onderscheiden: – Personen met 

inkomen in box 3 (groep 1) – Personen met een aangiftebiljet inkomstenbelasting, zonder 

inkomen in box 3 (groep 2) – Personen zonder aangiftebiljet inkomstenbelasting (groep 3) 

Voor de personen met inkomen in box 3 worden allereerst de vermogensgegevens gebruikt 

die de basis vormen voor het berekenen van het belastbaar inkomen in box 3. Deze gegevens 

worden aangevuld met de aangiftegegevens van de eigen woning; deze inkomsten behoren 

namelijk tot het inkomen van box 1. Verder worden de vermogens berekend die vrijgesteld 

zijn voor de heffingsgrondslag van het inkomen in box 3. Voor de groep met een 

aangiftebiljet inkomstenbelasting en geen inkomen in box 3 worden de gegevens van de 

aangiftegegevens van de eigen woning gebruikt en de gegevens over de ingehouden 

dividendbelasting. De financiële bezittingen wordt bepaald op basis van de rente- en 

dividendgegevens die de financiële instellingen verstrekken aan de belastingdienst , 

gecombineerd met het gegeven van de ingehouden dividendbelasting. Het vermogen in de 

vorm van onroerend goed wordt voor deze groep berekend uit de WOZ-gegevens. Voor de 

personen zonder aangiftebiljet wordt het financieel vermogen en het vermogen in de vorm 

van onroerend goed op dezelfde wijze afgeleid als voor de personen van de tweede groep. 

Aanvullend worden de WOZ-gegevens gebruikt om de eigen woning voor deze groep vast te 

stellen. Sinds 2005 komt het namelijk vaker voor dat personen met een eigen woning buiten 

de inkomstenbelasting vallen omdat een positief saldo van huurwaardeforfait en aftrekbare 

kosten eigen woning niet meer wordt belast (wet Hillen). Om deze reden is een aanvullende 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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bron voor de eigen woning noodzakelijk geworden. Een speciale groep in de waarneming 

vormen de zelfstandigen. Deze kunnen tot de eerste of de tweede groep behoren; het 

vermogen wordt op dezelfde wijze gemeten als voor de overige personen van deze groepen. 

Aanvullend wordt gebruik gemaakt van de gegevens die de zelfstandigen opgeven in het 

aangiftebiljet over de winst en wel de gegevens die de zelfstandigen in de vorm van de 

vermogensvergelijking opgeven. Deze gegevens worden gevraagd als een tweede benadering 

om de winst vast te stellen. Globaal berekent deze methode de fiscale winst met de formule: 

Winst = Waarde onderneming einde van het jaar + privé stortingen -/- privé onttrekkingen -/- 

waarde onderneming begin van het jaar. De waarde van de onderneming aan het einde van 

het jaar wordt overgenomen in het ondernemingsvermogen. Vanuit de basisgegevens kunnen 

de vermogensbestanddelen in principe toegewezen worden aan een persoon. Het is echter 

niet altijd duidelijk of de betreffende persoon feitelijk eigenaar is of dat er mede-eigenaren 

zijn. Om deze reden publiceert de Vermogensstatistiek alleen gegevens op 

huishoudensniveau. De persoonsgegevens worden daarvoor op huishoudensniveau 

geaggregeerd. 

Procesverloop 

Voor de publicatie van de vermogensstatistiek op Statline wordt een andere populatie 

gebruikt, namelijk alle particuliere huishoudens in Nederland op 31 december van het 

voorafgaande onderzoeksjaar waarvan het inkomen van dat jaar bekend is. Bij de publicatie 

op Statline worden personen die in instellingen, inrichtingen en tehuizen verblijven en 

(personen in) particuliere huishoudens waarvan geen gegevens vastgesteld konden worden, 

dus buiten beschouwing gelaten. 

Gegevens op Statline of Korte onderzoeksbeschrijving 

Zie voor meer gedetailleerde informatie over de totstandkoming van de cijfers:  

Korte Onderzoeksbeschrijving Vermogensstatistiek huishoudens; 

Procesbeschrijving statistiek Vermogens huishouden; 

Uitgebreide onderzoeksbeschrijving statistiek Vermogens van huishoudens. 

 

https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/53/integraal-vermogensbestand-microdata.pdf?la=nl-nl
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6454E2F2-073E-4301-9575-88FFF76A6BE8/0/2010procesbeschrijvingvermogenshuishoudensart.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6454E2F2-073E-4301-9575-88FFF76A6BE8/0/2010procesbeschrijvingvermogenshuishoudensart.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/2B191D77-5314-42B2-9B19-0A98EF7AF642/0/2014onderzoeksbeschrijvingvermogensstatistiek.pdf
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 Rinpersoonskern A1 

2 Rinpersoonkern A9 

3 bvrw1000ver F17 

4 bvrw1100bez F17 

5 bvrw1110fin F17 

6 bvrw1111ban F17 

7 bvrw1112obl F17 

8 bvrw1113aan F17 

9 bvrw11131ab F17 

10 bvrw11132ao F17 

11 bvrw1120onr F17 

12 bvrw1121won F17 

13 bvrw1122ogo F17 

14 bvrw1130roe F17 

15 bvrw1140ond F17 

16 bvrw1200sch F17 

17 bvrw1210hyp F17 

18 bvrw1220sov F17 

19 percvermogen A2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Rinpersoonskern  

RINPERSOONS van de kernpersoon van het huishouden inkomensstatistiek. 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.  

In dit onderwerp zijn de RINPERSOONKERN (voorheen RIN_KERN) en 

RINPERSOONSKERN (voorheen SRTNUM_KERN) van de zogenaamde referentiepersoon 

van het huishouden opgenomen om koppelingen op huishoudensniveau mogelijk te maken. 

In ieder huishouden is één persoon als zogenaamde kernpersoon aangewezen. 

Via het bestand Integraal Persoonlijk inkomen (IPI) kan middels de RINPERSOONSKERN 

en RINPERSOONKERN een koppeling gemaakt worden met rinpersoons en rinpersoon om 

de gewenste doelpopulatie te krijgen. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

Rinpersoonkern  

RINPERSOON van de kernpersoon van het huishouden inkomensstatistiek. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Bvrw1000ver  

Vermogen van het huishouden. 

Definitie  

Waarde van het totale vermogen van het huishouden. Het vermogen is gelijk aan het verschil 

tussen de bezittingen en de schulden. 

Toelichting bij de definitie  

De totale waarde van het vermogen van het huishouden is gelijk aan het verschil tussen 

bezittingen (VRLBVRW1100BEZ) en schulden (VRLBVRW1200SCH). 

 

 

https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/integraal%20persoonlijk%20inkomen.pdf
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Bvrw1100bez  

Totaal aan bezittingen van het huishouden. 

Definitie  

Totaal aan bezittingen van het huishouden. Bezittingen worden gevormd door bank- en 

spaartegoeden, obligaties en aandelen, de eigen woning, ondernemingsvermogen en de 

overige bezittingen. 

Toelichting bij de definitie  

De totale waarde van de bezittingen van het huishouden is gelijk aan de som van financiële 

bezittingen (VRLBVRW1110FIN), onroerend goed (VRLBVRW1120ONR), 

ondernemingsvermogen (VRLBVRW1140OND) en overige bezittingen 

(VRLBVR1130ROE). 

Bvrw1110fin  

Totaal aan financiële bezittingen van het huishouden. 

Definitie  

Totaal aan financiële bezittingen van het huishouden. De financiële bezittingen worden 

verder onderverdeeld in bank- en spaartegoeden, obligaties en aandelen. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aan financiële bezittingen van het huishouden is gelijk aan de som van de bank- en 

spaartegoeden (VRLBVRW1111BAN), obligaties (VRLBVRW1112OBL) en aandelen 

(VRLBVRW1113AAN). 

Bvrw1111ban  

Totaal aan spaartegoeden van het huishouden. 

Definitie  

Totaal aan spaartegoeden van het huishouden. Het gaat om alle tegoeden op rekeningen bij 

(spaar)banken, inclusief buitenlandse tegoeden. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aan spaartegoeden is gelijk aan de som van de spaartegoeden belastbaar in box 3 

en het spaartegoed in de vorm van spaarloonregelingen. Voor de personen met inkomen in 

box 3 worden de bank- en spaartegoeden rechtstreeks overgenomen uit de aangifte/aanslag 

gegevens (IB post Bank-, giro- en spaartegoeden per 31 december van box 3). Indien de 

gegevens van box 3 niet voorhanden zijn (vermogenstegoeden beneden de aangiftegrens en 

personen die niet beschreven zijn voor de inkomstenbelasting) worden de gegevens uit de 

rentebase gebruikt. De spaartegoeden in de vorm van spaarloonregelingen zijn vrijgesteld 

vermogen voor box 3. Gegevens hierover zijn daarom niet beschikbaar vanuit de aangifte 

inkomstenbelasting, maar worden toegevoegd vanuit de rentebase. Het vermogensbegrip 
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wordt niet volledig waargenomen door tekortkomingen in de waarneming van een aantal 

vermogensbestanddelen. Deze tekortkomingen spelen vooral bij de overige schulden en de 

bank- en girotegoeden. Bij de afleidingen van bank- en spaargelden en effecten wordt 

verondersteld dat indien er geen box 3 gegevens zijn de som van besparingen en aandelen 

plus obligaties (exclusief vrijgestelde besparingen zoals zogenaamde ‘tante Agaath 

regelingen’ voor directe leningen aan beginnende ondernemers en culturele beleggingen) 

niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Bij het gebruik van rente- en dividendbase 

worden de totaal bedragen daarom afgekapt tot het bedrag van het heffingsvrije vermogen 

plus heffingsbodem. Aangenomen is dan dat het gedeelte van de spaartegoeden en effecten 

boven het heffingsvrije vermogen niet aan de belastingplichtige is toe te rekenen (dit is 

bijvoorbeeld het geval bij spaartegoeden van een onverdeelde boedel). Vanaf 2012 is er 

completere informatie van bank- en spaartegoeden beschikbaar. Namelijk, alle kleine 

tegoeden worden dan ook waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met deze 

bestanddelen. Dit heeft een verlagend effect op de gemiddelden en percentielen, terwijl het 

totale bedrag slechts marginaal toeneemt. 

Bvrw1112obl  

Waarde obligaties van het huishouden. 

Definitie  

Waarde van obligaties van het huishouden. Het gaat hierbij specifiek om de beurswaarde van 

waardepapieren in de vorm van een schuldbekentenis tegen een vaste rente. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de personen met inkomen in box 3 wordt de gezamenlijke waarde van aandelen, 

obligaties e.d. overgenomen uit de gegevens voor het inkomen in box 3. De voor het 

inkomen van box 3 vrijgestelde effecten worden geraamd met de aangiftegegevens over de 

vrijgestelde vermogens. Indien geen box 3 gegevens beschikbaar zijn, dan wordt allereerst 

de waarde van de effecten (aandelen en obligaties) uit de dividendbase gebruikt. In de 

dividendbase is in de saldi-gegevens geen onderscheid tussen aandelen en obligaties 

opgenomen. Het totaalbedrag van de effecten wordt daarom verdeeld over aandelen en 

obligaties op basis van de inkomsten in de vorm van dividend en rente uit obligaties. Deze 

splitsing is wel opgenomen in de dividendbase. Indien er in box 3 geen waarde is voor 

aandelen en obligaties en er is geen waarde in de dividendbase maar er is wel ingehouden 

dividendbelasting aangegeven, dan wordt een aandelenwaarde vastgesteld via deze 

ingehouden dividendbelasting. Op basis van het tarief voor de dividendbelasting en vanuit de 

beurswaarde van aandelen op Amsterdamse effectenbeurs en het dividend op gewone 

aandelen van Nederlandse beursgenoteerde fondsen wordt een dividend percentage bepaald. 

Met deze gegevens wordt vervolgens de waarde van de aandelen berekend. Het 

vermogensbegrip wordt niet volledig waargenomen door tekortkomingen in de waarneming 

van een aantal vermogensbestanddelen. Deze tekortkomingen spelen vooral bij de overige 

schulden en de bank- en girotegoeden. Bij de afleidingen van bank- en spaargelden en 
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effecten wordt verondersteld dat indien er geen box 3 gegevens zijn de som van besparingen 

en aandelen plus obligaties (exclusief vrijgestelde besparingen zoals zogenaamde ‘tante 

Agaath regelingen’ voor directe leningen aan beginnende ondernemers en culturele 

beleggingen) niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Bij het gebruik van rente- en 

dividendbase worden de totaal bedragen daarom afgekapt tot het bedrag van het heffingsvrije 

vermogen plus heffingsbodem. Aangenomen is dan dat het gedeelte van de spaartegoeden en 

effecten boven het heffingsvrije vermogen niet aan de belastingplichtige is toe te rekenen (dit 

is bijvoorbeeld het geval bij spaartegoeden van een onverdeelde boedel). 

Bvrw1113aan  

Totaal aan aandelen van het huishouden. 

Definitie  

Totale waarde van aandelen van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aan aandelen van het huishouden is gelijk aan de som van de aandelen 

aanmerkelijk belang (VRLBVRW11131AB) en overige aandelen (VRLBVRW11132AO). 

Bvrw11131ab  

Waarde aandelen aanmerkelijk belang van het huishouden. 

Definitie  

Waarde aanmerkelijk belang van het huishouden. Aanmerkelijk belang is een aandeel van 

tenminste 5 procent in het geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap, en is belastbaar 

in box 2. 

Toelichting bij de definitie  

Een persoon heeft aandelen in de vorm van aanmerkelijk belang indien hij in het verslagjaar 

en/of het voorafgaande en/of het volgende jaar inkomsten in box 2 heeft aangegeven. 

Allereerst worden deze inkomensgegevens overgenomen in het onderhavige onderzoeksjaar. 

Voor de waardebepaling op basis van de inkomsten aanmerkelijk belang wordt zowel het 

dividend als de koerswaarde van de aandelen gebruikt. In eerste instantie is er vanuit gegaan 

dat de groot-aandeelhouders gemiddeld hetzelfde dividend uitkeren als is waargenomen bij 

de overige aandeelhouders. Uit analyse blijkt dat dit leidt tot een overschatting van de post 

aandelen aanmerkelijk. Daarom heeft er een afstemming plaatsgevonden met de gegevens 

van Nationale Rekeningen door middel van een correctiefactor. Deze is ontleend aan de 

verhouding die voor 2006 is gevonden tussen de oorspronkelijke vermogensgegevens 

waarde aanmerkelijk belang en de waarde zoals die te benaderen is uit de gegevens van 

Nationale Rekeningen. Voor het bepalen van de waarde van de aandelen aanmerkelijk 

belang vormt de waarneming van de reguliere inkomstenen uit aanmerkelijk belang (box 2 

van de Inkomstenbelasting) het beginpunt. Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat het 

aantal personen dat deze inkomsten aangeeft en de hoogte ervan van jaar op jaar sterk 
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fluctueert. De fluctuaties in zowel de aantallen huishoudens als de waarde voor de aandelen 

aanmerkelijk belang zijn o.a. het gevolg van een specifieke fiscale maatregel m.b.t. de 

toepassing van de Zorgverzekeringswet voor de directeur-grootaandeelhouder die voor 2006 

was aangekondigd maar pas over 2007 uitgevoerd kon worden. In verband met deze 

belastingmaatregel is het tarief box 2 over 2007 lager (22%) dan over 2006 (25%). Hierdoor 

hebben belastingplichtigen de inkomsten uit aanmerkelijk belang wellicht nogal eens 

uitgesteld/verlegd van 2006 naar 2007. Waarschijnlijk zijn er in 2007 ook extra 

aanmeldingen geweest. Een en ander betekent dat de voor de afleiding van de aantallen 

huishoudens en de waarde aandelen aanmerkelijk belang voor de vermogensstatistiek 

hiermee rekening gehouden moet worden. Met de gekozen methode voor de aandelen 

aanmerkelijk belang wordt getracht deze specifieke situatie zoveel mogelijk te normaliseren. 

Op grond hiervan zijn de inkomstengegevens van drie jaar samengevoegd. 

Bvrw11132ao  

Waarde overige aandelen van het huishouden. 

Definitie  

De beurswaarde van aandelen van het huishouden, exclusief aandelen aanmerkelijk belang. 

De overige aandelen bestaan uit aandelen belastbaar in box 3, vrijgestelde aandelen 

(maatschappelijke beleggingen), en aandelen spaarloonregeling. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de personen met inkomen in box 3 wordt de gezamenlijke waarde van aandelen, 

obligaties e.d. overgenomen uit de gegevens voor het inkomen in box 3. De voor het 

inkomen van box 3 vrijgestelde effecten worden geraamd met de aangiftegegevens over de 

vrijgestelde vermogens. Indien geen box 3 gegevens beschikbaar zijn, dan wordt allereerst 

de waarde van de effecten (aandelen en obligaties) uit de dividendbase gebruikt. In de 

dividendbase is in de saldi-gegevens geen onderscheid tussen aandelen en obligaties 

opgenomen. Het totaalbedrag van de effecten wordt daarom verdeeld over aandelen en 

obligaties op basis van de inkomsten in de vorm van dividend en rente uit obligaties. Deze 

splitsing is wel opgenomen in de dividendbase. Indien er in box 3 geen waarde is voor 

aandelen en obligaties en er is geen waarde in de dividendbase maar er is wel ingehouden 

dividendbelasting aangegeven, dan wordt een aandelenwaarde vastgesteld via deze 

ingehouden dividendbelasting. Op basis van het tarief voor de dividendbelasting en vanuit de 

beurswaarde van aandelen op Amsterdamse effectenbeurs en het dividend op gewone 

aandelen van Nederlandse beursgenoteerde fondsen wordt een dividend percentage bepaald. 

Met deze gegevens wordt vervolgens de waarde van de aandelen berekend. Het 

vermogensbegrip wordt niet volledig waargenomen door tekortkomingen in de waarneming 

van een aantal vermogensbestanddelen. Deze tekortkomingen spelen vooral bij de overige 

schulden en de bank- en girotegoeden. Bij de afleidingen van bank- en spaargelden en 

effecten wordt verondersteld dat indien er geen box 3 gegevens zijn de som van besparingen 

en aandelen plus obligaties (exclusief vrijgestelde besparingen zoals zogenaamde ‘tante 
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Agaath regelingen’ voor directe leningen aan beginnende ondernemers en culturele 

beleggingen) niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Bij het gebruik van rente- en 

dividendbase worden de totaal bedragen daarom afgekapt tot het bedrag van het heffingsvrije 

vermogen plus heffingsbodem. Aangenomen is dan dat het gedeelte van de spaartegoeden en 

effecten boven het heffingsvrije vermogen niet aan de belastingplichtige is toe te rekenen (dit 

is bijvoorbeeld het geval bij spaartegoeden van een onverdeelde boedel). 

Bvrw1120onr  

Definitie  

Totaal aan onroerende zaken van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aan onroerende zaken is gelijk aan de som van de waarde van de eigen woning 

(VRLBVRW1121WON) en de waarde van het overig onroerend goed 

(VRLBVRW1122OGO). 

Bvrw1121won  

Waarde eigen woning van het huishouden. 

Definitie  

De waarde van de eigen woning van het huishouden. De eigen woning is de woning in 

eigendom die als hoofdverblijf in gebruik is. 

Toelichting bij de definitie  

De waarde van de eigen woning wordt vastgesteld op basis van de waarde van de woning 

opgegeven voor de berekening van het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting. De 

afleiding hiervan wordt al gedaan binnen het verwerkingsproces van de 

Inkomensstatistieken. Voor de personen die geen aangifte doen, wordt de waarde van een 

eigen woning afgeleid uit de WOZ-gegevens. Hierin is opgenomen wie de eigenaar én 

gebruiker is van een woning. De waarde van de woning die via deze twee wegen is 

vastgesteld heeft niet altijd betrekking op het peilmoment 1 januari zoals in de 

Vermogensstatistiek wordt gehanteerd. In deze gevallen wordt de bepaalde waarde 

vermenigvuldigd met de prijsindex van bestaande koopwoningen. Voor de variabele 

VRLW1121WON vormt het huishouden de entiteit. Er is dus een koppeling gemaakt tussen 

huishoudens en woningen, en dit slechts voor die huishoudens waarvan een van de 

huishoudleden ook daadwerkelijk eigenaar is van de woning. De variabele is louter bedoeld 

voor de waardebepaling van het vermogen van het huishouden, en dient ook alleen daarvoor 

gebruikt te worden. In de SSB bestand.  

WONINGJJJJTABVV is een andere variabele beschikbaar die ook iets zegt over de waarde 

van woningen, namelijk de variabele WOZWAARDE. Deze variabele geeft voor alle 

woningen in Nederland aan wat de WOZ-waarde van de woning is. Hiervoor is het adres van 



 

 

Microdataservices 
 

 Documentatierapport integraal-vermogensbestand     16 

een woning de koppelsleutel. Nadere toelichting over de variabele WOZWAARDE is te 

vinden in de omschrijving ervan. 

Bvrw1122ogo  

Waarde onroerende zaken van het huishouden, exclusief eerste woning. 

Definitie  

De totale waarde van onroerende zaken van het huishouden, exclusief de eerste woning. Het 

gaat bijvoorbeeld om een tweede woning, een vakantiehuis, beleggingspanden en dergelijke. 

Toelichting bij de definitie  

De waarde van het overige onroerend goed wordt bepaald op basis van de aangiftegegevens 

box 3 en indien deze niet gevuld of beschikbaar zijn op basis van de waarde van het 

onroerend goed met alleen een eigenaar uit het WOZ-bestand. De veronderstelling is dan dat 

onroerend goed met alleen een eigenaar en niet gebruiker tot de post overig onroerend goed 

behoort. Verder wordt de waarde van de tweede woning uit box 3 in deze post geteld. 

Bvrw1130roe  

Waarde overige bezittingen (roerende zaken) van het huishouden. 

Definitie  

De waarde van overige bezittingen van het huishouden. Het gaat om bezittingen in de vorm 

van contant geld, roerende zaken verhuurd of in gebruik als belegging, trustvermogen en 

dergelijke, aandeel in onverdeelde boedel, vermogen belast met vruchtgebruik of beperkt 

eigendom (onder andere blote eigendom). 

Toelichting bij de definitie  

De overige bezittingen worden overgenomen uit de box 3 posten ‘overige bezittingen’ en 

‘overige vorderingen en contant geld’. Het betreft onder andere contant geld, roerende zaken 

verhuurd of in gebruik als belegging, trustvermogen e.d., aandeel in onverdeelde boedel, 

vermogen belast met vruchtgebruik of beperkt eigendom (o.a. blote eigendom). 

Bvrw1140ond  

Ondernemingsvermogen van het huishouden. 

Definitie  

Ondernemingsvermogen van het huishouden. Het ondernemersvermogen is gelijk aan het 

saldo van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de bepaling van de hoogte van het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt van 

de winstaangiftegegevens van ondernemers. Het ondernemersvermogen wordt opgenomen 

vanuit de vermogensvergelijking, die is opgenomen in deze winstaangifte. Globaal wordt de 

winst aan de hand van deze gegevens als volgt bepaald: winst = waarde onderneming aan het 
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einde van het jaar + privé stortingen - privé onttrekkingen - waarde onderneming begin van 

het jaar. 

Bvrw1200sch  

Totaal aan schulden van het huishouden. 

Definitie  

Totaal aan schulden van het huishouden. De schulden betreffen onder meer de 

hypotheekschuld van de eigen woning en overige schulden zoals voor consumptieve 

doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen, 

schulden voor de financiering van de tweede woning of ander onroerend goed en schulden 

volgens de Wet studiefinanciering. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aan schulden van het huishouden is gelijk aan de som van de hypotheekschuld 

(VRLBVRW1210HYP) en de overige schulden (VRLBVRW1220SOV). 

Bvrw1210hyp  

Hypotheekschuld eigen woning van het huishouden. 

Definitie  

Hypotheekschuld in verband met de eigen woning van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Het bedrag van de hypotheekschuld in verband met de eigen woning wordt onder andere 

afgeleid op basis van de vulling van de variabele ‘rente van schulden’ uit de 

aangiftegegevens van de Belastingdienst. Indien de rente van schulden ongelijk aan nul zijn, 

dan wordt de hypotheekschuld gelijk aan de stand van de eigenwoningschuld op 31 

december zoals beschikbaar in de aangifte. Deze variabele is beschikbaar uit het 

Inkomensproductiesysteem en wordt hieruit overgenomen. De hypotheekschuld in verband 

met de eigen woning betreft de stand van de schuld waarover rente is verschuldigd. 

Opgebouwde tegoeden via kapitaalsverzekeringen zijn niet in mindering gebracht, omdat 

hier geen gegevens over beschikbaar zijn. 

Bvrw1220sov  

Overige schulden van het huishouden. 

Definitie  

Overige schulden van het huishouden. De overige schulden betreffen schulden voor 

consumptieve doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties of rechten op 

periodieke uitkeringen, schulden voor de financiering van de tweede woning of ander 

onroerend goed en schulden volgens de Wet studiefinanciering. 
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Toelichting bij de definitie  

De informatie met betrekking tot de overige is alleen beschikbaar voor huishoudens met 

inkomen in box 3. Voor de overige huishoudens zijn deze schulden niet waargenomen. 

Hierdoor is er een onderschatting van de zogenaamde ‘kleine schulden’ in verband met 

consumptief krediet, schulden bij winkels en/of familie en dergelijke. Er zijn momenteel 

echter geen bronnen beschikbaar waaruit hiervoor een verantwoorde raming te maken is. Het 

vermogensbegrip wordt niet volledig waargenomen door tekortkomingen in de waarneming 

van een aantal vermogensbestanddelen. Deze tekortkomingen spelen vooral bij de overige 

schulden en de bank- en girotegoeden. Voor de huishoudens die geen inkomen in box 3 

hebben, worden de schulden niet waargenomen. Dit zal vooral betrekking hebben op 

kortlopende leningen. Deze tekortkomingen in de waarnemingen van de overige schulden 

hebben voor het gebruik tot gevolg dat de invloed van de schulden niet kan worden 

beschreven. Verder betekent het ontbreken van een vermogensbestanddeel niet dat het 

bestanddeel niet bij het huishouden voorkomt, maar dat het niet kan worden waargenomen. 

Percvermogen  

1% groepen van het vermogen. 

Definitie  

De percentielgroep van het vermogen van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Alle huishoudens (particuliere huishoudens alsook institutionele, met of zonder een bekend 

inkomen) zijn eerst gerangschikt naar de hoogte van het vermogen en vervolgens in 100 

even grote groepen verdeeld. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

110517 Integraal-Vermogensbestand 2006V4 Afkomstig uit SSB. 

110517 Integraal-Vermogensbestand 2007V4 Afkomstig uit SSB. 

110517 Integraal-Vermogensbestand 2008V4 Afkomstig uit SSB. 

110517 Integraal-Vermogensbestand 2009V1 Definitieve versie 

120314 Integraal-Vermogensbestand 2010V1 Definitieve versie 

130416 Integraal-Vermogensbestand 2011V1 Eerste plaatsing 

140212 Integraal-Vermogensbestand 2010V2 Juiste bestandsindeling 

140312 Integraal-Vermogensbestand 2011V2 Waarneming box 3 van 31-12 naar 1-1. 

140314 Integraal-Vermogensbestand 2012V1 Eerste plaatsing 

141215 Integraal-Vermogensbestand 2012V2 Definitieve versie 

141215 Integraal-Vermogensbestand 2013V1 Eerste plaatsing 

VERMOGEN2013TABV2 Definitieve versie 

VERMOGEN2014TABV1 Eerste plaatsing 

VERMOGEN2014TABV2 Definitieve versie 

VERMOGEN2015TABV1 Eerste plaatsing 

 

 


