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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 Inkomen van huishoudens, Integraal Huishoudens Inkomen (IHI).” 

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):  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2003V2 t/m 2009V2; 

130108 Integraal Huishoudens Inkomen 2010V2; 

131106 Integraal Huishoudens Inkomen 2011V2; 

141119 Integraal Huishoudens Inkomen 2012V2; 

HUISHBVRINKTAB 2013V3; 

HUISHBVRINK2014TABV3; 

HUISHBVRINK2015TABV1. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De bestanden over de jaren 2003 t/m 2005 hebben de status “voorlopig”. De verslagjaren 

2006 tot en met 2014 hebben de status “definitief”, 2015 is voorlopig..  

 Vanaf verslagjaar 2015 zijn er alleen gegevens na revisie beschikbaar, die nu als 

voorlopige gegevens in het SSB worden geplaatst. Een belangrijke wijziging is dat het 

peilmoment voor de populatie (personen in) huishoudens is verschoven van 31 december 

van het verslagjaar naar 1 januari van het verslagjaar. Voor 2015 gaat het nu dus om het 

inkomen van (personen in) huishoudens die op 1 januari 2015 tot de bevolking van 

Nederland behoorden. Dit betekent dat de populatie van verslagjaar 2014 en 2015 in het 

SSB nagenoeg dezelfde is. 

 Gebruikers kunnen niet integraal de inkomensgegevens uit deze bestanden gebruiken, 

aangezien inkomensgegevens erg gevoelig en identificerend kunnen zijn. De integrale 

inkomensgegevens, die in dit bestand zijn opgenomen, zijn alleen geschikt om te 

gebruiken als achtergrondvariabele in analyses. Dit betekent dat van 

inkomensbedragen alleen categoriale variabelen samengesteld mogen worden. Het 

berekenen van bijvoorbeeld gemiddelde en medianen inkomensbedragen voor bepaalde 

groepen is niet toegestaan. De data wordt alleen ter beschikking gesteld voor de 

doelpopulatie van het desbetreffend onderzoek. 

 Het genereren van regionale inkomensoutput uit de voorlopige bestanden (onder 

provinciaal niveau) kent mogelijk onzekerheden. Met name missen soms 

loonaangiftegegevens van specifieke gemeenten of bedrijven. In de voorlopige cijfers is 

daar nog niet op geanalyseerd of gecorrigeerd. 

Uw cijfers kunnen daardoor afwijken van de officiële statistieken van het CBS.  

 Voor publicatie geldt het volgende.  
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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. 

 De doelpopulatie moet bestaan uit de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON. 

Via het Integraal Persoonlijk Inkomensbestand wordt de RINPERSOONSKERN en 

RINPERSOONKERN van deze personen geselecteerd om vervolgens de 

inkomensgegevens op huishoudniveau te selecteren. Voor het koppelen en ter 

beschikking stellen van de gewenste variabelen uit deze bestanden, staat een 

doorlooptijd van 5 werkdagen.  

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

RINPERSOONKERN en RINPERSOONSKERN, beginnen met de letters VRL. 

 Het bestand bevat RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN, dit is de 

sleutel/identificatie van het huishouden, waarmee gekoppeld kan worden met het 

integraal persoonlijk inkomensbestand (IPI).  

 Voor de afleiding van de huishoudens is voor de bestanden 2003V2 t/m 2009V2 een 

andere afleidingsmethodiek gebruikt dan voor de GBA-huishoudens. Voor de 

afleidingsmethodiek van de huishoudens is in het IHI van de genoemde jaren gebruik 

gemaakt van het Beheer van Relaties (BvR) van de Belastingdienst. Het belangrijkste 

verschil is, dat voor de GBA-huishoudens de complexe adressen stochastisch zijn 

verdeeld over één of meer huishoudens, terwijl bij de afleiding van BvR-huishoudens 

ook fiscale informatie is gebruikt. Aanbevolen wordt de huishoudensindeling van het 

Inkomenspanelonderzoek (IPO) te hanteren bij analyses op microniveau, waarbij tevens 

huishoudensinkomens worden gebruikt.  

 Institutionele huishoudens, dit is de bevolking in instellingen, instituten en tehuizen, 

hierover mag niet worden gepubliceerd. Deze huishoudens behoren niet tot de 

doelpopulatie en worden als zodanig ook niet opgenomen in de Statline tabellen over 

inkomen. Bij publicatie van resultaten altijd de selectie (VRL)BVRSRTADR= “1” 

toepassen, dit zijn de particuliere huishoudens. 

 Aanbevolen wordt om alleen huishoudens met (waargenomen) inkomen te selecteren, 

dus (VRL)BVRHINK = “1” en “2”.  

 De variabele (VRL)BVRPERCPRIMINKH is in de bestanden vóór verslagjaar 2010  

berekend over alle huishoudens met inkomen  in plaats van alleen huishoudens met 

primair inkomen. In de bestanden vanaf 2010 is dit aangepast. Geadviseerd wordt deze 

variabele voor de oudere jaren (2003-2009) niet te gebruiken..  

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C501C2BC-CBD9-4F2A-98BC-C4400FD54B91/0/integraalpersoonlijkinkomenmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/728C432C-D485-43AA-9228-4B7BDE257E73/0/ipoinkomenspanelonderzoek2001evmicrodata.pdf
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 Verschil tussen Integraal Huishoud Inkomen en Inkomenspanelonderzoek (IPO). De 

bestanddelen van het besteedbaar inkomen uit de IPO-steekproef en die uit de integrale 

waarneming zijn in principe identiek. Er is echter een tweetal uitzonderingen, waarbij 

wel een imputatie gemaakt is voor de IPO-steekproef, maar niet voor de integrale 

waarneming. Het betreft hier rente betaald op consumptief krediet en inkomsten uit 

overige bezittingen.  Deze imputaties leiden bij de betreffende huishoudens tot een ander 

besteedbaar inkomen en daarmee mogelijk ook tot een andere categorie in de 

classificatie naar hoogte van inkomen. 

 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/728C432C-D485-43AA-9228-4B7BDE257E73/0/ipoinkomenspanelonderzoek2001evmicrodata.pdf
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
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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 

“Inkomen van huishoudens”, Integraal huishoudens Inkomen (IHI). 

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 

Inkomen op jaarbasis van de huishoudens op 31 december van het onderzoeksjaar. 

Beschrijving van de populatie 

Huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 31 december van het jaar. 

Methodologie 

De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, 

waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. Deze verstrekt van iedere 

persoon voor zover voorkomend in het fiscaal basisregister:  

 een beperkt aantal demografische gegevens;  

 basisgegevens van de loonbelastingkaarten die door inhoudingsplichtigen (veelal 

elektronisch) naar de belastingdienst gestuurd zijn;  

 basisgegevens voor de heffing van de inkomstenbelasting (aangiftebiljet, vastgesteld 

belastbaar inkomen, enz.);  

 gegevens van de Dienst Toeslagen (vanaf 2006);  

 gegevens over ontvangen rente en dividend.  

Daarnaast worden gegevens verzameld uit de registraties van de studiefinanciering van de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het betreft de Tegemoetstudiekosten voor jonger dan 

18 jaar en voor de 18 jaar en ouderen en de WSF. 

Vanaf verslagjaar 2010 zijn de huishoudensafbakeningen gebaseerd op de gecoördineerde 

huishoudensafleiding.  

Door de verbeterde waarneming van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (de 

institutionele bevolking) treedt met ingang van 2013 een trendbreuk op in de ontwikkeling 

van het aantal particuliere eenpersoonshuishoudens. Circa 35 duizend personen die voorheen 

als zelfstandig wonend in een eenpersoonshuishouden getypeerd waren, maken vanaf 2013 

deel uit van de institutionele bevolking.  

Er is een forse daling van het voornaamste inkomensbron huishouden=DGA van 2013 naar 

2014. Dit komt door een grote mate van uitkering van dividend in 2014 als gevolg van het 

verdwijnen van het speciale tarief hiervoor in 2015. Daardoor is bij een groot aantal 

huishoudens de voornaamste inkomensbron in 2014 niet meer "DGA", maar "vermogen".  

In 2016 heeft een revisie plaats gevonden bij de inkomensstatistiek. Dat betekent dat vanaf 

dan een nieuwe reeks is gestart met een aantal wijzigingen.  

Vanaf verslagjaar 2015 zijn er alleen gegevens na revisie beschikbaar, die nu als voorlopige 

gegevens in het SSB worden geplaatst. Een belangrijke wijziging is dat het peilmoment voor 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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de populatie (personen in) huishoudens is verschoven van 31 december van het verslagjaar 

naar 1 januari van het verslagjaar. Voor 2015 gaat het nu dus om het inkomen van (personen 

in) huishoudens die op 1 januari 2015 tot de bevolking van Nederland behoorden. Dit 

betekent dat de populatie van verslagjaar 2014 en 2015 in het SSB nagenoeg dezelfde is.  

In de revisie zijn ook nieuwe afleidingen voor een aantal concepten ontwikkeld. In het SSB 

zijn t/m 2014 alle gegevens vóór revisie, vandaar dat in verslagjaar 2015 daar waar van 

toepassing en daar waar mogelijk, is gekozen voor de concepten van vóór revisie. In een 

latere fase zullen nieuwe, uitgebreide SSB-componenten na revisie in het SSB worden 

aangeboden vanaf verslagjaar 2011. Consequentie van deze populatieverlegging is onder 

andere dat er relatief minder studentenhuishoudens zijn. Studenten die in september starten 

en aan een vervolgopleiding wonen en daarbij  op zichzelf gaan wonen, wonen aan het begin 

van het jaar nog bij de ouder(s). 
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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 BVRAHL F2 

4 BVRAHLMI F2 

5 BVRAHLVE F2 

6 BVRBBIHALG1 A2 

7 BVRBESTINKH F9 

8 BVRBRUTINKH F9 

9 BVREHALG A1 

10 BVRGESTINKH F9 

11 BVRHINK A1 

12 BVRPRIMINKH F9 

13 BVRSAM65P A1 

14 BVRSAMHHR A2 

15 BVRSOORTHH A1 

16 BVRSRTADR A1 

17 BVRPERCBESTINKH A2 

18 BVRPERCBRUTINKH A2 

19 BVRPERCGESTINKH A2 

20 BVRPERCPRIMINKH 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. 

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. 

BVRAHL  

Aantal huishoudensleden. 

Definitie  

Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de 

huishoudensgrootte. 

BVRAHLMI  

Aantal huishoudensleden met (persoonlijk) inkomen. 

Definitie  

Het aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden met inkomen. 

BVRAHLVE  

Aantal verdieners in het huishouden. 

Definitie  

Het aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden met inkomsten uit 

tegenwoordige arbeid. 
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BVRBBIHALG1  

Belangrijkste inkomensbron van het huishouden. 

Definitie  

De bron waaruit een particulier huishouden in een jaar het meeste inkomen ontvangt. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Onbekend 

01 Loon werknemer 

02 Loon ambtenaar 

03 Loon directeur-grootaandeelhouder 

04 Overig inkomen uit arbeid 

05 Inkomen uit eigen onderneming 

06 Inkomen uit vermogen 

07 Werkloosheidsuitkering 

08 Arbeidsongeschiktheidsuitkering 

09 Pensioen 

10 Bijstand 

11 Overige sociale voorziening 

12 Studiefinanciering 

13 Overig 

14 Zonder inkomen 

BVRBESTINKH  

Besteedbaar inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gelijk aan het bruto inkomen, minus 

betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting. Voor alle personen in het huishouden 

worden de betaalde inkomensoverdrachten, premies en belasting van het bruto inkomen 

afgetrokken. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op huishoudensniveau om zo 

het besteedbaar inkomen van het huishouden te bepalen. Betaalde inkomensoverdrachten 

bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals alimentatie betaald aan de ex-

echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies betaald voor sociale 

verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden. Premies 

ziektekostenverzekering betreffen alleen de premies voor de verplichte basisverzekering. 

BVRBRUTINKH  

Bruto inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het bruto inkomen van het huishouden is gelijk aan het primair inkomen plus het 

overdrachtsinkomen.Voor alle personen in het huishouden worden het primair inkomen en 
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het overdrachtsinkomen samengeteld. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op 

huishoudensniveau om zo het bruto inkomen van het huishouden te bepalen. Het 

overdrachtsinkomen bestaat uit uitkeringen inkomensverzekeringen (Werkeloosheidswet 

(WW), Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), pensioen), 

uitkeringen sociale voorziening in het kader van de geldende Bijstandswet (Bijstand), Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW), Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) etcetera), 

gebonden uitkeringen (huurtoeslag en dergelijke), en overige ontvangen 

inkomensoverdrachten om niet (alimentatie). 

BVREHALG  

Woonsituatie (eigen woning / huurhuis). 

Definitie  

Weergegeven wordt de woonsituatie. De woonsituatie is het wonen van personen vanuit 

sociaal-economische invalshoek beschouwd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eigen woning 

2 Huurwoning, met huurtoeslag 

3 Huurwoning, zonder huurtoeslag 

BVRGESTINKH  

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden is gelijk aan het besteedbaar 

inkomen van het huishouden, gedeeld door de equivalentiefactor. 

BVRHINK  

Indicator huishouden met inkomen. 

Definitie  

Indicator die aangeeft of het inkomen van het huishouden bekend is of niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Huishouden met onbekend inkomen 

1 Huishouden met inkomen 

2 Huishouden met extreem inkomen afgekapt 
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BVRPRIMINKH  

Primair inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het primair inkomen van het huishouden is de som van inkomen uit arbeid, inkomen uit 

eigen onderneming en inkomen uit vermogen. Voor alle personen in het huishouden worden 

de posten inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en inkomen uit vermogen 

samengeteld. Vervolgens worden deze inkomens geaggregeerd op huishoudensniveau om zo 

het primair inkomen van het huishouden te bepalen. Inkomen uit arbeid bestaat uit loon en 

salaris inclusief de werknemers- en werkgeversbijdragen in de premies voor de sociale 

verzekeringen (Werkeloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) , Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), pensioen en Zorgverzekeringswet (ZVW)), 

tantième, spaarloon en de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de 

waarde van het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend. Inkomen uit 

eigen onderneming omvat de behaalde winst. Inkomen uit vermogen bestaat uit de som van 

inkomsten uit financieel vermogen, inkomsten uit onroerend goed en inkomsten uit overige 

bezittingen, verminderd met betaalde rente. 

BVRSAM65P  

Huishoudenssamenstelling, 65-plussers. 

Definitie  

Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen 

binnen het huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande man, >= 65 jaar 

2 Alleenstaande vrouw, >= 65 jaar 

3 Paar, beide partners >= 65 jaar 

4 Paar, één partner >= 65 jaar 

5 Overig huishouden met lid 65+ 

6 Huishouden in IIT met lid 65+ 

7 Alleenstaande, jonger dan 65 jaar 

8 Overig huishouden, zonder lid 65+ 

9 Huishouden in IIT zonder lid 65+ 

 

BVRSAMHHR  

Samenstelling huishouden (revisie). 

Definitie  

Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen 

binnen het huishouden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

01 Eenpersoonshuishouden 

02 Paar, zonder kinderen 

03 Paar, alleen kinderen <18 

04 Paar, kinderen <18 en 18+ 

05 Paar, alleen kinderen 18+ 

06 Eenouder, alleen kinderen <18 

07 Eenouder, kinderen <18 en 18+ 

08 Eenouder, alleen kinderen 18+ 

09 Paar met ander, zonder kinderen 

10 Paar met ander, alleen kinderen <18 

11 Paar met ander, kinderen <18 en 18+ 

12 Paar met ander, alleen kinderen 18+ 

13 Eenouder m. ander, kind. <18 

14 Eenouder m. ander, kind. <18 en 18+ 

15 Eenouder m. ander, kind. 18+ 

16 Overig meerpersoons huishouden 

17 Bevolking in IIT 

99 Particuliere huishoudens onbekend 

 

BVRSOORTHH  

Soort huishouden. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan om wat voor soort huishouden het gaat. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen particuliere huishoudens, IIT huishoudens (IIT=Instelling, Inrichting of 

Tehuis) en studentenhuishoudens. De gegevens worden ontleend aan het Adressenregister 

Institutionele Huishoudens (AIH) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Particulier huishouden 

2 IIT, bejaardentehuis 

3 IIT, overig 

4 Student 

5 IIT, totaal 

9 Particuliere huishoudens onbekend 
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BVRSRTADR  

Soort adres. 

Definitie  

Soort adres gebaseerd op registratie door de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Particulier huishouden 

2 IIT, bejaardentehuis 

3 IIT, overig 

4 IIT, totaal 

9 Particuliere huishoudens onbekend 

BVRPERCBESTINKH  

Percentielgroep besteedbaar huishoudensinkomen. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de indeling in percentielgroepen zijn alleen huishoudens met inkomen gebruikt. Al 

deze huishoudens zijn ingedeeld in 100 even grote groepen. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

t/m  

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 

BVRPERCBRUTINKH  

Percentielgroep bruto huishoudensinkomen. 

Definitie  

De percentielgroep van een bruto huishoudensinkomen. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de indeling in percentielgroepen zijn alleen huishoudens met inkomen gebruikt. Al 

deze huishoudens zijn ingedeeld in 100 even grote groepen. 

BVRPERCGESTINKH  

Percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen. 

Definitie  

De percentielgroep van een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen 

Toelichting bij de definitie  

Voor de indeling in percentielgroepen zijn alleen huishoudens met inkomen gebruikt. Al 

deze huishoudens zijn ingedeeld in 100 even grote groepen. 
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BVRPERCPRIMINKH  

Percentielgroepen primair huishoudensinkomen. 

Definitie  

De percentielgroep van een primair huishoudensinkomen 

Toelichting bij de definitie  

Voor de indeling in percentielgroepen zijn alleen huishoudens met inkomen gebruikt. Al 

deze huishoudens zijn ingedeeld in 100 even grote groepen. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

100825 Integraal Huishoudens Inkomenvlp 2003V1 Eerste plaatsing  

100825 Integraal Huishoudens Inkomenvlp 2004V1 Eerste plaatsing  

100825 Integraal Huishoudens Inkomenvlp 2005V1 Eerste plaatsing  

100825 Integraal Huishoudens Inkomenvlp 2006V1 Eerste plaatsing  

100825 Integraal Huishoudens Inkomenvlp 2007V1 Eerste plaatsing  

110308 Integraal Huishoudens Inkomen 2008V1 Eerste plaatsing  

110314 Integraal Huishoudens Inkomenvlp 2009V1 Eerste plaatsing  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2003V2 Aangepaste versie  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2004V2 Aangepaste versie  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2005V2 Aangepaste versie  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2006V2 Aangepaste versie  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2007V2 Aangepaste versie  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2008V2 Aangepaste versie  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2009V2 Aangepaste versie en definitieve gegevens  

120530 Integraal Huishoudens Inkomen 2010V1 Eerste plaatsing, voorlopige gegevens 

130108 Integraal Huishoudens Inkomen 2010V2 Aangepaste versie en definitieve gegevens  

130108 Integraal Huishoudens Inkomen 2011V1 Eerste plaatsing, voorlopige gegevens 

131106 Integraal Huishoudens Inkomen 2011V2 Aangepaste versie en definitieve gegevens  

131106 Integraal Huishoudens Inkomen 2012V1 Eerste plaatsing, voorlopige gegevens 

141119 Integraal Huishoudens Inkomen 2012V2 Aangepaste versie en definitieve gegevens 

141119 Integraal Huishoudens Inkomen 2013V1 Eerste plaatsing, voorlopige gegevens 

HUISHBVRINKTAB2013V2 Tweede plaatsing, vervangt 2013V1 

HUISHBVRINKTAB2013V3 Definitieve gegevens, vervangt 2013V2 

HUISHBVRINKTAB2014V1 Eerste plaatsing, voorlopige gegevens 

HUISHBVRINKTAB2014V2 Tweede plaatsing voorlopig, vervangt 2014V1 

HUISHBVRINK2014TABV3 Definitieve gegevens, vervangt 2014V2 

HUISHBVRINK2015TABV1 Eerste plaatsing, voorlopige gegevens 

 


