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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Inkomen 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
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):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2003 t/m 2010. 

De bestanden over de jaren 2011 t/m 2015 zijn komen te vervallen met het beschikbaar 

komen van de gereviseerde inkomensbestanden, INPATAB, INHATAB en VEHTAB. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De reden van deze nieuwe versies over de oudere jaren is dat ze nu aansluiten bij de 

nieuwe inkomensbestanden vanaf 2011, INPATAB, INHATAB en VEHTAB.  

 Component HUISHBVRINKJJJTABVV is uitgebreid met een aantal variabelen. Voor 

verslagjaar 2003 zijn deze variabelen niet beschikbaar. Verslagjaar 2003 en 2004 zijn de 

eerste integrale inkomensbestanden. Aanbevolen wordt om deze inkomensgegevens 

alleen als achtergrondkenmerk te gebruiken. 

 Wijzigingen t.o.v. vorige versie: de percentielen zijn bepaald voor particuliere 

huishoudens, waarvan het inkomen is waargenomen. 

Vóór 2009 werd de populatie van de inkomensstatistiek gebaseerd op het Beheer van Relaties 

(BVR) van de Belastingdienst. Deze populatie wijkt af van de bevolkingsstatistiek. Vanaf 

2009 (stand 1 januari 2010) is de bevolking (in huishoudens) tussen inkomens- en 

bevolkingsstatistiek gelijk getrokken. 

Bevolking aantal personen en particuliere huishoudens 
        Personen bevolking   Particuliere huishoudens 

 
  

Inkomen Statline Inkomen- Inkomen Statline Inkomen- 

 stand verslagjaar 
  

Statline 
  

Statline 

 1 januari inkomen 
       

  
x 1 

      2004 2003 16207871 16258032 -50161 7071382 7049280 22102 

 2005 2004 16282955 16305526 -22571 7119798 7090965 28833 

 2006 2005 16291293 16334210 -42917 7120659 7146088 -25429 

 2007 2006 16321998 16357992 -35994 7173076 7190543 -17467 

 2008 2007 16381477 16405399 -23922 7231082 7242202 -11120 

 2009 2008 16473495 16485787 -12292 7300743 7312579 -11836 

 2010 2009 16574974 16574989 -15 7386460 7386144 316 

 2011 2010 16655799 16655799 0 7443801 7443801 0 

                 

  Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het 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”. 

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.  

 De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

- Revisie-Inkomensstatistiek.pdf  

- VARSSB_INKOMENOUDNW.pdf 

 

 

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 betref de Tegemoetstudiekosten voor jonger dan 

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

Procesverloop 

Bij de publicatie op Statline worden personen die in instellingen, inrichtingen en tehuizen 

verblijven en particuliere huishoudens waarvan geen gegevens vastgesteld konden worden, 

buiten beschouwing gelaten. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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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 

21 BVRBBIHJ A2 

22 BVRLICAT A1 

23 BVRLICATL A1 

24 BVRSOCKL A2 

25 BVRSOCKLL A2 

26 BVRPOPIIV A1 
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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 personen in het huishouden. 

Definitie  

Het aantal personen dat deel uitmaakt van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

In particuliere huishoudens is de waarde gelijk aan het aantal personen dat deel uitmaakt van 

één huishouden. Op één onderscheiden adres kunnen meerdere particuliere huishoudens 

voorkomen. Het aantal personen wordt per huishouden geteld en niet per adres. Voor 

personen in institutionele huishoudens is de waarde gelijk aan het aantal personen dat een 

paar of gezinseenheid vormt of gelijk aan één als het gaat om een alleenstaande persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

De huishoudenseenheden binnen institutionele huishoudens worden speciaal voor de 

inkomensstatistiek bepaald. In beginsel wordt niet op huishoudensniveau over deze groep 

gepubliceerd, behoudens bestaande uitzonderingen. De waarde 99 betekent dat het aantal 

huishoudensleden onbekend is. 

Codelijst 

Waarde Label 

99 Onbekend 
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BVRAHLMI 

Aantal huishoudensleden met persoonlijk inkomen. 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden met persoonlijk inkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99 betekent dat het aantal huishoudensleden met persoonlijk inkomen onbekend 

is. 

Codelijst 

Waarde Label 

99 Onbekend 

BVRAHLVE 

Aantal verdieners in het huishouden. 

Definitie  

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

tegenwoordige arbeid. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99 betekent dat het aantal verdieners in een huishouden onbekend is. 

Codelijst 

Waarde Label 

99 Onbekend 

BVRBBIHALG1 

Belangrijkste inkomensbron van het huishouden. 

Definitie  

De bron waaruit een huishouden het meeste inkomen ontvangt. 

Toelichting bij de definitie  

De belangrijkste inkomensbron wordt bepaald met een zwaartepuntbenadering. Stapsgewijs 

wordt van hoog naar laag aggregatieniveau het voornaamste inkomen vastgesteld. Op het 

hoogste niveau wordt bepaald of inkomen uit arbeid of overdrachtsinkomen de belangrijkste 

categorie is. Binnen de categorie met het hoogste inkomen wordt op een lager niveau de 

voornaamste inkomensbron bepaald. Wanneer er een zelfstandig ondernemer in het 

huishouden voorkomt, dan is de voornaamste inkomensbron altijd getypeerd als "inkomen 

uit eigen onderneming". 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Onbekend 

01 Loon werknemer 

02 Loon ambtenaar 

03 Loon directeur-grootaandeelhouder 

04 Overig inkomen uit arbeid 
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Waarde Label 

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 een huishouden bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met 

betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies 

inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, 

volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en 

belastingen op inkomen en vermogen. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend is. 

Codelijst 

Waarde Label 

999999999 Huishoudensinkomen onbekend 

BVRBRUTINKH 

Bruto inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen vermeerderd met uitkeringen 

inkomensverzekeringen, uitkeringen sociale voorziening, gebonden overdrachten, ontvangen 

inkomensoverdrachten, bijdragen van werknemers, werkgevers, uitkeringsontvangers en 

uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen. 

Toelichting bij de definitie  

Bij uitkeringen inkomensverzekering voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en 

nabestaandenpensioen gaat het om uitkeringen zoals uitkering ingevolge de WW/nWW 

(werkloosheidswet), de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WIA (Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de AOW (Algemene Ouderdomswet). Bij 

uitkeringen sociale voorziening gaat om bijvoorbeeld de algemene bijstandsuitkering 

(WWB, voor 2004 ABW). Gebonden overdrachten voor wonen en studie zijn bijvoorbeeld 
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huurtoeslag (voor 2006 huursubsidie) en tegemoetkoming studiekosten. Bij ontvangen 

inkomensoverdrachten gaat het om alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e). Het bruto inkomen 

van het huishouden verschilt van de definitie van persoonlijk bruto inkomen in het meetellen 

van het inkomen uit vermogen, kinderbijslag, kindgebonden budget, en ontvangen gebonden 

overdrachten. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend is. 

Codelijst 

Waarde Label 

999999999 Huishoudensinkomen onbekend 

BVREHALG 

Woningbezit huishoudens in het verslagjaar. 

Definitie  

Classificatie van een huishouden naar bezit van een eigen woning en het al dan niet hebben 

van huurtoeslag. 

Toelichting bij de definitie  

Als een huishouden ergens in het jaar kosten voor of opbrengsten van een eigen woning 

heeft gehad, dan is sprake van een eigen woning. De overige huishoudens die geen woning 

in bezit hadden, hebben een huurwoning en worden onderscheiden in huishoudens met 

huurtoeslag, wanneer zij ergens in het jaar huurtoeslag hebbben ontvangen en huishoudens 

zonder huurtoeslag. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eigen woning 

2 Huurwoning, met huurtoeslag 

3 Huurwoning, zonder huurtoeslag 

9 Onbekend huishouden 

BVRGESTINKH 

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd voor de omvang en samenstelling 

van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Het gestandaardiseerd inkomen is gelijk aan het besteedbaar huishoudensinkomen gedeeld 

door de equivalentiefactor van het huishouden. 
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Toelichting bij het gebruik  

Het gestandaardiseerd inkomen kan gezien worden als een maatstaf voor de welvaart van 

huishoudens. De waarde 999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend 

is. 

Codelijst 

Waarde Label 

999999999 Huishoudensinkomen onbekend 

BVRHINK 

Indicator huishouden met inkomen. 

Definitie  

Indicator die aangeeft of het inkomen van een huishouden is waargenomen. 

Toelichting bij de definitie  

Een huishouden wordt aangemerkt als een huishouden zonder waargenomen inkomen als:  

a. er geen of een negatief inkomen is vastgesteld (tenzij er sprake is van een winstaangifte); 

of b. als een huishouden uitsluitend inkomen heeft uit een (of meerdere) van de volgende 

bronnen: - kinderbijslag en kindgebonden budget - gebonden overdrachten (zoals 

huurtoeslag) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Huishouden met onbekend inkomen 

1 Huishouden met inkomen 

2 Huishouden met extreem inkomen afgekapt 

BVRPRIMINKH 

Primair inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het primair inkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en 

inkomen uit vermogen. 

Toelichting bij de definitie  

Inkomen uit arbeid bestaat uit loon en salaris inclusief de werknemers- en 

werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen, 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. Het primair inkomen van het huishouden 

verschilt van de definitie van persoonlijk primair inkomen in het meetellen van het inkomen 

uit vermogen. 
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Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend is. 

Codelijst 

Waarde Label 

999999999 Huishoudensinkomen onbekend 

BVRSAM65P 

Huishoudenssamenstelling, leden in AOW-leeftijd. 

Definitie  

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

huishouden en de aanwezigheid van personen in de Algemene Ouderdomswet (AOW)-

leeftijd. 

Toelichting bij het gebruik  

Tot en met 2012 is de AOW-leeftijd 65 jaar. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd jaarlijks 

aangepast. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Particulier huishouden onbekend 

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 

Huishoudenssamenstelling. 

Definitie  

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

huishouden en geslacht en leeftijd. 

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 
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Waarde Label 

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 meerpersoonshuishouden 

17 Bevolking in IIT 

99 Particuliere huishoudens onbekend 

BVRSOORTHH 

Soort huishouden. 

Definitie  

Soort huishouden volgens het CBS. 

Toelichting bij de definitie  

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 

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 
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BVRPERCBESTINKH 

Percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere huishoudens. 

Definitie  

Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het 

besteedbaar inkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Institutionele huishoudens en particuliere huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, 

zijn niet in de percentielverdeling meegenomen (geen doelpopulatie). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

. . tot .% 

.. .. tot ..% 

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 

BVRPERCBRUTINKH 

Percentielgroep bruto inkomen particuliere huishoudens. 

Definitie  

Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het bruto 

inkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Institutionele huishoudens en particuliere huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, 

zijn niet in de percentielverdeling meegenomen (geen doelpopulatie). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

. . tot .% 

.. .. tot ..% 

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 

BVRPERCGESTINKH 

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar inkomen particuliere huishoudens. 

Definitie  

Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het 

gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. 
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Toelichting bij het gebruik  

Institutionele huishoudens en particuliere huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, 

zijn niet in de percentielverdeling meegenomen (geen doelpopulatie). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

. . tot .% 

.. .. tot ..% 

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 

 

BVRPERCPRIMINKH 

Percentielgroepen primair inkomen particuliere huishoudens. 

Definitie  

Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het 

primair inkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Institutionele huishoudens en particuliere huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, 

zijn niet in de percentielverdeling meegenomen (geen doelpopulatie). Particuliere 

huishoudens waarvan het inkomen is waargenomen, maar die geen primair inkomen hebben, 

zijn in de percentielverdeling meegenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

. . tot .% 

.. .. tot ..% 

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 

BVRBBIHJ 

Belangrijkste inkomensbron van het huishouden. 

Definitie  

De bron waaruit een huishouden het meeste inkomen ontvangt. 

Toelichting bij de definitie  

De belangrijkste inkomensbron wordt bepaald met een zwaartepuntbenadering. Stapsgewijs 

wordt van hoog naar laag aggregatieniveau het voornaamste inkomen vastgesteld. Op het 
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hoogste niveau wordt bepaald of inkomen uit arbeid of overdrachtsinkomen de belangrijkste 

categorie is. Binnen de categorie met het hoogste inkomen wordt op een lager niveau het de 

voornaamste inkomen bepaald. Voor typering met inkomen uit vermogen wordt een 

ondergrens gehanteerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

11 Loon 

12 Loon directeur-grootaandeelhouder 

13 Winst zelfstandig ondernemer 

14 Inkomen overige zelfstandige 

21 Werkloosheidsuitkering 

22 Bijstandsuitkering 

23 Uitkering sociale voorziening overig 

24 Uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid 

25 Pensioenuitkering 

26 Studiefinanciering 

30 Inkomen uit vermogen 

99 Huishoudensinkomen onbekend 

BVRLICAT 

Inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens in het verslagjaar. 

Definitie  

Inkomen van een huishouden ten opzichte van de lage-inkomensgrens in het verslagjaar. 

Toelichting bij de definitie  

De lage-inkomensgrens vertegenwoordigt voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde 

koopkracht. De hoogte ervan is geënt op het bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979. 

Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen 

van een huishouden (exclusief gebonden overdrachten zoals huurtoeslag) omgerekend tot het 

gestandaardiseerde inkomen. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het 

prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2000. Het 

resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 

9.249 euro. Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering 

voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was. 

Toelichting bij het gebruik  

Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van het 

inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig of 

onbekend jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dus uit particuliere huishoudens waarvan de 

hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en niet afhankelijk is 

van studiefinanciering. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Particulier huishouden zonder waargenomen inkomen 

2 Institutioneel huishouden 

3 Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen 

4 Inkomen tot de lage inkomensgrens 

5 Inkomen vanaf de lage inkomensgrens of meer 

BVRLICATL 

Inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens in de laatste vier jaren. 

Definitie  

Inkomen van een huishouden ten opzichte van de lage-inkomensgrens in de laatste vier 

jaren. 

Toelichting bij de definitie  

De lage-inkomensgrens vertegenwoordigt voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde 

koopkracht. De hoogte ervan is geënt op het bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979. 

Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen 

van een huishouden (exclusief gebonden overdrachten zoals huurtoeslag) omgerekend tot het 

gestandaardiseerde inkomen. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het 

prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2000. Het 

resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 

9.249 euro. Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering 

voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was. De score voor de laatste vier 

jaren is vastgesteld voor huishoudens die alle vier jaren tot de doelpopulatie van de lage-

inkomensgrens behoorden. Wanneer sprake is van een inkomen onder de lage 

inkomensgrens in alle vier jaren, dan is de score op de variabele een laag inkomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van 

inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig of 

onbekend jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dus uit particuliere huishoudens waarvan de 

hoofdkostwinner (of eventuele partner) in de laatste vier jaren een volledig jaarinkomen 

heeft gehad en niet afhankelijk is geweest van studiefinanciering. Bovendien moet de 

hoofdkostwinner de laatste vier jaren tot een particulier huishouden hebben behoord, 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen doelpopulatie in minimaal een van de 3 voorgaande jaren 

1 Particulier huishouden met onbekend inkomen 

2 Institutioneel huishouden 

3 Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen 

4 Inkomen 4 jaar lang tot de lage inkomensgrens 

5 Inkomen niet 4 jaar lang tot lage inkomensgrens 
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BVRSOCKL 

Inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het verslagjaar. 

Definitie  

Inkomen van een huishouden ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het verslagjaar. 

Toelichting bij de definitie  

Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gerelateerd aan het beleidsmatig minimum. 

Aan de hand van de regelgeving is vastgesteld welke beleidsmatig minimum voor het 

desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend 

minderjarige kinderen bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een 

echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het 

bedrag aan uitkering in het kader van de algemene ouderdomswet (AOW) als norm gekozen. 

Toelichting bij het gebruik  

Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van het 

inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig of 

onbekend jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dus uit particuliere huishoudens waarvan de 

hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en niet afhankelijk is 

van studiefinanciering. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Particulier huishouden zonder waargenomen inkomen 

02 Institutioneel huishouden 

03 Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen 

04 Inkomen tot 101% van het sociaal minimum 

05 Inkomen van 101% tot 105% van het sociaal minimum 

06 Inkomen van 105% tot 110% van het sociaal minimum 

07 Inkomen van 110% tot 115% van het sociaal minimum 

08 Inkomen van 115% tot 120% van het sociaal minimum 

09 Inkomen van 120% tot 125% van het sociaal minimum 

10 Inkomen van 125% tot 130% van het sociaal minimum 

11 Inkomen van 130% tot 135% van het sociaal minimum 

12 Inkomen van 135% tot 140% van het sociaal minimum 

13 Inkomen van 140% tot 145% van het sociaal minimum 

14 Inkomen van 145% tot 150% van het sociaal minimum 

15 Inkomen van 150% van het sociaal minimum of meer 

BVRSOCKLL 

Inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum in de laatste vier jaren. 

Definitie  

Inkomen van een huishouden ten opzichte van het beleidsmatig minimum in de laatste vier 

jaren. 
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Toelichting bij de definitie  

Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gerelateerd aan het beleidsmatig minimum. 

Aan de hand van de regelgeving is vastgesteld welke beleidsmatig minimum voor het 

desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend 

minderjarige kinderen bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een 

echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het 

bedrag aan uitkering in het kader van de algemene ouderdomswet (AOW) als norm gekozen. 

De score voor de laatste vier jaren is vastgesteld voor huishoudens die alle vier jaren tot de 

doelpopulatie van de lage-inkomensgrens behoorden en bevat het hoogste percentage in deze 

vier jaren. 

Toelichting bij het gebruik  

Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van 

inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig of 

onbekend jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dus uit particuliere huishoudens waarvan de 

hoofdkostwinner (of eventuele partner) in de laatste vier jaren een volledig jaarinkomen 

heeft gehad en niet afhankelijk is geweest van studiefinanciering. Bovendien moet de 

hoofdkostwinner de laatste vier jaren tot een particulier huishouden hebben behoord, 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Geen doelpopulatie in minimaal een van de 3 voorgaande jaren 

01 Particulier huishouden zonder waargenomen inkomen 

02 Institutioneel huishouden 

03 Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen 

04 Inkomen tot 101% van het sociaal minimum 

05 Inkomen van 101% tot 105% van het sociaal minimum 

06 Inkomen van 105% tot 110% van het sociaal minimum 

07 Inkomen van 110% tot 115% van het sociaal minimum 

08 Inkomen van 115% tot 120% van het sociaal minimum 

09 Inkomen van 120% tot 125% van het sociaal minimum 

10 Inkomen van 125% tot 130% van het sociaal minimum 

11 Inkomen van 130% tot 135% van het sociaal minimum 

12 Inkomen van 135% tot 140% van het sociaal minimum 

13 Inkomen van 140% tot 145% van het sociaal minimum 

14 Inkomen van 145% tot 150% van het sociaal minimum 

15 Inkomen van 150% van het sociaal minimum of meer 

BVRPOPIIV 

Populatieafbakening huishoudens integrale inkomens- en vermogensstatistiek. 

Definitie  

Soort huishouden naar indicatie of een huishouden een waargenomen inkomen heeft. 
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Toelichting bij de definitie  

Een huishouden wordt aangemerkt als een huishouden zonder waargenomen inkomen als:  

a. er geen of een negatief inkomen is vastgesteld (tenzij er sprake is van een winstaangifte); 

of b. als een huishouden uitsluitend inkomen heeft uit een (of meerdere) van de volgende 

bronnen:  

- kinderbijslag en kindgebonden budget  

- gebonden overdrachten (zoals huurtoeslag) 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Particulier huishouden met waarneming inkomen; geen 

studentenhuishouden 

2 Particulier studentenhuishouden met waarneming inkomen 

3 Institutioneel huishouden, eenheid met waarneming inkomen 

7 Particulier huishouden zonder waarneming inkomen 

8 Institutioneel huishouden, eenheid zonder waarneming inkomen 

9 Particulier, maar niet behorend tot huishoudenspopulatie (niet 

ingedeelde personen) 
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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  

HUISHBVRINK2003TABV3  Aanvulling variabelen ivm revisie 

HUISHBVRINK2004TABV3 Aanvulling variabelen ivm revisie 

HUISHBVRINK2005TABV3 Aanvulling variabelen ivm revisie 

HUISHBVRINK2006TABV3 Aanvulling variabelen ivm revisie 

HUISHBVRINK2007TABV3 Aanvulling variabelen ivm revisie 

HUISHBVRINK2008TABV3 Aanvulling variabelen ivm revisie 

HUISHBVRINK2009TABV3 Aanvulling variabelen ivm revisie 

HUISHBVRINK2010TABV3 Aanvulling variabelen ivm revisie 

 


