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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 European Union- Statistics on Income and Living Conditions 

(EU-SILC) bevat gegevens over inkomen en sociale uitsluiting.” 

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:  

EU-SILC2015V1 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 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
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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 

“European Union- Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) bevat gegevens 

over inkomen en sociale uitsluiting”. 

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:  

 EU-SILC 2015 v.2.0.pdf (vragenlijst) 

 DOCSILC065 operation 2015 VERSION November 2015.pdf 

Voor een volledige uitleg over data, methodologie, internationale resultaten, etc. van de EU-

SILC wordt verwezen naar Eurostat: het Europees Statistisch Bureau. 

EU - Survey Income and Living Conditions 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Beschrijving 

In 2005 is het CBS gestart met de uitvoering van het onderzoek 'European Union- Statistics 

on Income and Living Conditions (EU-SILC)'. EU-SILC wordt op basis van een Europese 

verordening in alle EU-lidstaten uitgevoerd in opdracht van Eurostat. Het voornaamste doel 

van het onderzoek is het leveren van internationaal vergelijkbare gegevens over inkomen en 

sociale uitsluiting. 

The EU-SILC database is a cross-sectional and longitudinal sample survey, coordinated by 

Eurostat, based on data from the EU member states. EU-SILC provides data on income, 

poverty, social exclusion and living conditions in the European Union. EU-SILC stands for 

'European Union Statistics on Income and Living Conditions.' Social exclusion and housing-

condition information is collected at household level. Income at a detailed component level 

is collected at personal level, with some components included in the 'Household' section. 

Labour, education and health observations only apply to persons aged 16 and over. 

Beschrijving van de populatie 

Bevolking in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en 

tehuizen (institutionele bevolking). 

Methodologie 

Bij de gegevensverzameling maakt het CBS zoveel mogelijk gebruik van registergegevens, 

voornamelijk inkomensgegevens uit fiscale bronnen. Aanvullende gegevens worden 

verzameld via telefonische waarneming. Vanwege de gemeenschappelijke 

arbeidsmarktvariabelen is EU-SILC geïntegreerd in de Enquête beroepsbevolking (EBB). 

Jaarlijks bevat de EU-SILC-steekproef circa 10 duizend steekproefpersonen. Sommige 

variabelen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, worden uitsluitend verzameld voor 

deze steekproefpersonen. De meeste gegevens op het gebied van inkomen, werk en 

onderwijs worden echter ook verzameld voor de personen die tot het huishouden van de 

steekproefpersoon behoren. 

Procesverloop 

De waarneming vindt plaats in de periode juni t/m september van het verslagjaar. Daarna 

worden de registergegevens aangekoppeld. De inkomensgegevens hebben betrekking op het 

jaar voorgaand aan het verslagjaar. De levering aan Eurostat vindt ongeveer 9 maanden na 

afloop van het verslagjaar plaats. 

Bijlagen 

EU-SILC vragenlijst 2015 (EU-SILC 2015 v.2.0.pdf) 

Beschrijving EU-SILC 2015 (DOCSILC065 operation 2015 VERSION November 2015.pdf) 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINpersoons A1 

2 RINpersoon A9 

3 SILENQRB010 F4 

4 SILENQRB020 A2 

5 SILENQRB030 F10 

6 SILAFLRB031 F4 

7 SILFLGRB031 A2 

8 SILWEGRB050 F13.6 

9 SILFLGRB050 F2 

10 SILAFLRB070 F2 

11 SILFLGRB070 A2 

12 SILAFLRB080 F4 

13 SILFLGRB080 A2 

14 SILAFLRB090 F1 

15 SILFLGRB090 A2 

16 SILAFLRB210 F1 

17 SILFLGRB210 A2 

18 SILAFLRB220 F10 

19 SILFLGRB220 A2 

20 SILAFLRB230 F10 

21 SILFLGRB230 A2 

22 SILAFLRB240 F10 

23 SILFLGRB240 A2 

24 SILAFLRB245 F1 

25 SILFLGRB245 F2 

26 SILAFLRB260 F2 

27 SILFLGRB260 A2 

28 SILAFLRB270 F10 

29 SILFLGRB270 A2 

30 SILAFLRL010 F2 

31 SILFLGRL010 A2 

32 SILAFLRL020 F2 

33 SILFLGRL020 A2 

34 SILAFLRL030 F2 

35 SILFLGRL030 A2 

36 SILAFLRL040 F2 

37 SILFLGRL040 A2 
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VolgNr Naam Formaat 

38 SILAFLRL050 F2 

39 SILFLGRL050 A2 

40 SILAFLRL060 F2 

41 SILFLGRL060 A2 

42 SILWEGRL070 F13.6 

43 SILFLGRL070 A2 

44 SILWEGPB040 F13.6 

45 SILFLGPB040 F2 

46 SILWEGPB060 F13.6 

47 SILFLGPB060 A2 

48 SILWEGPB070 F13.6 

49 SILFLGPB070 A2 

50 SILENQPB090 F2 

51 SILFLGPB090 A2 

52 SILENQPB100 F2 

53 SILFLGPB100 A2 

54 SILENQPB110 F4 

55 SILFLGPB110 A2 

56 SILENQPB120 F2 

57 SILFLGPB120 A2 

58 SILAFLPB190 F1 

59 SILFLGPB190 A2 

60 SILAFLPB200 F1 

61 SILFLGPB200 A2 

62 SILAFLPB210 A3 

63 SILFLGPB210 A2 

64 SILAFLPB220A A3 

65 SILFLGPB220A A2 

66 SILAFLPB220B A3 

67 SILFLGPB220B A2 

68 SILAFLPE010 F1 

69 SILFLGPE010 A2 

70 SILTYPPE020 F2 

71 SILFLGPE020 A2 

72 SILAFLPE030 F4 

73 SILFLGPE030 A2 

74 SILAFLPE040 F3 

75 SILFLGPE040 A2 

76 SILAFLPH010 F1 

77 SILFLGPH010 A2 

78 SILAFLPH020 F1 
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VolgNr Naam Formaat 

79 SILFLGPH020 A2 

80 SILAFLPH030 F1 

81 SILFLGPH030 A2 

82 SILAFLPH040 F1 

83 SILFLGPH040 A2 

84 SILAFLPH050 F1 

85 SILFLGPH050 A2 

86 SILAFLPH060 F1 

87 SILFLGPH060 A2 

88 SILAFLPH070 F1 

89 SILFLGPH070 A2 

90 SILAFLPL015 F1 

91 SILFLGPL015 A2 

92 SILAFLPL020 F1 

93 SILFLGPL020 A2 

94 SILAFLPL025 F1 

95 SILFLGPL025 A2 

96 SILAFLPL031 F2 

97 SILFLGPL031 A2 

98 SILAFLPL035 F1 

99 SILFLGPL035 A2 

100 SILAFLPL040 F1 

101 SILFLGPL040 A2 

102 SILAFLPL051 A2 

103 SILFLGPL051 A2 

104 SILAFLPL060 F2 

105 SILFLGPL060 A2 

106 SILAFLPL073 F2 

107 SILFLGPL073 A2 

108 SILAFLPL074 F2 

109 SILFLGPL074 A2 

110 SILAFLPL075 F2 

111 SILFLGPL075 A2 

112 SILAFLPL076 F2 

113 SILFLGPL076 A2 

114 SILAFLPL080 F2 

115 SILFLGPL080 A2 

116 SILAFLPL085 F2 

117 SILFLGPL085 A2 

118 SILAFLPL086 F2 

119 SILFLGPL086 A2 
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VolgNr Naam Formaat 

120 SILAFLPL087 F2 

121 SILFLGPL087 A2 

122 SILAFLPL088 F2 

123 SILFLGPL088 A2 

124 SILAFLPL089 F2 

125 SILFLGPL089 A2 

126 SILAFLPL090 F2 

127 SILFLGPL090 A2 

128 SILAFLPL100 F2 

129 SILFLGPL100 A2 

130 SILTYPPL111 A3 

131 SILFLGPL111 A2 

132 SILAFLPL120 F1 

133 SILFLGPL120 A2 

134 SILAFLPL130 F2 

135 SILFLGPL130 A2 

136 SILAFLPL140 F1 

137 SILFLGPL140 A2 

138 SILAFLPL150 F1 

139 SILFLGPL150 A2 

140 SILAFLPL160 F1 

141 SILFLGPL160 A2 

142 SILAFLPL170 F1 

143 SILFLGPL170 A2 

144 SILAFLPL180 F2 

145 SILFLGPL180 A2 

146 SILAFLPL190 F2 

147 SILFLGPL190 A2 

148 SILAFLPL200 F2 

149 SILFLGPL200 A2 

150 SILAFLPL211A F2 

151 SILFLGPL211A A2 

152 SILAFLPL211B F2 

153 SILFLGPL211B A2 

154 SILAFLPL211C F2 

155 SILFLGPL211C A2 

156 SILAFLPL211D F2 

157 SILFLGPL211D A2 

158 SILAFLPL211E F2 

159 SILFLGPL211E A2 

160 SILAFLPL211F F2 
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VolgNr Naam Formaat 

161 SILFLGPL211F A2 

162 SILAFLPL211G F2 

163 SILFLGPL211G A2 

164 SILAFLPL211H F2 

165 SILFLGPL211H A2 

166 SILAFLPL211I F2 

167 SILFLGPL211I A2 

168 SILAFLPL211J F2 

169 SILFLGPL211J A2 

170 SILAFLPL211K F2 

171 SILFLGPL211K A2 

172 SILAFLPL211L F2 

173 SILFLGPL211L A2 

174 SILAFLPY010G F11.2 

175 SILFLGPY010G A6 

176 SILAFLPY020G F11.2 

177 SILFLGPY020G A6 

178 SILAFLPY021G F11.2 

179 SILFLGPY021G A6 

180 SILAFLPY030G F11.2 

181 SILFLGPY030G A6 

182 SILAFLPY031G F11.2 

183 SILFLGPY031G A6 

184 SILAFLPY035G F11.2 

185 SILFLGPY035G A6 

186 SILAFLPY050G F11.2 

187 SILFLGPY050G A6 

188 SILAFLPY080G F11.2 

189 SILFLGPY080G A6 

190 SILAFLPY090G F11.2 

191 SILFLGPY090G A6 

192 SILAFLPY100G F11.2 

193 SILFLGPY100G A6 

194 SILAFLPY110G F11.2 

195 SILFLGPY110G A6 

196 SILAFLPY120G F11.2 

197 SILFLGPY120G A6 

198 SILAFLPY130G F11.2 

199 SILFLGPY130G A6 

200 SILAFLPY140G F11.2 

201 SILFLGPY140G A6 
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VolgNr Naam Formaat 

202 SILAFLPY200G F11.2 

203 SILFLGPY200G A6 

204 SILENQDB030 F9 

205 SILREGDB040 A4 

206 SILFLGDB040 A2 

207 SILENQDB075 F1 

208 SILFLGDB075 A2 

209 SILWEGDB080 F13.6 

210 SILFLGDB080 A2 

211 SILWEGDB090 F13.6 

212 SILFLGDB090 F2 

213 SILREGDB100 F1 

214 SILFLGDB100 A2 

215 SILENQHB040 F2 

216 SILFLGHB040 A2 

217 SILENQHB050 F2 

218 SILFLGHB050 A2 

219 SILENQHB060 F4 

220 SILFLGHB060 F1 

221 SILENQHB070 F10 

222 SILFLGHB070 A2 

223 SILENQHB080 F10 

224 SILFLGHB080 A2 

225 SILENQHB090 F10 

226 SILFLGHB090 A2 

227 SILENQHB100 F2 

228 SILFLGHB100 A2 

229 SILAFLHH010 F1 

230 SILFLGHH010 A2 

231 SILVRGHH021 F1 

232 SILFLGHH021 A2 

233 SILAFLHH030 F2 

234 SILFLGHH030 A2 

235 SILAFLHH040 F1 

236 SILFLGHH040 A2 

237 SILAFLHH050 F1 

238 SILFLGHH050 A2 

239 SILAFLHH060 F10.2 

240 SILFLGHH060 A2 

241 SILAFLHH070 F10.2 

242 SILFLGHH070 A2 
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VolgNr Naam Formaat 

243 SILAFLHH071 F10.2 

244 SILFLGHH071 A2 

245 SILAFLHH081 F1 

246 SILFLGHH081 A2 

247 SILAFLHH091 F1 

248 SILFLGHH091 A2 

249 SILAFLHS011 F1 

250 SILFLGHS011 A2 

251 SILAFLHS021 F1 

252 SILFLGHS021 A2 

253 SILAFLHS031 F1 

254 SILFLGHS031 A2 

255 SILAFLHS040 F1 

256 SILFLGHS040 A2 

257 SILAFLHS050 F1 

258 SILFLGHS050 A2 

259 SILAFLHS060 F1 

260 SILFLGHS060 A2 

261 SILAFLHS070 F1 

262 SILFLGHS070 A2 

263 SILAFLHS080 F1 

264 SILFLGHS080 A2 

265 SILAFLHS090 F1 

266 SILFLGHS090 A2 

267 SILAFLHS100 F1 

268 SILFLGHS100 A2 

269 SILAFLHS110 F1 

270 SILFLGHS110 A2 

271 SILAFLHS120 F1 

272 SILFLGHS120 A2 

273 SILAFLHS130 F10.2 

274 SILFLGHS130 A2 

275 SILAFLHS140 F1 

276 SILFLGHS140 A2 

277 SILAFLHS150 F1 

278 SILFLGHS150 A2 

279 SILAFLHS160 F1 

280 SILFLGHS160 A2 

281 SILAFLHS170 F1 

282 SILFLGHS170 A2 

283 SILAFLHS180 F1 
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VolgNr Naam Formaat 

284 SILFLGHS180 A2 

285 SILAFLHS190 F1 

286 SILFLGHS190 A2 

287 SILAFLHY010 F11.2 

288 SILFLGHY010 A6 

289 SILAFLHY020 F11.2 

290 SILFLGHY020 A6 

291 SILAFLHY022 F11.2 

292 SILFLGHY022 A6 

293 SILAFLHY023 F11.2 

294 SILFLGHY023 A6 

295 SILAFLHY030G F10.2 

296 SILFLGHY030G A2 

297 SILAFLHY040G F11.2 

298 SILFLGHY040G A6 

299 SILAFLHY050G F11.2 

300 SILFLGHY050G A6 

301 SILAFLHY060G F11.2 

302 SILFLGHY060G A6 

303 SILAFLHY070G F11.2 

304 SILFLGHY070G A6 

305 SILAFLHY080G F11.2 

306 SILFLGHY080G A6 

307 SILAFLHY081G F11.2 

308 SILFLGHY081G A6 

309 SILAFLHY090G F11.2 

310 SILFLGHY090G A6 

311 SILAFLHY100G F11.2 

312 SILFLGHY100G A6 

313 SILAFLHY110G F11.2 

314 SILFLGHY110G A6 

315 SILAFLHY120G F11.2 

316 SILFLGHY120G A6 

317 SILAFLHY130G F11.2 

318 SILFLGHY130G A6 

319 SILAFLHY131G F11.2 

320 SILFLGHY131G A6 

321 SILAFLHY140G F11.2 

322 SILFLGHY140G A6 

323 SILAFLHY170G F11.2 

324 SILFLGHY170G A6 
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VolgNr Naam Formaat 

325 SILAFLARPT60 F1 

326 SILAFLDEPRIVED F1 

327 SILAFLSEV DEP F1 

328 SILAFLLWI F1 

329 SILAFLLWI 64 F1 

330 SILREGGEMCODE F5 

331 SILHHBPLHH A F2 

332 SILVRGLFT F3 

333 SILAFLAGE F3 

334 SILHHBBurgerlijkeStaat A F1 

335 SILREGHERK F1 

336 SILVRGSCHOOL F1 

337 SILVRGPEUTSPZA F1 

338 SILVRGURENPEUTSPZA F3 

339 SILVRGKINDDAG F1 

340 SILVRGURENKINDDAG F3 

341 SILVRGGASTOUD F1 

342 SILVRGURENGASTOUD F3 

343 SILVRGOVERBL F1 

344 SILVRGURENOVERBL F3 

345 SILVRGBUSCHOPV F1 

346 SILVRGURENBUSCHOPV F3 

347 SILVRGOPPASBET F1 

348 SILVRGURENOPPASBET F2 

349 SILVRGOPPASONB F1 

350 SILVRGURENOPPASO F3 

351 SILBASGEZONDHEID F1 

352 SILVRGLANGDA08 F1 

353 SILVRGKTV F1 

354 SILVRGREDNOKTV F1 

355 SILVRGPC F1 

356 SILVRGREDNOPC F1 

357 SILVRGWASM F1 

358 SILVRGREDNOWASM F1 

359 SILVRGAUTO F1 

360 SILVRGREDNOAUTO F1 

361 SILVRGINKOMHH F6 

362 SILVRGPERIODE F1 

363 SILVRGRONDKOMEN F1 

364 SILVRGMINIMINK F6 

365 SILVRGVAKANTIE F1 
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VolgNr Naam Formaat 

366 SILVRGVERWARM F1 

367 SILVRGVERSLMEUB F1 

368 SILVRGNKLEREN F1 

369 SILVRGFAMETEN F1 

370 SILVRGWARMETEN F1 

371 SILVRGONVERVUITG F1 

372 SILVRGWOONLAST F1 

373 SILVRGWOONACHT F1 

374 SILVRGWOONACHTFIN F1 

375 SILVRGWOONACHTFREQ F1 

376 SILVRGNUTSACHT F1 

377 SILVRGNUTSACHTFIN F1 

378 SILVRGNUTSACHTFREQ F1 

379 SILVRGARTACHT F1 

380 SILVRGARTACHTFIN F1 

381 SILVRGARTACHTFREQ F1 

382 SILVRGARTAFBET F1 

383 SILVRGOVLENI F1 

384 SILVRGOVERLENIACHT F1 

385 SILVRGOVERLENIACHTFIN F1 

386 SILVRGOVERLENIACHTFREQ F1 

387 SILVRGHOEZWAAR F1 

388 SILVRGALIMENTONTV F1 

389 SILVRGALIMENTONTVBEDR F7 

390 SILVRGIMPALIMENTONTBEDR F1 

391 SILVRGTOELAGEONTV F1 

392 SILVRGTOELAGEONTVBEDR F7 

393 SILVRGIMPTOELAGEONTVBEDR F1 

394 SILVRGALIMENT F1 

395 SILVRGALIMENTBEDR F7 

396 SILVRGIMPALIMENTBEDR F1 

397 SILVRGTOELAGEBET F1 

398 SILVRGTOELAGEBETBEDR F7 

399 SILVRGIMPTOELAGEBETBEDR F1 

400 SILVRGVRHWOON F1 

401 SILVRGIVRHWOON F7 

402 SILVRGIMPIVRHWOON F1 

403 SILVRGVRHLAND F1 

404 SILVRGIVRHLAND F7 

405 SILVRGIMPIVRHLAND F1 

406 SILVRGVRHONROER F1 

   



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       27 

VolgNr Naam Formaat 

407 SILVRGIVRHONROER F7 

408 SILVRGIMPIVRHONROER F1 

409 SILVRGVRHROER F1 

410 SILVRGIVRHROER F7 

411 SILVRGIMPIVRHROER F1 

412 SILVRGSrtWoning F1 

413 SILVRGGrootBlok F1 

414 SILVRGAantKam F2 

415 SILVRGSrtKeuken F1 

416 SILVRGEigenWC F1 

417 SILVRGEigenbad F1 

418 SILVRGLLek F1 

419 SILVRGLVocht F1 

420 SILVRGLRot F1 

421 SILVRGLDonker F1 

422 SILVRGLGeluid F1 

423 SILVRGMilieuL F1 

424 SILVRGVandaliL F1 

425 SILVRGHuurEig F1 

426 SILVRGTermijn F1 

427 SILVRGHrBedrag F7 

428 SILVRGKostinHr1 F1 

429 SILVRGKostinHr2 F1 

430 SILVRGKostinHr3 F1 

431 SILVRGKostinHr4 F1 

432 SILVRGKostinHr5 F1 

433 SILVRGHuurtoes F1 

434 SILVRGSubAfHr F1 

435 SILVRGHypothek F1 

436 SILVRGCombiHyp F1 

437 SILVRGSrtHypot1 F2 

438 SILVRGSrtHypot2 F2 

439 SILVRGSrtHypot3 F2 

440 SILVRGSrtHypot4 F2 

441 SILVRGSrtHypot5 F2 

442 SILVRGSrtHypot6 F2 

443 SILVRGSrtHypot7 F2 

444 SILVRGSrtHypot8 F2 

445 SILVRGSrtHypot9 F2 

446 SILVRGBetHyp F10.2 

447 SILAFLBBIHALG1 F15 
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VolgNr Naam Formaat 

448 SILAFLBELIH F15 

449 SILAFLBESTINKH F15 

450 SILAFLEQUI F15 

451 SILAFLAHL F1 

452 SILAFLEHALG F1 

453 SILAFLSAM 65P F1 

454 SILAFLHK2 LFT F2 

455 SILAFLSAMHH R F2 

456 SILAFLLI CAT F1 

457 SILAFLPERCSM F15 

458 SILBASSTEDGEM A1 

459 SILENQSTATJAAR F4 

460 SILAFLPOSHHK F1 

461 SILAFLSECCOAL1 F2 

462 SILVRGAFLEQOECD F11.2 

463 SILAFLHD080 F1 

464 SILFLGHD080 A2 

465 SILAFLPD020 F1 

466 SILFLGPD020 A2 

467 SILAFLPD030 F1 

468 SILFLGPD030 A2 

469 SILAFLPD050 F1 

470 SILFLGPD050 A2 

471 SILAFLPD060 F1 

472 SILFLGPD060 A2 

473 SILAFLPD070 F1 

474 SILFLGPD070 A2 

475 SILAFLPD080 F1 

476 SILFLGPD080 A2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met de RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

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 

G RINPERSOON niet in GBA, geen SOFINR 

 
R RINPERSOON wel in GBA 

RINpersoon 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

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

nummer. 

SILENQRB010 

Year of the survey. 

Definitie  

Jaar waarin de vragen door de respondent zijn ingevuld/beantwoord. 

SILENQRB020 

Country (NL=Netherlands). 

Definitie  

Deze variabele geeft het land van onderzoek weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

NL Netherlands 

SILENQRB030 

Personal ID. 

Definitie  

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

nummer. 

SILAFLRB031 

Year of immigration. 

Definitie  

Deze variabele geeft het jaar van immigratie naar Nederland weer. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGRB031 

Year of immigration – Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable (no immigration for the person) 

SILWEGRB050 

Personal cross-sectional weight. 

Definitie  

Weegfactor. 

SILFLGRB050 

Personal cross-sectional weight_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

SILAFLRB070 

Month of birth. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

SILFLGRB070 

Month of birth_Flag 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLRB080 

Year of birth. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGRB080 

Year of birth_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRB090 

Sex. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Male 

2 Female 

SILFLGRB090 

Sex_Flag 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLRB210 

Basic activity status. 

Definitie  

Deze variabele geeft de basisarbeidsstatus weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The status should be self-defined (see explanations given for variable SILAFLPL031) 

Codelijst 

Waarde Label 

1 At work 

2 Unemployed 

3 In retirement or early retirement 

4 Other inactive person 

SILFLGRB210 

Basic activity status_Flagcross. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRB220 

Father ID 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGRB220 

Father ID_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRB230 

Mother ID. 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGRB230 

Mother ID_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRB240 

Spouse partner ID. 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGRB240 

Spouse partner ID_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRB245 

Respondent status. 

Definitie  

Deze variabele geeft de status van de respondent weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

For countries using a sample of households or address only values 1 and 4 are applicable. 

For countries using a sample of persons (selected respondent) only the values 2,3 and 4 are 

applicable. The age refers to the age at the end on the income reference period. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 All household member aged 16 and over are interviewed: 

Current household member age 16 and over 2 Only selected household member aged 16 and over is 

interviewed: Selected respondent 3 Only selected household member aged 16 and over is 

interviewed: not selected respondent 4 Households members aged less than 16 at the time of interview: 

Not eligible person 

SILFLGRB245 

Respondent status_Flagcross. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

2 Not applicable (RB110 not equal to 1, 2, 3 or 4)) 

SILAFLRB260 

Type of interview. 

Definitie  

De manier waarop een respondent de enquête ingevuld of beantwoord heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Face to face interview-PAPI 

2 Face to face interview-CAPI 

3 CATI, telephone interview 

4 Self-administered by respondent 

5 Computer assisted web interviewing-CAWI 

6 Face to face interview-PAPI with proxy 

7 Face to face interview-CAPI with proxy 

8 CATI, telephone interview with proxy 

9 Self-administered by respondent with proxy 

10 Computer assisted web interviewing-CAWI with proxy 

SILFLGRB260 

Type of interview_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 Not applicable (RB250 not equal to 11 or 13) or RB245=3 

-3 not selected respondent 

SILAFLRB270 

Personal ID of proxy. 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. De variabele geeft aan wie de 

vragen voor de contactpersoon beantwoord heeft. 

Toelichting bij het gebruik  

Als de variabele SILAFLRB260 gevuld is met code 5 dan staat hier het persoon-id van de 

persoon die de vragen voor de steekproefpersoon beantwoord heeft. 

SILFLGRB270 

Personal ID of proxy_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       36 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRL010 

Education at pre-school (Number of hours of education during an usual week). 

Definitie  

Deze variabele geeft per kind het aantal uren peuteronderwijs weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Pre-school or equivalent (e.g. kindergarten, nursery school …). The educational 

classification to be used is ISCED Level 0. Special pre-schools or equivalents for children 

who have special needs (handicapped, …) shall be included as far as they are considered as 

pre-school (level 0). If they are not, they shall not be reported here (reported for example in 

RL040 for day-care centre). 

SILFLGRL010 

Education at pre-school_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRL020 

Education at compulsory school (Number of hours of education during an usual week). 

Definitie  

Deze variabele geeft per kind het aantal uren basisonderwijs weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

”Compulsory” school shall be understood as a mean to separate school from pre-school, but 

all the school hours have to be included : primary and eventually secondary schools shall be 

included (children up to 12 years old at the day of interview).  
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SILFLGRL020 

Education at compulsory school_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRL030 

Child care at centre-based services (Number of hours of child care during an usual week). 

Definitie  

Het aantal uren buitenschoolse opvang. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

This variable concerns only the children who are at pre-school or at school in the childcare 

reference period (RL010>0 or RL020>0). Centre-based services outside (pre-)school hours : 

should be reported the hours of care only before and after school. 

SILFLGRL030 

Child care at centre-based services_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRL040 

Child care at day-care centre (Number of hours of child care during an usual week). 

Definitie  

Het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Toelichting bij het gebruik  

In RL040 are included all kind of care organised/controlled by a structure (public, private). 

This means that the parents and the carer are not the only persons involved in the care, that 

there are no direct arrangements between the carer and the parents in the sense that there is 

an organised structure between them (which is often the carer’s employers). For example, a 

centred-base day care, organised family day care or a crèche. The place of the care can be a 

centre or the carer’s home (e.g. organised family care). These kinds of care are often 

delivered within the social welfare system especially for children under 3. RL040 

corresponds to the care for children too young to be at school (or at pre school) but also for 

children going to school (pre school) and cared for a day per week when school is closed. 

SILFLGRL040 

Child care at day-care centre_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRL050 

Child care by a professional child-minder at child s home or at child-minder s home 

(Number of hours of child care during an usual week). 

Definitie  

Deze variabele geeft per kind het aantal opvanguren door een gastouder of betaalde oppas 

weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

In RL050 there are direct arrangements between the carer and the parents; there are no 

structure which organises or controls the care. Parents are often employers, pay directly the 

carer, but furthermore there are no control of the qualification of the childminder by an 

organised structure. “Professional” childminder shall be understood as a person for whom 

looking after the child represents a job of work or paid activity. 

SILFLGRL050 

Child care by a professional child-minder at child s home or at child-minder s home_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLRL060 

Child care by grand-parents, others household members (outside parents), other relatives, 

friends or neighbours (Number of hours of care during an usual week) 

Definitie  

Deze variabele geeft per kind het aantal opvanguren door een onbetaalde oppas weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

RL060 refers to unpaid care (free or informal arrangements such as exchange of services). 

SILFLGRL060 

Child care by grand-parents, others household members (outside parents), other relatives, 

friends or neighbours_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILWEGRL070 

Children cross-sectional weight for child care. 

Definitie  

Weegfactor. 

Toelichting bij het gebruik  

For the cross-sectional survey, the personal cross-sectional weight (applicable to all 

household members, of all ages - target variable RB050) may be used for the childcare data. 

However, the calculation of this weight probably does not take into account external control 

age-distributions for children aged up to 12. In order to ensure a correct distribution for 

children by age, it might be better to calculate specific children cross-sectional weights. 

SILFLGRL070 

Children cross-sectional weight for child care_Flag. 
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Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILWEGPB040 

Personal cross-sectional weight. 

Definitie  

Weegfactor. 

SILFLGPB040 

Personal cross-sectional weight_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-7 Not applicable: PB010 ≠ last year 

SILWEGPB060 

Personal cross-sectional weight for selected respondent. 

Definitie  

Weegfactor. 

SILFLGPB060 

Personal cross-sectional weight for selected respondent_Flag 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-3 not selected respondent 

SILWEGPB070 

Personal design weight for selected respondent. 

Definitie  

Weegfactor. 
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SILFLGPB070 

Personal design weight for selected respondent_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILENQPB090 

Day of the personal interview. 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld of beantwoord. 

SILFLGPB090 

Day of the personal interview_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILENQPB100 

Month of the personal interview. 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld of beantwoord. 

SILFLGPB100 

Month f the personal interview_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILENQPB110 

Year of the personal interview. 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld of beantwoord. 

SILFLGPB110 

Year f the personal interview_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILENQPB120 

Minutes to complete the personal questionnaire. 

Definitie  

De benodigde tijd om een enquête in te vullen. 

SILFLGPB120 

Minutes to complete the personal questionnaire_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPB190 

Marital status. 

Definitie  

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het 

geregistreerd partnerschap. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. De afleiding is gebaseerd op 

interviewgegevens en niet op registergegevens. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Never married 

2 Married 

3 Separated 

4 Widowed 

5 Divorced 

SILFLGPB190 

Marital status_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPB200 

Consensual Union. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de persoon gehuwd of ongehuwd samenwoont. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

This variable takes into account the consensual unions with or without a legal basis, where 

the consensual union with a legal basis includes both the married couples and the registered 

partners. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes, on a legal basis 

2 Yes, without on a legal basis 

3 No 

SILFLGPB200 

Consensual Union_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPB210 

Country of birth. 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

AT Österreich 

BE Belgique/Belgïe 

BG Bulgaria 

CAN Canada 

CH Switzerland 

CSA Central and South America 

CY Cyprus 

CZ Czech republic 

DE Deutschland 

DK Denmark 

EE Estonia 

ES España 

FI Suomi 

FR France 

GR Elláda 

HR Croatia 

HU Hungary 

IE Ireland 

IS Iceland 

IT Italia 

LT Lithuania 

LU Luxembourg 

LV Latvia 

MK Former Yugoslav Republic of Macedonia 

MT Malta 

NAF North Africa 

NL Nederland 
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Waarde Label 

NME Near and Middle East 

NO Norway 

OAF Other Africa 

OAS Other Asia 

OCE Australia and Oceania 

OEU Other European Countries 

OTH Other 

PL Poland 

PT Portugal 

RO Romania 

SE Sverige 

SI Slovenia 

SK Slovak republic 

TR Turkey 

UK United Kingdom 

USA United States 

WAF West Africa 

SILFLGPB210 

Country of birth_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPB220A 

Citizenship 1. 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

AT Österreich 

BE Belgique/Belgïe 

BG Bulgaria 

CAN Canada 
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Waarde Label 

CH Switzerland 

CSA Central and South America 

CY Cyprus 

CZ Czech republic 

DE Deutschland 

DK Denmark 

EE Estonia 

ES España 

FI Suomi 

FR France 

GR Elláda 

HR Croatia 

HU Hungary 

IE Ireland 

IS Iceland 

IT Italia 

LT Lithuania 

LU Luxembourg 

LV Latvia 

MK Former Yugoslav Republic of Macedonia 

MT Malta 

NAF North Africa 

NL Nederland 

NME Near and Middle East 

NO Norway 

OAF Other Africa 

OAS Other Asia 

OCE Australia and Oceania 

OEU Other European Countries 

OTH Other 

PL Poland 

PT Portugal 

RO Romania 

SE Sverige 

SI Slovenia 

SK Slovak republic 

TR Turkey 

UK United Kingdom 

USA United States 

WAF West Africa 
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SILFLGPB220A 

Citizenship 1_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPB220B 

Citizenship 2. 

Definitie  

Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

AT Österreich 

BE Belgique/Belgïe 

BG Bulgaria 

CAN Canada 

CH Switzerland 

CSA Central and South America 

CY Cyprus 

CZ Czech republic 

DE Deutschland 

DK Denmark 

EE Estonia 

ES España 

FI Suomi 

FR France 

GR Elláda 

HR Croatia 

HU Hungary 

IE Ireland 

IS Iceland 

IT Italia 

LT Lithuania 

LU Luxembourg 
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Waarde Label 

LV Latvia 

MK Former Yugoslav Republic of Macedonia 

MT Malta 

NAF North Africa 

NL Nederland 

NME Near and Middle East 

NO Norway 

OAF Other Africa 

OAS Other Asia 

OCE Australia and Oceania 

OEU Other European Countries 

OTH Other 

PL Poland 

PT Portugal 

RO Romania 

SE Sverige 

SI Slovenia 

SK Slovak republic 

TR Turkey 

UK United Kingdom 

USA United States 

WAF West Africa 

SILFLGPB220B 

Citizenship 2_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPE010 

Current education activity. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de persoon op het moment van het interview een opleiding 

volgt. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 In education 

2 Not in education 

SILFLGPE010 

Current education activity_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILTYPPE020 

ISCED level currently attented. 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

This variable is to be recorded for any person currently in education. The education could be 

full-time or part-time attendance or by correspondence course and the person needs not 

necessarily see their main activity as ‘in education’. Level is recorded according to the 

International Standard Classification of Education 1997 and consists of only levels without 

destination or orientation. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Early childhood education 

10 Primary education 

20 Lower secondary education 

30 Upper secondary education (not further specified) 

34 General education 

35 Vocational education 

40 Post-secondary non tertiary education (not further specified) 

44 General education 

45 Vocational education 

50 Short cycle tertiary 

60 Bachelor or equivalent 

70 Master or equivalent 

80 Doctorate or equivalent 
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SILFLGPE020 

ISCED level currently attented_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPE030 

Year when highest level of inducation was attained. 

Definitie  

Het jaar waarin de hoogstbehaalde opleiding werd afgerond. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPE030 

Year when highest level of inducation was attained_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPE040 

Highest ISCED level attained. 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Educational attainment of a person is the highest level of an educational programme the 

person has successfully completed and the study field of this programme. The educational 

classification to be used is the International Standard Classification of Education (ISCED 

1997) coded according to the seven ISCED-97 categories. 
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Codelijst 

Waarde Label 

00 Early childhood education 

10 Primary education 

20 Lower secondary education 

30 Upper secondary education (not further specified) 

34 General education 

35 Vocational education 

40 Post-secondary non tertiary education (not further specified) 

44 General education 

45 Vocational education 

50 Short cycle tertiary 

60 Bachelor or equivalent 

70 Master or equivalent 

80 Doctorate or equivalent 

SILFLGPE040 

Highest ISCED level attained_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPH010 

General health 

Definitie  

De waardering van de algemene gezondheid van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ''Hoe 

is over het algemeen uw gezondheid?". Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor 

Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Very good 

2 Good 

3 Fair 

4 Bad 

5 Very bad 
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SILFLGPH010 

General health_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPH020 

Suffer from any a chronic (long-standing) illness or condition). 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de respondent een chronische ziekte of langdurige aandoening 

heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGPH020 

Suffer from any a chronic (long-standing) illness or condition)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

 

SILAFLPH030 

Limitation in activities because of health problems. 

Definitie  

Of de persoon bij dagelijkse activiteiten hinder ondervindt van gezondheidsproblemen 

gedurende ten minste de afgelopen zes maanden. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes, strongly limited 

2 Yes, limited 

3 No, not limited 

SILFLGPH030 

Limitation in activities because of health problems_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPH040 

Unmet need for medical examination or treatment. 

Definitie  

Of er sprake was van noodzakelijke medische onderzoeken of consulten die niet hebben 

plaatsgevonden. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Gevraagd wordt naar de 

periode van afgelopen 12 maanden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes, there was at least one occasion when the person really 

needed exemination or treatment but did not 

2 No, there was no occasion when the person really needed 

exemination or treatment but did not 

SILFLGPH040 

Unmet need for medical examination or treatment_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPH050 

Main reason for unmet need for medical examination or treatment. 

Definitie  

De belangrijkste reden waarom de medische behandeling of het medisch consult niet 

plaatsvond. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Could not afford to (too expensive) 

2 Waiting list 

3 Could not take time because of work, care for children or for 

others 

4 Too far to travel/no means of transportation 

5 Fear of doctor/hospitals/examination/treatment 

6 Wanted to wait and see if problem got better on its own 

7 Didn t know any good doctor or specialist 

8 Other reasons 

SILFLGPH050 

Main reason for unmet need for medical examination or treatment_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPH060 

Unmet need for dental examination or treatment. 

Definitie  

Of er sprake was van noodzakelijk tandheelkundige onderzoeken of behandelingen die niet 

hebben plaatsgevonden. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Gevraagd wordt naar de 

periode van afgelopen 12 maanden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes, there was at least one occasion when the person really 

needed dental examination or treatment but did not 

2 No, there was no occasion when the person really needed dental 

examination or treatment but did not 

SILFLGPH060 

Unmet need for dental examination or treatment_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPH070 

Main reason for unmet need for dental examination or treatment. 

Definitie  

De belangrijkste reden waarom tandheelkundig onderzoek of tandheelkundige behandeling 

niet plaatsvond. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Could not afford to (too expensive) 

2 Waiting list 

3 Could not take time because of work, care for children or for 

others 

4 Too far to travel/no means of transportation 

5 Fear of doctor/hospitals/examination/treatment 

6 Wanted to wait and see if problem got better on its own 

7 Didn t know any good doctor or specialist 

8 Other reasons 
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SILFLGPH070 

Main reason for unmet need for dental examination or treatment_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL015 

Person has ever worked. 

Definitie  

Of de persoon ooit gewerkt heeft? 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Vacation jobs taken by students, from which they return to studies or to other non-work 

situations are disregarded, as well as any other casual job undertaken from time to time. Part-

time jobs the person may have engaged in while still in school or university are not included. 

But if the person works or worked in a formal regular work, during his/her studies, this work 

should be considered. Normally, having ever worked refers to persons who worked on full or 

partial time basis for at least 6 months. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGPL015 

Person has ever worked_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLPL020 

Actively looking for a job. 

Definitie  

Heeft een persoon actief naar werk gezocht? 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Gevraagd wordt naar de 

periode van de afgelopen 4 weken. 

Toelichting bij het gebruik  

This variable only applies to persons not currently working, where "working" refers to the 

self-defined status as recorded in PL031. However, people aged more than the standard 

retirement age are not concerned by this variable. In this case, the variable is coded as -2. 

The period of reference for this variable is the last four weeks ending with the reference 

week. The answer will be 'yes' if the person is actively looking for a job in previous four 

weeks. The answer 'yes' should be recorded only if the person has used an active method for 

looking for a job. Passive methods should be coded 'no'. Education and training are 

considered as ways of improving employability but not as methods of seeking work. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGPL020 

Actively looking for a job_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL025 

Available for work. 

Definitie  

Is een persoon beschikbaar voor werk? 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Gevraagd wordt naar de 

periode van de komende twee weken. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGPL025 

Available for work_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL031 

Self-defined current economic status. 

Definitie  

De maatschappelijke positie van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

The concept of ‘current’ implies that any definitive changes in the activity situation are taken 

into account. For instance, if a person has lost a job or has retired recently, or the activity 

status has changed otherwise in a definitive manner, then the situation as of the time of the 

interview should be reported. In this sense, ‘current’ overrides any concept of averaging over 

any specific reference period. The target variable captures the person’s own perception of 

their main activity at present. It differs from the ILO concept to the extent that people’s own 

perception of their main status differs from the strict definitions used in the ILO definitions. 

For instance, many people who would regard themselves as full-time students or 

homemakers may be classified as ILO-employed if they have a part-time job. Similarly, 

some people who consider themselves ‘unemployed’ may not meet the strict ILO criteria of 

taking active steps to find work and being immediately available. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student further training, unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 
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Waarde Label 

8 Permantly disabled or/and unfit to work 

9 In compulsory military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL031 

Self-defined current economic status_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

 

SILAFLPL035 

Worked at least 1 hour during the previous week. 

Definitie  

Heeft een persoon in de afgelopen week minstens één uur gewerkt? 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Statistics Netherlands has other source to calculate the gender pay gap. So, this variable is 

not applicable for the Netherlands 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGPL035 

Worked at least 1 hour during the previous week_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLPL040 

Status in employement. 

Definitie  

Deze variabele geeft de arbeidssituatie van de persoon weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Self-employed with employees 

2 Self-employed without employees 

3 Employee 

4 Family worker 

SILFLGPL040 

Status in employement_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL051 

Occupation (ISCO-08 (COM)). 

Definitie  

Indeling van het beroep van een persoon, volgens de International Standard Classification of 

Occupations (ISCO). 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een speciale afgeleide variabele uit een Engelstalig onderzoek voor Eurostat. 

Deze variabele geeft het beroep weer dat de respondent uitoefent in de huidige werkkring of 

laatste werkkring. 

Toelichting bij het gebruik  

The EU-SILC Regulation refers to the classification ISCO-88. However, from the 2011 

operation onwards the classification ISCO-08 should be used1. For the 2011 operation, 

coding according to both classifications ISCO-88 and ISCO-08 was done but no back-

casting was required. The double reporting should only be performed for 2011. From the 

2012 operation onwards only the new classification ISCO-08 should be used. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Armed forces occupations 

01 Commissioned armed forces officers 

02 Non-commissioned armed forces officers 

03 Armed forces occupations, other ranks 

1 Managers 

11 Chief executives, senior officials and legislators 

12 Administrative and commercial managers 

13 Production and specialised services managers 

14 Hospitality, retail and other services managers 

2 Professionals 

21 Science and engineering professionals 

22 Health professionals 

23 Teaching professionals 

24 Business and administration professionals 

25 Information and communications technology professionals 

26 Legal, social and cultural professionals 

3 Technicians and associate professionals 

31 Science and engineering associate professionals 

32 Health associate professionals 

33 Business and administration associate professionals 

34 Legal, social, cultural and related associate professionals 

35 Information and communications technicians 

4 Clerical support workers 

41 General and keyboard clerks 

42 Customer services clerks 

43 Numerical and material recording clerks 

44 Other clerical support workers 

5 Service and sales workers 

51 Personal service workers 

52 Sales workers 

53 Personal care workers 

54 Protective services workers 

6 Skilled agricultural, forestry and fishery workers 

61 Market-oriented skilled agricultural workers 

62 Market-oriented skilled forestry, fishery and hunting workers 

63 Subsistence farmers, fishers, hunters and gatherers 

7 Craft and related trades workers 

71 Building and related trades workers, excluding electricians 

72 Metal, machinery and related trades workers 

73 Handicraft and printing workers 
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Waarde Label 

74 Electrical and electronic trades workers 

75 Food processing, wood working, garment and other craft and 

related trades workers 8 Plant and machine operators, and assemblers 

81 Stationary plant and machine operators 

82 Assemblers 

83 Drivers and mobile plant operators 

9 Elementary occupations 

91 Cleaners and helpers 

92 Agricultural, forestry and fishery labourers 

93 Labourers in mining, construction, manufacturing and transport 

94 Food preparation assistants 

95 Street and related sales and service workers 

96 Refuse workers and other elementary workers 

SILFLGPL051 

Occupation (ISCO-08 (COM))_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL060 

Number of hours usually worked per week in main job. 

Definitie  

Aantal uren werkzaam. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL060 

Number of hours usually worked per week in main job_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

-6 hours varying 
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SILAFLPL073 

Number of months spent at full-time work as employee. 

Definitie  

Deze variabele betreft het aantal maanden dat de persoon voltijds in loondienst heeft gewerkt 

in de inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL073 

Number of months spent at full-time work as employee_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL074 

Number of months spent at part-time work as employee. 

Definitie  

Deze variabele betreft het aantal maanden dat de persoon deelltijds in loondienst heeft 

gewerkt in de inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL074 

Number of months spent at part-time work as employee_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL075 

Number of months spent at full-time work as self-employed (including family worker). 
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Definitie  

Deze variabele betreft het aantal maanden dat de persoon voltijds als zelfstandige heeft 

gewerkt in de inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL075 

Number of months spent at full-time work as self-employed (including family worker)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL076 

Number of months spent at part-time work as self-employed (including family worker). 

Definitie  

Deze variabele betreft het aantal maanden dat de persoon in deeltijd heeft gewerkt in de 

inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL076 

Number of months spent at part-time work as self-employed (including family worker)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL080 

Number of months spent in unemployement (in income reference period). 

Definitie  

Het aantal maanden dat een persoon werkloos is. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL080 

Number of months spent in unemployment (in income reference period)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL085 

Number of months spent in retirement or early retirement (in income reference period). 

Definitie  

Deze variabele betreft het aantal maanden dat de persoon gepensioneerd was in de 

inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL085 

Number of months spent in retirement or early retirement (in income reference period)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL086 

Number of months spent as disabled or and unfit to work. 

Definitie  

Deze variabele betreft het aantal maanden dat de persoon arbeidsongeschikt was in de 

inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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SILFLGPL086 

Number of months spent as disabled or and unfir to work_Flag 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL087 

Number of months spent studying (in income reference period). 

Definitie  

Deze variabele betreft het aantal maanden dat de persoon studeerde in de 

inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL087 

Number of months spent studying (in income reference period)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL088 

Number of months spent in compulsory military service. 

Definitie  

Het aantal maanden dat de persoon in militaire dienst was in de inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL088 

Number of months spent in compulsory military service_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-1 Missing 

-5 missing value because the definition of this variable is not used 

SILAFLPL089 

Number of months spent fulfilling domestic tasks and care responsibilities. 

Definitie  

Het aantal maanden dat de persoon voornamelijk zorgtaken had in de 

inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL089 

Number of months spent fulfilling domestic tasks and care responsibilities_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL090 

Number of months spent in other activity. 

Definitie  

Het aantal maanden dat de persoon op een andere manier actief was in de 

inkomensreferentieperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL090 

Number of months spent in other activity_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLPL100 

Total number of hours usually worked in second, third... jobs. 

Definitie  

Aantal uren werkzaam. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal uren per week dat de persoon gewoonlijk werkt in de tweede, derde... 

werkkring. Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL100 

Total number of hours usually worked in second, third... jobs_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILTYPPL111 

NACE Code Rev (2 digits) 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf gebaseerd op de Nomenclature statistique des 

Activités économiques dans la Communauté Européenne (NACE) Rev. 2 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Crop and animal production, hunting and related service 

activities 

02 Forestry and logging 

03 Fishing and aquaculture 

05 Mining of coal and lignite 

06 Extraction of crude petroleum and natural gas 

07 Mining of metal ores 

08 Other mining and quarrying 

09 Mining support service activities 

10 Manufacture of food products 

11 Manufacture of beverages 

12 Manufacture of tobacco products 

13 Manufacture of textiles 

14 Manufacture of wearing apparel 

15 Manufacture of leather and related products 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       69 

Waarde Label 

16 Manufacture of wood and of products of wood and cork, except 

17 Manufacture of paper and paper products 

18 Printing and reproduction of recorded media 

19 Manufacture of coke and refined petroleum products 

20 Manufacture of chemicals and chemical products 

21 Manufacture of basic pharmaceutical products and 

pharmaceutical preparations 

22 Manufacture of rubber and plastic products 

23 Manufacture of other non-metallic mineral products 

24 Manufacture of basic metals 

25 Manufacture of fabricated metal products, except machinery and 

equipment 

26 Manufacture of computer, electronic and optical products 

27 Manufacture of electrical equipment 

28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 

29 Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 

30 Manufacture of other transport equipment 

31 Manufacture of furniture 

32 Other manufacturing 

33 Repair and installation of machinery and equipment 

35 Electricity, gas, steam and air conditioning supply 

36 Water collection, treatment and supply 

37 Sewerage 

38 Waste collection, treatment and disposal activities; materials 

recovery 39 Remediation activities and other waste management services 

41 Construction of buildings 

42 Civil engineering 

43 Specialised construction activities 

45 Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and 

motorcycles 

46 Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles 

47 Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles 

49 Land transport and transport via pipelines 

50 Water transport 

51 Air transport 

52 Warehousing and support activities for transportation 

53 Postal and courier activities 

55 Accommodation 

56 Food and beverage service activities 

58 Publishing activities 
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Waarde Label 

59 Motion picture, video and television programme production, 

sound 

60 Programming and broadcasting activities 

61 Telecommunications 

62 Computer programming, consultancy and related activities 

63 Information service activities 

64 Financial service activities, except insurance and pension funding 

65 Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory 

social security 

66 Activities auxiliary to financial services and insurance activities 

68 Real estate activities 

69 Legal and accounting activities 

70 Activities of head offices; management consultancy activities 

71 Architectural and engineering activities; technical testing and 

analysis 

72 Scientific research and development 

73 Advertising and market research 

74 Other professional, scientific and technical activities 

75 Veterinary activities 

77 Rental and leasing activities 

78 Employment activities 

79 Travel agency, tour operator reservation service and related 

activities 

80 Security and investigation activities 

81 Services to buildings and landscape activities 

82 Office administrative, office support and other business support 

84 Public administration and defence; compulsory social security 

85 Education 

86 Human health activities 

87 Residential care activities 

88 Social work activities without accommodation 

90 Creative, arts and entertainment activities 

91 Libraries, archives, museums and other cultural activities 

92 Gambling and betting activities 

93 Sports activities and amusement and recreation activities 

94 Activities of membership organisations 

95 Repair of computers and personal and household goods 

96 Other personal service activities 

97 Activities of households as employers of domestic personnel 

98 Undifferentiated goods- and services-producing activities of 

private households for own use 

99 Activities of extraterritorial organisations and bodies 
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SILFLGPL111 

NACE_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL120 

Reason for working less than 30 hours. 

Definitie  

Deze variabele geeft de reden waarom persoon minder dan 30 uur per week werkt weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Undergoing education or training 

2 Personal illness or disability 

3 Want to work more hours, but cannot find a job(s) or work(s) of 

more hours 

4 Do not want to work more hours 

5 Number of hours in all job(s) are considered as a full-time job 

6 Housework, looking after children or other persons 

7 Other reasons 

SILFLGPL120 

Reason for working less than 30 hours_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL130 

Number of persons working at the local unit. 
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Definitie  

Een indeling van het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) van 

een bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

De grootteklasse is afgeleid van het aantal werknemers, meestal uitgedrukt in arbeidsjaren. 

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 person 

2 2 persons 

3 3 persons 

4 4 persons 

5 5 persons 

6 6 persons 

7 7 persons 

8 8 persons 

9 9 persons 

10 10 persons 

11 11 to 19 persons 

12 20 to 49 persons 

13 50 persons or more 

14 Do not know, but less than 11 persons 

15 Do not know, but more than 10 persons 

SILFLGPL130 

Number of persons working at the local unit_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL140 

Type of contract. 

Definitie  

Code voor het soort contract van de werknemer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Permanent job/work contract of unlimited duration 

2 Temporary job/work contract of limited duration 

SILFLGPL140 

Type of contract_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL150 

Managerial position. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de persoon een leidinggevende functie heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Supervisory 

2 Non-supervisory 

SILFLGPL150 

Managerial position_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL160 

Change of job since last year. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de persoon van werkkring is veranderd. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Deze variabele geeft aan of de 

persoon sinds vorig jaar van werkkring is veranderd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGPL160 

Change of job since last year_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

 

SILAFLPL170 

Reason for change of job since last year. 

Definitie  

Deze variabele geeft de belangrijkste reden voor de verandering van werkkring weer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 To take up or seek better job 

2 End of temporary contract 

3 Obliged to stop by employer (business closure, redundancy, early 

retirement, dismissal, etc.) 

4 Sale or closure of own/family business 

5 Child care and care for other dependent 

6 Partner s job required us to move to another area or marriage 

7 Other reasons 

SILFLGPL170 

Reason for change of job since last year_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL180 

Most recent change in the individual's activity status. 

Definitie  

Recentste verandering in de arbeidsstatus van de persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 employed-unemployed 

2 employed-retired 

3 employed-other inactive 

4 unemployed-employed 

5 unemployed-retired 

6 unemployed-other inactive 

7 retired-employed 

8 retired-unemployed 

9 retired-other inactive 

10 other inactive-employed 

11 other inactive-unemployed 

12 other inactive-retired 

SILFLGPL180 

Most recent change in the individual' s activity status_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL190 

When began first regular job (age). 
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Definitie  

De leeftijd waarop een persoon begon in zijn/haar eerste vaste baan. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPL190 

When began first regular job (age)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL200 

Number of years spent in paid work. 

Definitie  

Aantal jaren dat betaald werk is verricht (in loondienst of als zelfstandige). 

SILFLGPL200 

Number of years spent in paid work_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211A 

Main activity on January. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211A 

Main activity on January_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211B 

Main activity on February. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 
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SILFLGPL211B 

Main activity on February_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211C 

Main activity on March. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211C 

Main activity on March_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLPL211D 

Main activity on April. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211D 

Main activity on April_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211E 

Main activity on May. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211E 

Main activity on May_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211F 

Main activity on June. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 
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SILFLGPL211F 

Main activity on June_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211G 

Main activity on July. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211G 

Main activity on July_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       82 

SILAFLPL211H 

Main activity on August. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211H 

Main activity on August_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211I 

Main activity on September. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211I 

Main activity on September_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211J 

Main activity on October. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 
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SILFLGPL211J 

Main activity on October_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPL211K 

Main activity on November. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211K 

Main activity on November_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLPL211L 

Main activity on December. 

Definitie  

De hoofdactiviteit die een persoon uitvoert. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Employee working full-time 

2 Employee working part-time 

3 Self-employed working full-time (including family worker) 

4 Self-employed working part-time (including family worker) 

5 Unemployed 

6 Pupil, student, further training unpaid work experience 

7 In retirement or in early retirement or has given up business 

8 Permanently disabled or/and unfit to work 

9 In compulsary military community or service 

10 Fulfilling domestic tasks and care responsibilities 

11 Other inactive person 

SILFLGPL211L 

Main activity on December_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLPY010G 

Employee cash or near cash income. 

Definitie  

De waarde van het inkomen uit loondienst van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Inkomen uit loondienst, in geld of met geld vergelijkbaar. Dit betreft een variabele die 

speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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SILFLGPY010G 

Employee cash or near cash income_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY020G 

Non-cash employee income. 

Definitie  

De waarde van het inkomen uit loondienst van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Inkomen uit loondienst, in natura. Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor 

Eurostat. 

SILFLGPY020G 

Non-cash employee income_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY021G 

Company car. 

Definitie  

Inkomen uit arbeid: Economische waarde van het privégebruik van de auto van de 

werkgever. (Niet gelijk aan de fiscale bijtelling.) 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY021G 

Company car_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 
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SILAFLPY030G 

Employer s social insurance contribution. 

Definitie  

Bedrag verplichte werkgeverspremies. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY030G 

Employer s social insurance contribution_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

1 income (variable is filled) 

-1 missing 

-5 not filled 

SILAFLPY031G 

Optional employer's social insurance contributions. 

Definitie  

Bedrag aanvullende werkgeverspremies. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is opgenomen in het bestand, maar is leeg. 

SILFLGPY031G 

Optional employer s social insurance contributions_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

1 income (variable is filled) 

-1 missing 

-5 not filled 
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SILAFLPY035G 

Contributions to individual private session plans. 

Definitie  

Bedrag premies voor individuele particuliere pensioenregelingen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY035G 

Contributions to individual private session plans_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no contribution 

1000 variable is filled 

SILAFLPY050G 

Cash benefits or losses from self-employment. 

Definitie  

Nettowinst of -verlies uit zelfstandige bedrijfsuitoefening. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY050G 

Cash benefits or losses from self-employment_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY080G 

Pension from individual private plans. 

Definitie  

Pensioen op grond van individuele particuliere regelingen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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SILFLGPY080G 

Pension from individual private plans_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY090G 

Unemployment benefits. 

Definitie  

Bedrag werkloosheidsuitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY090G 

Employement benefits_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY100G 

Old-age benefits 

Definitie  

Bedrag ouderdomsuitkeringen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY100G 

Old-age benefits_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 
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SILAFLPY110G 

Survivor benefits. 

Definitie  

Bedrag nabestaandenuitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY110G 

Survivor benefits_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY120G 

Sickness benefits. 

Definitie  

Bedrag ziekte-uitkeringen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY120G 

Sickness benefits_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY130G 

Disability benefits. 

Definitie  

Bedrag arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY130G 

Disability benefits_Flag. 
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Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY140G 

Education-related allowances. 

Definitie  

Bedrag onderwijstoelagen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGPY140G 

Education-related allowances_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLPY200G 

Gross monthly earnings for employees. 

Definitie  

Brutomaandloon voor werknemers. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is leeg, omdat de zgn. gender pay gap in Nederland niet berekend wordt op 

basis van EU-SILC. 

SILFLGPY200G 

Gross monthly earnings for employees_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

-2 not applicable 
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SILENQDB030 

Household ID. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een huishouden. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

SILREGDB040 

Region. 

Definitie  

Een COROP-gebied gebaseerd op de Europese Nomenclature des Unités Territoriales 

Statistiques (NUTS3). 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Het betreft de provincie waarin de persoon woonachtig is. 

Codelijst 

Waarde Label 

NL11 Groningen 

NL12 Friesland 

NL13 Drenthe 

NL21 Overijssel 

NL22 Gelderland 

NL23 Flevoland 

NL31 Utrecht 

NL32 Noord-Holland 

NL33 Zuid-Holland 

NL34 Zeeland 

NL41 Noord-Brabant 

NL42 Limburg 

SILFLGDB040 

Region_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled according to NUTS-10 

-1 missing 

-2 not applicable 
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SILENQDB075 

Rotation group. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan tot welke rotatiegroep het huishouden behoort. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Rotational group 1 

2 Rotational group 2 

3 Rotational group 3 

4 Rotational group 4 

SILFLGDB075 

Rotation group_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-2 not applicable (no rotational design used) 

SILWEGDB080 

Household design weight. 

Definitie  

Weegfactor. 

SILFLGDB080 

Household design weight_Flagcross. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILWEGDB090 

Household cross-sectional weight. 

Definitie  

Weegfactor. 
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SILFLGDB090 

Household cross-sectional weight_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-7 Not applicable: DB010 ≠ last year 

SILREGDB100 

Degree of urbanisation. 

Definitie  

Urbanisatiegraad. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Densely populated area 

2 Intermediate area 

3 Thinly populated area 

SILFLGDB100 

Degree of urbanisation_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing (allowed only form wave 2 onwards) 

SILENQHB040 

Day of household interview. 

Definitie  

Datum waarop een enquête is ingevuld of afgenomen. 

SILFLGHB040 

Day of household interview_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILENQHB050 

Month of household interview. 

Definitie  

Datum waarop een enquête is ingevuld of afgenomen. 

SILFLGHB050 

Month of household interview_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILENQHB060 

Year of household interview. 

Definitie  

Datum waarop een enquête is ingevuld of afgenomen. 

SILFLGHB060 

Year of household interview_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

SILENQHB070 

Person responding the household questionnaire. 

Definitie  

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

nummer. 

SILFLGHB070 

Person responding the household questionnaire_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILENQHB080 

Person 1 responsible for the accommodation. 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Identificatienummer van persoon 1 die verantwoordelijk is voor de huisvesting. 

SILFLGHB080 

Person 1 responsible for the accommodation_Flag 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILENQHB090 

Person 2 responsible for the accommodation. 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Identificatienummer van persoon 2 die verantwoordelijk is voor de huisvesting. 

SILFLGHB090 

Person 2 responsible for the accommodation_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILENQHB100 

Number of minutes to complete the household questionnaire. 

Definitie  

De benodigde tijd om een enquête in te vullen. 

SILFLGHB100 

Number of minutes to complete the household questionnaire_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHH010 

Dwelling type. 

Definitie  

Type woning. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Detached house 

2 Semi-detached or terraced house 

3 Apartment or flat in a building with less than 10 dwellings 

4 Apartment or flat in a building with 10 or more dwellings 

5 Some other kind of accommodation 

SILFLGHH010 

Dwelling type_Flag (1 is filled; -1 is missing). 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILVRGHH021 

Tenure status. 

Definitie  

Deze variabele geeft de eigendomssituatie van de woning weer. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Outright owner 

2 Owner paying mortgage 

3 Tenant or subtenant paying rent at prevailing or market rate 

4 Accommodation is rented at a reduced rate (lower price that the 

market price) 

5 Accommodation is provided free 

SILFLGHH021 

Tenure status_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHH030 

Number of rooms available to the household. 

Definitie  

Aantal voor het huishouden beschikbare vertrekken in een woning. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHH030 

Number of rooms available to the household_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHH040 

Leaking roof, damp walls floors foundation, or rot in window frames or floor. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of er met betrekking tot de woning sprake is van een lekkend dak 

of vochtige muren, vloeren of fundamenten of verrotte kozijnen of vloeren. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHH040 

Leaking roof, damp walls floors foundation, or rot in window frames or floor_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

SILAFLHH050 

Ability to keep home adequately warm. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden voldoende geld heeft om de woning voldoende 

te kunnen verwarmen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

This question is about affordability (ability to pay) to keep the home adequately warm, 

regardless of whether the household actually needs to keep it adequately warm. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHH050 

Ability to keep home adequately warm_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHH060 

Current rent related to occupied dwelling. 

Definitie  

Het betreft de maandelijkse huur die voor de woning moet worden betaald. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The variable refers to the total monthly current rent paid on the main residence of the 

household. The rent refers to the monthly amount paid for the use of an unfurnished 

dwelling. Rentals also include payments for the use of a garage to provide parking in 

connection with the dwelling. Other payments which are made at the same time as the rent 

(such as for electricity, heating etc.), should be excluded. Also the regular repairs and 

maintenance and other services related to the dwelling should be excluded. Only rent related 

to the principal residence is taken into account In cases where part of the rent may be paid 

through a housing benefit (either paid to the tenant or paid directly to the landlord), the rent 

paid refers to the total rent payable: that is to the amount paid by the tenant from his or her 

own income plus the amount paid by housing benefit. 

SILFLGHH060 

Current rent related to occupied dwelling_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHH070 

Total housing cost. 

Definitie  

Het betreft de totale maandelijkse woonlasten. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The term housing cost refers to monthly costs connected with the households right to live in 

the accommodation. The costs of utilities (water, electricity, gas and heating) resulting from 

the actual use of the accommodation are also included. Only really paid housing costs have 

to be taken into account. Components that have to be included in housing costs: OWNERS: 

Mortgage interest payments1 (net of any tax relief), gross of housing benefits (i.e. housing 

benefits should not be deducted from the total housing cost), structural insurance, mandatory 

services and charges (sewage removal, refuse removal, etc.), regular maintenance and 

repairs2, taxes, and the cost of utilities (water, electricity, gas and heating). TENANTS (at 

market price): Rent payments, gross of housing benefits (i.e. housing benefits should not be 

deducted from the total housing cost), structural insurance (if paid by the tenants), services 

and charges (sewage removal, refuse removal, etc.) (if paid by the tenants), taxes on 

dwelling (if applicable), regular maintenance and repairs1 and the cost of utilities (water, 

electricity, gas and heating). TENANTS (at reduced price): Rent payments, gross of housing 

benefits (i.e. housing benefits should not be deducted from the total housing cost), structural 

insurance (if paid by the tenants), services and charges (sewage removal, refuse removal, 

etc.) (if paid by the tenants), taxes on dwelling (if applicable), regular maintenance and 

repairs1 and the cost of utilities (water, electricity, gas and heating). RENT FREE: gross of 

housing benefits (i.e. housing benefits should not be deducted from the total housing cost), 

structural insurance (if paid by the rent free tenant), services and charges (sewage removal, 

refuse removal, etc.) (if paid by the rent free tenant), taxes on dwelling (if applicable), 

regular maintenance and repairs1 and the cost of utilities (water, electricity, gas and heating). 

SILFLGHH070 

Total housing cost_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       102 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHH071 

Mortgage principal repayment. 

Definitie  

Het betreft het bedrag dat in het onderzoeksjaar gemiddeld per maand is afgelost op de 

hypotheekschuld. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHH071 

Mortgage principal repayment_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable (because Not applicable (HH021 not equal 2) 

SILAFLHH081 

Bath or shower in dwelling. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden beschikt over een eigen bad of douche in de 

woning. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes,for sole use of the household 

2 Yes, shared 

3 No 

SILFLGHH081 

Bath or shower in dwelling_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHH091 

Indoor flushing toilet for sole use of household. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden beschikt over een eigen wc in de woning. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes,for sole use of the household 

2 Yes, shared 

3 No 

SILFLGHH091 

Indoor flushing toilet for sole use of household_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS011 

Arrears on mortgage or rent payments. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand had bij 

de betaling van de hypotheek of de huur. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes,once 

2 Yes, twice or more 

3 No 
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SILFLGHS011 

Arrears on mortgage or rent payments_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

SILAFLHS021 

Arrears on utility bills. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden in de afgelopen12 maanden achterstand had bij 

het betalen van elektriciteits-, water of gasrekeningen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes,once 

2 Yes, twice or more 

3 No 

SILFLGHS021 

Arrears on utility bills_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

SILAFLHS031 

Arrears on hire purchase instalments or other loan payments. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand had bij 

het afbetalen van op afbetaling gekochte goeden of bij het aflossen van een lening. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes,once 

2 Yes, twice or more 

3 No 

SILFLGHS031 

Arrears on hire purchase instalments or other loan payments_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

SILAFLHS040 

Capacity to afford paying for one week annual holiday away from home. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden voldoende geld heeft om minimaal een week 

per jaar op vakantie te gaan. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHS040 

Capacity to afford paying for one week annual holiday away form hope_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS050 

Capacity to afford a meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) every second 

day. 
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Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden voldoende geld heeft om om de andere dag een 

maaltijd met vlees, kip, vis (of een vegetarisch equivalent) te nuttigen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHS050 

Capacity to afford a meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) every second 

day_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS060 

Capacity to face unexpected financial expenses. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden voldoende geld heeft om onverwachte, 

noodzakelijke uitgaven te doen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

In 2012 ging het om een onverwachte, noodzakelijke uitgave van 950 euro. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHS060 

Capacity to face unexpected financial expenses_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS070 

Do you have a telephone (including mobile phone)? 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden een telefoon bezit. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford 

3 No-other reasosn 

SILFLGHS070 

Do you have a telephone (inclduding mobile phone)?_Flag 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS080 

Do you have a colour TV? 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden een kleurentelevisie bezit. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford 

3 No-other reasosn 
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SILFLGHS080 

Do you have a colour TV?_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS090 

Do you have a computer? 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden een computer bezit. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford 

3 No-other reasosn 

SILFLGHS090 

Do you have a computer_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS100 

Do you have a washing machine? 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden een wasmachine bezit. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford 

3 No-other reasosn 

SILFLGHS100 

Do you have a washing machine_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS110 

Do you have a car? 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden een auto bezit. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford 

3 No-other reasosn 

SILFLGHS110 

Do you have a car_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLHS120 

Ability to make ends meet. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer hoe moeilijk of makkelijk een huishouden de gebruikelijke 

noodzakelijke uitgaven kan betalen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 With great difficulty 

2 With difficulty 

3 With some difficulty 

4 Fairly easily 

5 Easily 

6 Very Easily 

SILFLGHS120 

Ability to make ends meet_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS130 

Lowest monthly income to make ends meet. 

Definitie  

Minimaal benodigd netto inkomen per maand dat het huishouden minstens nodig heeft om 

rond te kunnen komen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHS130 

Lowest monthly income to make ends meet_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS140 

Financial burden of the total housing cost. 

Definitie  

Mate waarin woonkosten door het huishouden als last worden ervaren. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 A heavy burden 

2 A slight burden 

3 Not burden at all 

SILFLGHS140 

Financial burden of the total housing cost_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS150 

Financial burden of the repayment of debts from hire purchases or loans. 

Definitie  

Mate waarin het afbetalen van een lening of van op afbetaling gekochte artikelen door het 

huishouden als last wordt ervaren. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Repayment is a heavy burden 

2 Repayment is somewhat a burden 

3 Rapayment is not burden at all 
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SILFLGHS150 

Financial burden of the repayment of debts from hire purchases or loans_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS160 

Problems with the dwelling: too dark, not enough light. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of de woning te donker is. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The objective is to assess whether the respondent feels ‘the dwelling being too dark, not 

enough day-light’ to be a problem for the household. No common objective standards as to 

what a ‘problem’ refers to are implied. The questions asks whether the household feels that 

there is a problem with most of the rooms being too dark (not necessarily all of the rooms). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHS160 

Problems with the dwelling: too dark, not enough light_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 
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SILAFLHS170 

Noise from neighbours or from the street. 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden last heeft van geluidsoverlast van buren of de 

straat. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHS170 

Noise from neighbours or from the streett_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS180 

Pollution, grime or other environmental problems. 

Definitie  

De variabele geeft aan of het huishouden last heeft van luchtverontreiniging, vuilafzetting of 

andere milieuproblemen in woonomgeving. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHS180 

Pollution, grime or other environmental problems_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHS190 

Crime violence or vandalism in the area. 

Definitie  

De variabele geeft aan of het huishouden last heeft van misdaad, geweld of vandalisme in de 

woonomgeving. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

SILFLGHS190 

Crime violence or vandalism in the area_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 filled 

-1 missing 

-2 not applicable 

-3 not selected respondent 

SILAFLHY010 

Total household gross income. 

Definitie  

Totaal bruto-inkomen van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY010 

Total household gross income_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

20000 income 

0 no income 

SILAFLHY020 

Total diposable household income. 

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. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. In tegenstelling tot de 

Nederlandse definitie zijn huurwaarde en betaalde hypotheekwaarde niet meegeteld bij de 

berekening van het besteedbaar inkomen. 

SILFLGHY020 

Total diposable household income_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

20000 income 

0 no income 

SILAFLHY022 

Total diposable household income before social transfers other than old-age and suvivor s 

benefits. 

Definitie  

Totaal beschikbaar inkomen van het huishouden vóór sociale overdrachten, exclusief 

ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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SILFLGHY022 

Total diposable household income before social transfers other than old-age and suvivor s 

benefits_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

20000 income 

0 no income 

SILAFLHY023 

Total diposable household income before social transfers including old-age and suvivor s 

benefits. 

Definitie  

Totaal beschikbaar inkomen van het huishouden vóór sociale overdrachten inclusief 

ouderdoms- en nabestaandenuitkeringen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY023 

Total diposable household income before social transfers including old-age and suvivor s 

benefits_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

20000 income 

0 no income 

SILAFLHY030G 

Imputed rent (Net). 

Definitie  

De economische huurwaarde is de huur die een huis bij verhuur zou opbrengen. De 

economische huurwaarde wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde, welke wordt 

vastgesteld in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Toegerekende huuropbrengst 

van de eigen woning. De economische huurwaarde is een raming van het bedrag dat de 

woning bij verhuur zou hebben opgeleverd. Periodieke betalingen voor erfpacht en 

dergelijke zijn in mindering gebracht. 
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SILFLGHY030G 

Imputed rent (Net)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

1 income (variable is filled) 

-1 missing 

-5 not filled 

SILAFLHY040G 

Income from rental of a property or land. 

Definitie  

Bruto inkomsten uit de verhuur of de verpachting van gebouwen of grond. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY040G 

Income from rental of a property or land_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY050G 

Family Children related allowances. 

Definitie  

Bedrag gezins- en kindertoelagen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The Family/children Function refers to benefits that: – provide financial support to 

households for bringing up children1; – provide financial assistance to people who support 

relatives other than children It includes: – Income maintenance benefit in the event of 

childbirth: flat-rate or earnings-related payments intended to compensate the parent for loss 

of earnings due to absence from work in connection with childbirth for the period before 

and/or after confinement or in connection with adoption; – Birth grant: benefits normally 

paid as a lump sum or by instalments in case of childbirth or adoption; – Parental leave 
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benefit: benefit paid to either mother or father in case of interruption of work or reduction of 

working time in order to bring up a child, normally of a young age; – Family or child 

allowance: periodical payments to a member of a household with dependent children to help 

with the costs of raising children; – Alimonies or supports paid by government (central or 

local) if the spouse for some reason does not pay the alimony/child support. The amount paid 

by the government should not be recorded in variables HY080 and HY081; – Other cash 

benefits: benefits paid independently of family allowances to support households and help 

them meet specific costs, such as costs arising from the specific needs of lone parent families 

or families with handicapped children. These benefits may be paid periodically or as a lump-

sum. It excludes: – Payments made by employers to an employee in lieu of wages and 

salaries through a social insurance scheme when unable to work through maternity leave 

where such payment can not be separately and clearly identified as social benefits (These 

payments are included under ‘gross employee cash or near cash income’ (PY010G)). – 

Additional payments made by employers to an employee to supplement the maternity leave 

pay entitlement from a social insurance schemes, where such payments cannot be separately 

and clearly identified as social benefits (These payments are included under ‘gross employee 

cash or near cash income’ (PY010G)). 

SILFLGHY050G 

Family Children related allowances_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

41000 income 

SILAFLHY060G 

Social exclusion not elsewhere classified. 

Definitie  

Sociale uitsluiting, niet elders genoemd. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Hieronder vallen bijvoorbeeld 

bijstandsuitkeringen en studietoelages die ouders ontvangen. 

SILFLGHY060G 

Social exclusion not elsewhere classified_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       119 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY070G 

Housing allowances. 

Definitie  

Bedrag huisvestingstoelagen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY070G 

Housing allowances_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY080G 

Regular inter-household cash transfer received. 

Definitie  

Periodiek ontvangen overdrachten tussen huishoudens. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Hieronder vallen bijvoorbeeld 

ontvangen alimentatie en studietoelages die uitwonende kinderen van hun ouders ontvangen. 

SILFLGHY080G 

Regular inter-household cash transfer received_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY081G 

Alimonies received (compulsory + voluntary). 

Definitie  

Bedrag ontvangen alimentatie (verplicht en vrijwillig). 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY081G 

Alimonies received (compulsory + voluntary)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY090G 

Interest, dividends, profit from capital investments in unincorporated business. 

Definitie  

Bedrag rente, dividenden en winsten uit de kapitaalinbreng in een onderneming. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY090G 

Interest, dividends, profit from capital investments in unincorporated business_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY100G 

Interest repayments on mortgage. 

Definitie  

Bedrag betaalde rente op hypotheken. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY100G 

Interest repayments on mortgage_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

10000 income 

SILAFLHY110G 

Income received by people aged under 16. 

Definitie  

Inkomen van personen jonger dan 16 jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY110G 

Income received by people aged under 16_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY120G 

Regular taxes on wealth. 

Definitie  

Bedrag periodieke vermogensbelastingen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY120G 

Regular taxes on wealth_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no taxes 

-4 Amount included in another income component 

SILAFLHY130G 

Regular inter-household cash transfer paid. 

Definitie  

Periodiek betaalde overdrachten tussen huishoudens. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. Hieronder vallen bijvoorbeeld 

betaalde bedragen aan alimentatie en studietoelages die ouders aan hun uitwonende kinderen 

betalen. 

SILFLGHY130G 

Regular inter-household cash transfer paid_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY131G 

Alimonies paid (compulsory + voluntary). 

Definitie  

Bedrag betaalde alimentatie (verplicht en vrijwillig). 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY131G 

Alimonies paid (compulsory + voluntary)_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

40000 income 

SILAFLHY140G 

Tax on income and social contributions. 

Definitie  

Bedrag inkomstenbelasting en sociale premies. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILFLGHY140G 

Tax on income and social contributions_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

1000 income 

SILAFLHY170G 

Value of goods produced for own consumption. 

Definitie  

Waarde van voor eigen verbruik geproduceerde goederen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

For some EU Member States and for some categories of households, the value of goods 

produced for own consumption doesn't constitute a significant component of the income. In 

this case, related information does not need to be collected for this categories of households 

and reported in EU-SILC variable.. The importance of this component should be assessed on 

objective and empirical basis using for instance HBS results or National Accounts. 

SILFLGHY170G 

Value of goods produced for own consumption_Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 no income 

SILAFLARPT60 

At-risk-of-poverty? 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de persoon een risico op armoede heeft volgens de Europese 

definitie. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 yes 

0 no 

SILAFLDEPRIVED 

Deprived? 
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Definitie  

Deze variabele geeft aan of de persoon financiële beperkingen kent. 

Toelichting bij het gebruik  

Een tekort aan inkomen kan er toe leiden dat huishoudens niet kunnen beschikken over 

duurzame goederen zoals een auto, kleurentelevisie, telefoon of een wasmachine. Zelfs een 

warme maaltijd om de dag, een jaarlijkse vakantieweek of het verwarmen van de woning zit 

er financieel niet voor iedereen in. Verder is het mogelijk dat men vanwege financiële 

beperkingen geen onverwachte noodzakelijke uitgaven kan doen of achterstanden heeft bij 

de betaling van de maandelijkse woonlasten. In Europees verband spreekt men van materiële 

deprivatie wanneer iemand te maken heeft met tenminste drie van bovengenoemde financiële 

beperkingen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 yes 

0 no 

SILAFLSEV_DEP 

Severely deprived? 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de persoon ernstige financiële beperkingen kent. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Een tekort aan inkomen kan er toe leiden dat huishoudens niet kunnen beschikken over 

duurzame goederen zoals een auto, kleurentelevisie, telefoon of een wasmachine. Zelfs een 

warme maaltijd om de dag, een jaarlijkse vakantieweek of het verwarmen van de woning zit 

er financieel niet voor iedereen in. Verder is het mogelijk dat men vanwege financiële 

beperkingen geen onverwachte noodzakelijke uitgaven kan doen of achterstanden heeft bij 

de betaling van de maandelijkse woonlasten. In Europees verband spreekt men van ernstige 

materiële deprivatie wanneer iemand te maken heeft met tenminste vier van bovengenoemde 

financiële beperkingen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 yes 

0 no 

SILAFLLWI 

Low work intensity?(EU-definition) 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       125 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de persoon tot een huishouden behoort waarvan de 

werkintensiteit volgens de EU-definitie laag is. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Omdat werkloosheid vaak gepaard gaat met armoede en sociale uitsluiting beschrijft de 

derde indicator het aandeel inwoners dat behoort tot een huishouden waarvan de 

volwassenen niet of nauwelijks werkzaam zijn. Met spreekt in Europees verband dan van 

huishoudens met een lage werkintensiteit. Bij de EU-definitie wordt de werkintensiteit van 

het huishouden berekent op basis van de werkintensiteit van de 0-59-jarigen in het 

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 yes 

0 no 

SILAFLLWI_64 

Low work intensity?(National definition). 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de persoon tot een huishouden behoort waarvan de 

werkintensiteit volgense de NL-definitie laag is 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 

Toelichting bij het gebruik  

Omdat werkloosheid vaak gepaard gaat met armoede en sociale uitsluiting beschrijft de 

derde indicator het aandeel inwoners dat behoort tot een huishouden waarvan de 

volwassenen niet of nauwelijks werkzaam zijn. Met spreekt in Europees verband dan van 

huishoudens met een lage werkintensiteit. Bij de EU-definitie wordt de werkintensiteit van 

het huishouden berekent op basis van de werkintensiteit van de 0-64-jarigen in het 

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 yes 

0 no 

SILREGGEMCODE 

CBS-gemeentenummer woonplaats. 
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Definitie  

Een gemeente identificerend nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Gemeenten vormen de kleinste lokale bestuurseenheid in Nederland. Gemeenten (en hun 

namen en codes) zijn formeel vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Alle gemeenten zijn voorzien van een uniek viercijferig nummer 

Toelichting bij het gebruik  

Vermeld in de Toelichting bij de definitie of het om het regionale of juridische begrip 

Gemeente gaat. 

SILHHBPLHH_A 

Plaats in het huishouden. 

Definitie  

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van 

de referentiepersoon van een huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 1-Pers. huishoudkern (AantalPP >= 2) 

3 Lid huishoudkern = echtpaar 

4 Lid huishoudkern = vaste partners 

5 Kind (van huishoudkern) 

6 Vader / Moeder 

7 Schoonvader / Schoonmoeder 

8 Broer / Zus 

9 Schoonbroer / Schoonzus 

10 Schoonzoon / Schoondochter 

11 Kleinkind 

12 Overig: Familie of schoonfamilie 

13 Overig: Geen familie of schoonfamilie 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGLFT 

Leeftijd persoon. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

SILAFLAGE 

Leeftijd 31 december jaar vooraf aan interview. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

SILHHBBurgerlijkeStaat_A 

Burgerlijke staat. 

Definitie  

Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het 

geregistreerd partnerschap. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) incl. geregistreerd 

partnerschap 

2 Voor de wet gescheiden 

3 Weduwe/weduwnaar 

4 Nooit gehuwd geweest 

8 weigert 

9 weet niet 

SILREGHERK 

Herkomstgroepering (ingedikt). 

Definitie  

Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van 

zichzelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Nederland 

2 Overig westers land 

3 Niet-westers land 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGSCHOOL 

Gaat kind al naar de basisschool? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Gaat uw kind al naar de basisschool? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGPEUTSPZA 

Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van een peuterspeelzaal? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van een 

peuterspeelzaal? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGURENPEUTSPZA 

Hoeveel uur per week is dat? (gebruik peuterspeelzaal). 

Definitie  

Het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 niet van toepassing (routing) 98 

weigert 99 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGKINDDAG 

Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van opvang bij een kinderdagverblijf, 

inclusief bedrijfscrèche? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van opvang 

bij een kinderdagverblijf, inclusief bedrijfscrèche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGURENKINDDAG 

Hoeveel uur per week is dat?(Gebruik van opvang bij een kinderdagverblijf, inclusief 

bedrijfscrèche). 

Definitie  

Het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis:  

97 niet van toepassing (routing)  

98 weigert  

99 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGGASTOUD 

Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van opvang door een gastouder via een 

gastouderbureau? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van opvang 

door een gastouder via een gastouderbureau? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGURENGASTOUD 

Hoeveel uur per week is dat? (Gebruik van opvang door een gastouder via een 

gastouderbureau). 

Definitie  

Het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis:  

97 niet van toepassing (routing)  

98 weigert  

99 weet niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGOVERBL 

Maakt het huishouden voor kind (het kind aangegeven bij sel_kind1) regelmatig gebruik van 

overblijven op school tussen de middag. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Maakt het huishouden voor kind (het kind aangegeven bij 

sel_kind1) regelmatig gebruik van overblijven op school tussen de middag? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGURENOVERBL 

Hoeveel uur per week is dat?(Gebruik van overblijven op school tussen de middag). 

Definitie  

Het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 niet van toepassing (routing) 98 

weigert 99 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGBUSCHOPV 

Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van buitenschoolse opvang? 

(Overblijven op school tussen de middag niet meetellen). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van 

buitenschoolse opvang? (Overblijven op school tussen de middag niet meetellen). 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

 

SILVRGURENBUSCHOPV 

Hoeveel uur per week is dat?(Gebruik van buitenschoolse opvang). 

Definitie  

Het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 niet van toepassing (routing) 98 

weigert 99 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGOPPASBET 

Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van een betaalde oppas? (Au pair 

meetellen). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van een 

betaalde oppas? (Au pair meetellen). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGURENOPPASBET 

Hoeveel uur per week is dat?(Gebruik van een betaalde oppas). 

Definitie  

Het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. 
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Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 niet van toepassing (routing) 98 

weigert 99 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGOPPASONB 

Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van een onbetaalde oppas zoals 

vrienden, buren of familie? (Bedoeld wordt familie buiten het huishouden). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Maakt het huishouden voor kind regelmatig gebruik van een 

onbetaalde oppas zoals vrienden, buren of familie? (Bedoeld wordt familie buiten het 

huishouden). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGURENOPPASO 

Hoeveel uur per week is dat?(Gebruik van een onbetaalde oppas zoals vrienden, buren of 

familie). 

Definitie  

Het aantal uren dat een kind wordt opgevangen. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 niet van toepassing (routing) 98 

weigert 99 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 
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SILBASGEZONDHEID 

Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Is deze: 

Definitie  

De waardering van de algemene gezondheid van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: ''Hoe 

is over het algemeen uw gezondheid? ". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zeer goed 

2 goed 

3 gaat wel 

4 slecht 

5 zeer slecht? 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGLANGDA08 

Heeft u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? (Langdurig = naar verwachting 6 

maanden of langer). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: "Heeft 

u één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 

maanden of langer.". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

SILVRGKTV 

Is er in uw huishouden een kleurentelevisie? 

Definitie  

Variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Is er in uw huishouden een kleurentelevisie? 

 

 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       134 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGREDNOKTV 

Is dat om financiële redenen? (Bezit geen kleurentelevisie). 

Definitie  

Is er binnen een huishouden een financiële reden om het niet hebben van een specifiek goed? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGPC 

Is er in uw huishouden een personal computer? (een laptop is ook een pc). 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden een computer bezit. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGREDNOPC 

Is dat om financiële redenen?(Bezit geen computer). 

Definitie  

Is er binnen een huishouden een financiële reden om het niet hebben van een specifiek goed? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGWASM 

Is er in uw huishouden een wasmachine? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Is er in uw huishouden een wasmachine? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGREDNOWASM 

Is dat om financiële redenen?(Bezit geen wasmachine). 

Definitie  

Is er binnen een huishouden een financiële reden om het niet hebben van een specifiek goed? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGAUTO 

Heeft u (of iemand anders in uw huishouden) een auto?(Lease-auto van werkgever meetellen 

wanneer deze ook privé gebruikt wordt). 

Definitie  

Deze variabele geeft weer of het huishouden een auto bezit. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGREDNOAUTO 

Is dat om financiële redenen?(Bezit geen auto). 

Definitie  

Is er binnen een huishouden een financiële reden om het niet hebben van een specifiek goed? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGINKOMHH 

Mag ik u daarom vragen hoeveel geld er NETTO per MAAND OF per JAAR binnenkomt 

bij uw huishouden. Het gaat dus om het inkomen na aftrek van belastingen en premies van 

alle personen van uw huishouden bij elkaar opgeteld). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Voor een onderzoek als dit is het nodig dat we van mensen 

globaal het huishoudinkomen weten. Mag ik u daarom vragen hoeveel geld er NETTO per 

MAAND OF per JAAR binnenkomt bij uw huishouden. Het gaat dus om het inkomen na 

aftrek van belastingen en premies van alle personen van uw huishouden bij elkaar opgeteld). 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 99998 weigert 99999 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

99998 weigert 

99999 weet niet 

SILVRGPERIODE 

STEL VAST: Inkomen per 4 weken, per maand of per jaar? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Inkomen per 4 weken, per maand of per jaar? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 4 weken 

2 maand 

3 jaar 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGRONDKOMEN 

Hoe goed kunt u momenteel met het totale netto inkomen van het huishouden rondkomen, 

dat wil zeggen uw gebruikelijke noodzakelijke uitgaven betalen? 
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Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Hoe goed kunt u momenteel met het totale netto inkomen van het 

huishouden rondkomen, dat wil zeggen uw gebruikelijke noodzakelijke uitgaven betalen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zeer moeilijk 

2 moeilijk 

3 eerder moeilijk 

4 eerder gemakkelijk 

5 gemakkelijk 

6 zeer gemakkelijk 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGMINIMINK 

Welk netto inkomen per maand heeft u momenteel minstens nodig om rond te kunnen 

komen, dat wil zeggen om de gebruikelijke noodzakelijke uitgaven voor uw huishouden te 

kunnen betalen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Welk netto inkomen per maand heeft u momenteel minstens nodig 

om rond te kunnen komen, dat wil zeggen om de gebruikelijke noodzakelijke uitgaven voor 

uw huishouden te kunnen betalen? 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 99998 weigert 99999 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

99998 weigert 

99999 weet niet 

SILVRGVAKANTIE 

Heeft uw huishouden voldoende geld om iedereen jaarlijks een week op vakantie te laten 

gaan? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden voldoende geld om iedereen jaarlijks een 

week op vakantie te laten gaan? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGVERWARM 

Heeft uw huishouden voldoende geld om uw huis goed te verwarmen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden voldoende geld om uw huis goed te 

verwarmen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGVERSLMEUB 

Heeft uw huishouden voldoende geld om versleten meubels te vervangen door nieuwe? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden voldoende geld om versleten meubels te 

vervangen door nieuwe? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGNKLEREN 

Heeft uw huishouden voldoende geld om regelmatig nieuwe kleren te kopen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden voldoende geld om regelmatig nieuwe 

kleren te kopen? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGFAMETEN 

Heeft uw huishouden voldoende geld om tenminste één keer per maand kennissen of familie 

te eten (warme maaltijd of diner). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden voldoende geld om tenminste één keer per 

maand kennissen of familie te eten (warme maaltijd of diner). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGWARMETEN 

Heeft uw huishouden voldoende geld om ten minste om de andere dag een warme maaltijd 

met vlees, kip of vis te betalen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden voldoende geld om ten minste om de andere 

dag een warme maaltijd met vlees, kip of vis te betalen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGONVERVUITG 

Kan uw huishouden onverwachte noodzakelijke uitgaven doen ter waarde van 850 euro, 

zonder daarvoor geld te lenen? 
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Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Kan uw huishouden onverwachte noodzakelijke uitgaven doen ter 

waarde van 850 euro, zonder daarvoor geld te lenen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGWOONLAST 

Ieder huishouden heeft maandelijks vaste woonlasten. Niet iedereen kan die uitgaven even 

makkelijk opbrengen. Hoe zwaar zijn de woonlasten van uw huishouden? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Ieder huishouden heeft maandelijks vaste woonlasten. Niet 

iedereen kan die uitgaven even makkelijk opbrengen. Hoe zwaar zijn de woonlasten van uw 

huishouden? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 een zware last 

2 enigszins een last 

3 of helemaal geen last 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGWOONACHT 

Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad in de betaling van de 

hypotheek huur? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand 

gehad in de betaling van de hypotheek/huur? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGWOONACHTFIN 

Was dat om financiële redenen?(Betalingsachterstand hypotheek of huur). 

Definitie  

Is er binnen een huishouden een financiële reden voor het hebben van een specifieke 

betalingsachterstand? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGWOONACHTFREQ 

Was dat één keer of vaker? (Achterstand in betaling van hypotheek huur, om financiële 

redenen, in de afgelopen 12 maanden). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Was dat één keer of vaker? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Een keer 

2 Vaker 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGNUTSACHT 

Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad in de betaling van 

elektriciteit-, water- of gasrekeningen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand 

gehad in de betaling van elektriciteit-, water- of gasrekeningen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGNUTSACHTFIN 

Was dat om financiële redenen?(Betalingsachterstand nutsbedrijven). 

Definitie  

Is er binnen een huishouden een financiële reden voor het hebben van een specifieke 

betalingsachterstand? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGNUTSACHTFREQ 

Was dat één keer of vaker? (Achterstand in betaling van elektriciteit-, water- of 

gasrekeningen, om financiële redenen, , in de afgelopen 12 maanden). Was dat één keer of 

vaker? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Was dat één keer of vaker? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Een keer 

2 Vaker 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGARTACHT 

Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad in de betaling van op 

afbetaling gekochte artikelen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand 

gehad in de betaling van op afbetaling gekochte artikelen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGARTACHTFIN 

Was dat om financiële redenen?(Betalingsachterstand van op afbetaling gekochte artikelen). 

Definitie  

Is er binnen een huishouden een financiële reden voor het hebben van een specifieke 

betalingsachterstand? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGARTACHTFREQ 

Was dat één keer of vaker? (Achterstand in betaling van op afbetaling gekochte artikelen, om 

financiële redenen, in de afgelopen 12 maanden). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Was dat één keer of vaker? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Een keer 

2 Vaker 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGARTAFBET 

Heeft u artikelen gekocht op afbetaling die op dit moment nog niet volledig zijn afbetaald? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft u artikelen gekocht op afbetaling die op dit moment nog niet 

volledig zijn afbetaald? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGOVLENI 

Afgezien van op afbetaling gekochte artikelen, heeft u of een ander huishoudlid een lening 

afgesloten? (Hypotheek of een lening met betrekking tot hoofdwoning niet meetellen). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Afgezien van op afbetaling gekochte artikelen, heeft u of een 

ander huishoudlid een lening afgesloten? (Hypotheek of een lening met betrekking tot 

hoofdwoning niet meetellen). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGOVERLENIACHT 

Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand gehad bij de afbetaling van de 

lening? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden in de afgelopen 12 maanden achterstand 

gehad bij de afbetaling van de lening? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGOVERLENIACHTFIN 

Was dat om financiële redenen?(Betalingsachterstand lening). 

Definitie  

Is er binnen een huishouden een financiële reden voor het hebben van een specifieke 

betalingsachterstand? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       145 

SILVRGOVERLENIACHTFREQ 

Was dat één keer of vaker? (Achterstand in betaling van lening, om financiële redenen, in de 

laatste 12 maanden). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Was dat één keer of vaker? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Een keer 

2 Vaker 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGHOEZWAAR 

Hoe zwaar is voor uw huishouden de terugbetaling van de lening en of op afbetaling 

gekochte artikelen (Hypotheek of een lening met betrekking tot het huis niet meetellen). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Hoe zwaar is voor uw huishouden de terugbetaling van de lening 

en/of op afbetaling gekochte artikelen (Hypotheek of een lening met betrekking tot het huis 

niet meetellen). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 een zware last 

2 enigszins een last 

3 of helemaal geen last 

4 N.v.t. 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGALIMENTONTV 

Heeft uw huishouden vorig jaar alimentatie ontvangen voor kinderen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar alimentatie ontvangen voor 

kinderen? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGALIMENTONTVBEDR 

Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal vorig jaar daaraan ontvangen?(Bedrag 

alimentatie kind(eren) ontvangen) (Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van 

minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar alimentatie ontvangen voor 

kinderen? Zo ja, Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal vorig jaar daaraan ontvangen?. 

Toelichting bij de definitie  

Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILVRGIMPALIMENTONTBEDR 

Is de waarde van AlimentOntvBedr geimputeerd of niet. 

Definitie  

Is record (partiëel) geïmputeerd? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing: huishouden heeft geen alimentatie 

ontvangen voor kinderen 

1 Waarde van AlimentOntvBedr is geimputeerd op basis van 

gemiddelde ingevulde waarden 

2 Waarde is niet geimputeerd 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGTOELAGEONTV 

Heeft uw huishouden vorig jaar van familie een financiële bijdrage voor levensonderhoud 

ontvangen? (Het gaat om familie buiten het huishouden). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar van familie een financiële 

bijdrage voor levensonderhoud ontvangen? (Het gaat om familie buiten het huishouden). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGTOELAGEONTVBEDR 

Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal vorig jaar daaraan ontvangen?(Bedrag bijdrage 

voor levensonderhoud ontvangen) (Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van 

minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar van familie een financiële 

bijdrage voor levensonderhoud ontvangen? (Het gaat om familie buiten het huishouden). Zo 

ja, Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal vorig jaar daaraan ontvangen? 

Toelichting bij de definitie  

Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILVRGIMPTOELAGEONTVBEDR 

Is de waarde van ToelageBedr geimputeerd of niet. 

Definitie  

Is record (partiëel) geïmputeerd? 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing: huishouden heeft geen financiële bijdrage 

ontvagen voor levensonderhoud 

1 Waarde van ToelageBedr is geimputeerd op basis van 

gemiddelde ingevulde waarden 

2 Waarde is niet geimputeerd 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGALIMENT 

Heeft uw huishouden vorig jaar alimentatie voor kinderen betaald? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar alimentatie voor kinderen 

betaald? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGALIMENTBEDR 

Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal vorig jaar daaraan betaald? (Bedrag alimentatie 

kind(eren) betaald)(Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 

99997 euro's. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar alimentatie voor kinderen 

betaald? Zo ja, Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal vorig jaar daaraan betaald? . 

Toelichting bij de definitie  

Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 
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SILVRGIMPALIMENTBEDR 

Is de waarde van AlimentBedr geimputeerd of niet. 

Definitie  

Is record (partiëel) geïmputeerd? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing: huishouden heeft geen alimentatie betaald 

voor kinderen 

1 Waarde van AlimentBedr is geimputeerd op basis van 

gemiddelde ingevulde waarden 

2 Waarde is niet geimputeerd 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGTOELAGEBET 

Afgezien van alimentatie, heeft uw huishouden vorig jaar familie financieel voor 

levensonderhoud ondersteund? (Het gaat om familie buiten het huishouden). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Afgezien van alimentatie, heeft uw huishouden vorig jaar familie 

financieel voor levensonderhoud ondersteund? (Het gaat om familie buiten het huishouden). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGTOELAGEBETBEDR 

Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal vorig jaar daaraan betaald? (Zo nodig laten 

schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Welk bedrag heeft uw huishouden in totaal vorig jaar daaraan 

betaald?. 

Toelichting bij de definitie  

Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILVRGIMPTOELAGEBETBEDR 

Is de waarde van FamOndBedr geimputeerd of niet. 

Definitie  

Is record (partiëel) geïmputeerd? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing: huishouden heeft geen familie ondersteund 

voor levensonderhoud 

1 Waarde van FamOndBedr is geimputeerd op basis van 

gemiddelde ingevulde waarden 

2 Waarde is niet geimputeerd 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGVRHWOON 

Heeft uw huishouden vorig jaar, in de woning waar u toen woonde, woonruimte verhuurd 

aan iemand die niet tot uw huishouden behoorde? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar, in de woning waar u toen 

woonde, woonruimte verhuurd aan iemand die niet tot uw huishouden behoorde? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGIVRHWOON 

Hoeveel huur heeft uw huishouden daarvoor totaal vorig jaar ontvangen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar, in de woning waar u toen 

woonde, woonruimte verhuurd aan iemand die niet tot uw huishouden behoorde? Zo ja, 

Hoeveel huur heeft uw huishouden daarvoor totaal vorig jaar ontvangen? 
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Toelichting bij de definitie  

Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILVRGIMPIVRHWOON 

Is de waarde van Ivrhwoon geimputeerd of niet. 

Definitie  

Is record (partiëel) geïmputeerd? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing: huishouden heeft geen alimentatie 

ontvangen voor kinderen 

1 Waarde van AlimentOntvBedr is geimputeerd op basis van 

gemiddelde ingevulde waarden 

2 Waarde is niet geimputeerd 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGVRHLAND 

Heeft uw huishouden vorig jaar land verhuurd of verpacht? (Aan iemand die niet tot O.P. s 

van het huishouden behoorde). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar land verhuurd of verpacht? (Aan 

iemand die niet tot O.P. s van het huishouden behoorde) 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGIVRHLAND 

Hoeveel huur of pacht heeft uw huishouden daarvoor in totaal vorig jaar ontvangen? (Zo 

nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar land verhuurd of verpacht? Zo ja, 

Hoeveel huur of pacht heeft uw huishouden daarvoor in totaal vorig jaar ontvangen? 

Toelichting bij de definitie  

Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILVRGIMPIVRHLAND 

Is de waarde van Ivrhland geimputeerd of niet. 

Definitie  

Is record (partiëel) geïmputeerd? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing: huishouden heeft geen alimentatie 

ontvangen voor kinderen 

1 Waarde van AlimentOntvBedr is geimputeerd op basis van 

gemiddelde ingevulde waarden 

2 Waarde is niet geimputeerd 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGVRHONROER 

Heeft uw huishouden vorig jaar ander onroerend goed verhuurd, bijvoorbeeld een tweede 

woning of garage? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar ander onroerend goed verhuurd, 

bijvoorbeeld een tweede woning of garage? 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGIVRHONROER 

Hoeveel huur of pacht heeft uw huishouden daarvoor in totaal vorig jaar ontvangen? (Zo 

nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar ander onroerend goed verhuurd, 

bijvoorbeeld een tweede woning of garage? Zo ja, Hoeveel huur of pacht heeft uw 

huishouden daarvoor in totaal vorig jaar ontvangen? 

Toelichting bij de definitie  

Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILVRGIMPIVRHONROER 

Is de waarde van Ivrhonroer geimputeerd of niet. 

Definitie  

Is record (partiëel) geïmputeerd? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing: huishouden heeft geen alimentatie 

ontvangen voor kinderen 

1 Waarde van AlimentOntvBedr is geimputeerd op basis van 

gemiddelde ingevulde waarden 

2 Waarde is niet geimputeerd 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGVRHROER 

Heeft uw huishouden vorig jaar andere zaken verhuurd, bijvoorbeeld een caravan, partytent 

of kleding? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar andere zaken verhuurd, 

bijvoorbeeld een caravan, partytent of kleding? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGIVRHROER 

Hoeveel huur heeft uw huishouden daarvoor in totaal vorig jaar ontvangen? (Zo nodig laten 

schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft uw huishouden vorig jaar andere zaken verhuurd, 

bijvoorbeeld een caravan, partytent of kleding? Zo ja, Hoeveel huur heeft uw huishouden 

daarvoor in totaal vorig jaar ontvangen? 

Toelichting bij de definitie  

(Zo nodig laten schatten. Voer een bedrag in van minimaal 1 en maximaal 99997 euro's). 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILVRGIMPIVRHROER 

Is de waarde van Ivrhroer geimputeerd of niet. 

Definitie  

Is record (partiëel) geïmputeerd? 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing: huishouden heeft geen alimentatie 

ontvangen voor kinderen 

1 Waarde van AlimentOntvBedr is geimputeerd op basis van 

gemiddelde ingevulde waarden 

2 Waarde is niet geimputeerd 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGSrtWoning 

In wat voor type woning woont u? 

Definitie  

Type woning. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Vrijstaand huis 

2 Half vrijstaand of rijtjeshuis 

3 Appartement of flat 

4 Of in een andere woning? 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGGrootBlok 

Maakt de woning deel uit van een gebouw met 10 of meer woningen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Maakt de woning deel uit van een gebouw met 10 of meer 

woningen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, 10 woningen of meer 

2 Nee, minder dan 10 woningen 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGAantKam 

Hoeveel kamers heeft uw woning? 
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Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Hoeveel kamers heeft uw woning? 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 niet van toepassing (routing) 98 

weigert 99 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGSrtKeuken 

Wat voor soort keuken is er in uw woning. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Wat voor soort keuken is er in uw woning? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gesloten keuken / woonkeuken 

2 Open keuken 

3 Of een kooknis / kitchenette? 

4 Geen van deze 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGEigenWC 

Is er in uw woning een toilet dat u niet hoeft te delen met een ander huishouden? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Is er in uw woning een toilet dat u niet hoeft te delen met een 

ander huishouden? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, toilet voor privé gebruik 

2 Nee, moet toilet delen 

3 Nee, geen toilet aanwezig 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGEigenbad 

Is er in uw woning een bad of douche? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Is er in uw woning een bad of douche? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, bad/douche voor privé gebruik 

2 Nee, moet bad/douche delen 

3 Nee, geen bad/douche aanwezig 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGLLek 

Heeft de woning een lekkend dak ? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft de woning een lekkend dak ? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGLVocht 

Heeft de woning vochtige muren, vloeren of funderingen ? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft de woning vochtige muren, vloeren of funderingen ? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGLRot 

Heeft de woning verrotte raamkozijnen of vloeren ? 
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Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft de woning verrotte raamkozijnen of vloeren ? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGLDonker 

Is de woning te donker? (te donker = wanneer er op een zonnige dag in de meeste kamers 

niet genoeg daglicht binnenvalt). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Is de woning te donker? (te donker = wanneer er op een zonnige 

dag in de meeste kamers niet genoeg daglicht binnenvalt). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGLGeluid 

Heeft u in uw woning wel eens geluidoverlast van buren of van buiten? (bijvoorbeeld 

geluiden van verkeer, bedrijven, fabrieken). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft u in uw woning wel eens geluidoverlast van buren of van 

buiten? (bijvoorbeeld geluiden van verkeer, bedrijven, fabrieken). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGMilieuL 

Heeft u in uw woonomgeving wel eens last van vervuiling of andere milieuproblemen, zoals 

rook, stof stank of vervuild water? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft u in uw woonomgeving wel eens last van vervuiling of 

andere milieuproblemen, zoals rook, stof stank of vervuild water? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGVandaliL 

Heeft u in uw woonomgeving wel eens last van vandalisme, geweld of criminaliteit? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Heeft u in uw woonomgeving wel eens last van vandalisme, 

geweld of criminaliteit? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGHuurEig 

Bent u eigenaar, huurder of onderhuurder van uw woning? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Bent u eigenaar, huurder of onderhuurder van uw woning? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eigenaar 

2 Huurder 

3 Onderhuurder 

4 Gratis woning 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGTermijn 

Betaalt u huur per. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Per welke termijn betaalt u huur? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 week 

2 4 weken 

3 maand 

4 kwartaal 

5 half jaar 

6 jaar? 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGHrBedrag 

Hoeveel bedraagt de huur per termijn? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Hoeveel bedraagt de huur per termijn? 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILVRGKostinHr1 

Zijn er in de huur kosten opgenomen voor (eerste antwoord). 

Definitie  

Kosten die in de huur van een huishouden zijn opgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 water 

2 elektriciteit 

3 verwarming 

4 huur garagebox 
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Waarde Label 

5 (overige) servicekosten? 

6 Geen van deze 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGKostinHr2 

Zijn er in de huur kosten opgenomen voor: (tweede antwoord). 

Definitie  

Kosten die in de huur van een huishouden zijn opgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 water 

2 elektriciteit 

3 verwarming 

4 huur garagebox 

5 (overige) servicekosten? 

6 Geen van deze 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGKostinHr3 

Zijn er in de huur kosten opgenomen voor: (derde antwoord). 

Definitie  

Kosten die in de huur van een huishouden zijn opgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 water 

2 elektriciteit 

3 verwarming 

4 huur garagebox 

5 (overige) servicekosten? 

6 Geen van deze 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGKostinHr4 

Zijn er in de huur kosten opgenomen voor: (vierde antwoord). 
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Definitie  

Kosten die in de huur van een huishouden zijn opgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 water 

2 elektriciteit 

3 verwarming 

4 huur garagebox 

5 (overige) servicekosten? 

6 Geen van deze 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGKostinHr5 

Zijn er in de huur kosten opgenomen voor: (vijfde antwoord). 

Definitie  

Kosten die in de huur van een huishouden zijn opgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 water 

2 elektriciteit 

3 verwarming 

4 huur garagebox 

5 (overige) servicekosten? 

6 Geen van deze 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGHuurtoes 

Ontvangt u huurtoeslag? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Ontvangt u huurtoeslag? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGSubAfHr 

Is bij de door u genoemde huur de huurtoeslag al afgetrokken? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Is bij de door u genoemde huur de huurtoeslag al afgetrokken? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGHypothek 

Rust op deze woning één of meerdere hypotheken? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Rust op deze woning één of meerdere hypotheken? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 

SILVRGCombiHyp 

Gaat het om één soort hypotheek of gaat het om een combinatie van verschillende 

hypotheeksoorten? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Gaat het om één soort hypotheek of gaat het om een combinatie 

van verschillende hypotheeksoorten? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eén soort 

2 Combinatie van verschillende soorten 

7 niet van toepassing (routing) 

8 weigert 

9 weet niet 
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SILVRGSrtHypot1 t/m SILVRGSrtHypot9 

Om welke van de volgende hypotheeksoorten gaat het dan (eerste antwoord t/m negende 

antwoord). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Om welke van de volgende hypotheeksoorten gaat het dan? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Een levenhypotheek 

2 Spaarhypotheek 

3 Bankspaarhypotheek 

4 Beleggingshypotheek 

5 Aflossingsvrije hypotheek 

6 Annuïteitenhypotheek 

7 Lineaire hypotheek 

8 Of een effectenhypotheek? 

9 Anders 

97 niet van toepassing (routing) 

98 weigert 

99 weet niet 

SILVRGBetHyp 

Hoeveel bedragen de hypotheeklasten aan rente, aflossing en of premie in totaal per maand? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: Hoeveel bedragen de hypotheeklasten aan rente, aflossing en/of 

premie in totaal per maand? 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 9999997 niet van toepassing 

(routing) 9999998 weigert 9999999 weet niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

9999997 niet van toepassing (routing) 

9999998 weigert 

9999999 weet niet 

SILAFLBBIHALG1 

Belangrijkste inkomensbron van het huishouden. 

Definitie  

De bron waaruit een huishouden het meeste inkomen ontvangt. 
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Toelichting bij de definitie  

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

belangrijkste inkomensbron wordt bepaald met een zwaartepuntbenadering. Huishoudens 

met een winstaangifte worden altijd met winst uit eigen onderneming getypeerd. Voor 

andere categorieën wordt stapsgewijs 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 het de voornaamste inkomen bepaald. Voor typering met 

inkomen uit vermogen wordt een ondergrens gehanteerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Loon werknemer 

2 Loon ambtenaar 

3 Loon dir.-grootaand.houder 

4 Overig inkomen uit arbeid 

5 Inkomen uit eig. onderneming 

6 Inkomen uit vermogen 

7 Werkloosheidsuitkering 

8 Arbeidsongeschiktheidsuitk. 

9 Pensioen 

10 Bijstand 

11 Overige sociale voorziening 

12 Studiefinanciering 

13 Overig 

14 Zonder inkomen 

SILAFLBELIH 

Belastbaar inkomen van het huishouden. 

Definitie  

Het belastbaar inkomen uit box 1, 2 en 3 gesommeerd over alle leden van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Het belastbaar inkomen is geen stabiel inkomensbegrip. Het is namelijk een begrip dat zowel 

afhangt van de hoogte van het bruto inkomen als van de regels ten aanzien van de 

belastbaarheid daarvan. Omdat de belastingregels van jaar op jaar wijzigen (met name de 

voorwaarden voor aftrekposten en vrijstellingen) is de hoogte van het belastbare inkomen 

tussen de jaren niet goed vergelijkbaar. 

Toelichting bij het gebruik  

Niet te gebruiken als inkomensbegrip. 

SILAFLBESTINKH 

Besteedbaar inkomen van het huishouden. 
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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. 

Toelichting bij de definitie  

Uit welke bestanddelen (variabelen) het besteedbaar inkomen precies is samengesteld, is 

vermeld in "Documentatie Inkomenspanelonderzoek 2001 e.v.", tabel 4.1 (zie interne link) 

SILAFLEQUI 

Equivalentiefactor. 

Definitie  

Omrekeningsfactor voor het besteedbaar inkomen van een huishouden. Met behulp van de 

equivalentiefactor worden de inkomens van huishoudens van verschillende samenstelling 

vergelijkbaar gemaakt. 

Toelichting bij de definitie  

De equivalentieschaal is gebaseerd op het Budgetonderzoek 1995 tot en met 2000. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitgedrukt als percentage ten opzichte van een eenpersoonshuishouden. Een waarde van 133 

betekent bijvoorbeeld dat het huishouden 33 procent meer inkomen behoeft dan een 

eenpersoonshuishouden om eenzelfde welvaartsniveau te bereiken. 

SILAFLAHL 

Aantal huishoudleden. 

Definitie  

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

huishoudensgrootte. 

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. 
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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. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 persoon 

2 2 personen 

3 3 personen 

4 4 personen 

5 5 personen 

6 6 personen 

7 7 personen 

8 8 of meer personen 

SILAFLEHALG 

Woonsituatie. 

Definitie  

Indelingsvariabele (sociaaleconomisch): Classificatie van het huishouden naar bezit van een 

eigen woning. 

Toelichting bij de definitie  

Bij woningbezit in gedeelte van het jaar prevaleert de eigen woning. Huurders worden 

onderscheiden naar ontvangst van huurtoeslag/subsidie. 

Toelichting bij het gebruik  

Huursubsidie is in 2006 opgevolgd door huurtoeslag. Zowel instromers als uitstromers van 

een eigen woning worden geclassificeerd als bezitter eigen woning. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 eigen woning 

2 huurwoning, met huursubsidie 

3 huurwoning, zonder huursubsidie 

SILAFLSAM_65P 

Huishoudenssamenstelling, 65-plussers. 

Definitie  

Indelingsvariabele (demografisch): Huishoudenssamenstelling naar aanwezigheid van 

personen in de AOW-leeftijd. 

Toelichting bij de definitie  

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

aangepast. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande man, 65 jaar of ouder 

2 Alleenstaande vrouw, 65 jaar of ouder 

3 (Echt)paar, beide partners 65 jaar of ouder 

4 (Echt)paar, éen partner 65-, één partner 65+ 

5 Overig meerp. huish., ten minste 1 pers. 65+ 

6 Huishouden in IIT, ten minste 1 pers. 65+ 

7 Alleenstaande, jonger dan 65 jaar 

8 Meerpersoonshuishouden, zonder 65+ 

9 Huishouden in IIT zonder 65+ 

SILAFLHK2_LFT 

Leeftijdsklasse van de hoofdkostwinner (uitgebreid). 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ..-24 

2 25-29 

3 30-34 

4 35-39 

5 40-44 

6 45-49 

7 50-54 

8 55-59 

9 60-64 

10 65-69 

11 70-74 

12 75 jr en ouder 

SILAFLSAMHH_R 

Samenstelling huishouden. 

Definitie  

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

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 eenpersoonshuishouden 

2 paar 

3 paar, uitsluitend minderjarige kinderen 

4 paar, minderjarige en meerderjarige kinderen 
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Waarde Label 

5 paar, uitsluitend meerjarige kinderen 

6 eenoudergezin, uitsluitend minderjarige kinderen 

7 eenoudergezin, minderjarige en meerderjarige kinderen 

8 eenoudergezin, uitsluitend meerjarige kinderen 

9 paar met ander 

10 paar met ander, uitsluitend minderjarige kinderen 

11 paar met ander, minderjarige en meerderjarige kinderen 

12 paar met ander, uitsluitend meerjarige kinderen 

13 eenoudergezin met ander, uitsluitend minderjarige kinderen 

14 eenoudergezin met ander, minderjarige en meerderjarige 

kinderen 

15 eenoudergezin met ander, uitsluitend meerjarige kinderen 

16 overig meerpersoonshuishouden 

17 bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen 

SILAFLLI_CAT 

Categorie laag inkomen. 

Definitie  

Indelingsvariabele die weergeeft hoe het inkomen van een huishouden zich verhoudt tot de 

lage-inkomensgrens in een specifiek jaar. 

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 huursubsidie/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. Op basis 

van de variabele InhLAAGINK. 

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 

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 huishouden zonder inkomen 

2 bevolking in iit 

3 huishouden, niet-ingedeeld 

4 huishouden met laag inkomen 

5 huishouden met hoog inkomen 

SILAFLPERCSM 

Percentage inkomen tov sociaal minimum. 

Definitie  

Afbakening van kans op armoede: Variabele die aangeeft hoe het besteedbaar inkomen van 

een huishouden zich verhoudt tot het beleidsmatig minimum in een specifiek jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Om te kunnen beoordelen hoe het besteedbaar inkomen van een huishouden zich verhoudt 

tot het sociale minimum, moet aan de hand van de regelgeving worden vastgesteld welke 

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

met uitsluitend minderjarige kinderen, bijvoorbeeld, is gelijk gesteld aan de 

bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. 

Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW (uitkering in het kader van de algemene 

ouderdomswet) als norm gekozen. 

Toelichting bij het gebruik  

Pas deze variabele toe onder restrictie SILAFLLI_CAT = 4 of 5. Zie voor deze 

populatierestrictie de toelichting bij SILAFLLI_CAT . 

SILBASSTEDGEM 

Stedelijkheidsgraad. 

Definitie  

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid (oad). 

Toelichting bij de definitie  

Stedelijkheidsgraad van de gemeente. Bij de indeling naar stedelijkheid zijn numerieke 

waarden van de gemiddelde omgevingsadressendichtheid voor afzonderlijke gebieden 

gecategoriseerd in vijf groepen of klassen: De klassengrenzen van de verschillende 

categorieën stedelijkheid worden toegepast met ingang van 1992 en zijn zo gekozen dat alle 

klassen ongeveer hetzelfde aantal inwoners bevatten. De gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid van een gebied is het gemiddelde van de 

omgevingsadressendichtheden van alle adressen in dat gebied. De 

omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per km2. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 zeer sterk stedelijk 

2 sterk stedelijk 

3 matig stedelijk 

4 weinig stedelijk 

5 niet stedelijk 

SILENQSTATJAAR 

Jaar waarop de inkomensgegevens betrekking hebben. 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hier om het kalenderjaar, waarover het inkomen is vastgesteld. 

Toelichting bij het gebruik  

Identiek aan InhSTATJAAR. 

SILAFLPOSHHK 

Positie huishouden tov referentiepersoon. 

Definitie  

Plaats die een persoon in een huishouden inneemt als referentiepersoon, of ten opzichte van 

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Positie in het huishouden tov hoofdkostwinner. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Hoofdkostwinner 

2 Hoofdkostwinner met partner 

3 Gehuwde partner 

4 Ongehuwde partner 

5 Minderjarig kind 

6 Meerderjarig kind 

7 Overig huishoudenslid 

SILAFLSECCOAL1 

Sociaal-economische categorie van persoon. 

Definitie  

Indeling van een persoon in een sociaaleconomische categorie. 

Toelichting bij de definitie  

Classificatie van de persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van inkomen. De 

sociaaleconomische categorie wordt bepaald met een zwaartepuntbenadering. Personen met 
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winstaangifte worden altijd als zelfstandige getypeerd overige personen met 

studiefinanciering altijd als student. Voor andere categorieën wordt stapsgewijs 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 inkomen uit arbeid wordt op het volgende niveau loon geaggregeerd binnen 

overdrachtsinkomen uitkering uit sociale voorzieningen. Binnen de categorie met het 

hoogste inkomen wordt indien van toepassing op een lager niveau het de voornaamste 

inkomen bepaald. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 werknemer particulier bedrijf 

2 ambtenaar 

3 directeur-grootaandeelhouder 

4 zelfstandige 

5 overig actief 

6 ontvanger van werkloosheidsuitkering 

7 bijstandsontvanger 

8 ontvanger van overige sociale verzekeringen 

9 arbeidsongeschikte 

10 pensioenontvanger tot 65 jaar 

11 pensioenontvanger 65 jaar en ouder 

12 student 

13 overig niet actief 

14 zonder inkomen 

SILVRGAFLEQOECD 

OECD-modified equivalence scale. 

Definitie  

Omrekeningsfactor voor het besteedbaar inkomen van een huishouden. Met behulp van de 

equivalentiefactor worden de inkomens van huishoudens van verschillende samenstelling 

vergelijkbaar gemaakt. 

Toelichting bij de definitie  

Aan het eerste lid van het huishouden wordt de waarde 1 toegekend, aan elke volgende 

volwassene 0,5 en elk volgend kind (tot 14 jaar) 0,3. 

SILAFLHD080 

Replace worn-out furniture. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of het huishouden financieel in staat is om versleten meubels te 

vervangen. 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       173 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The term "furniture" corresponds to the objects such as tables, chairs, beds, desks, dressers, 

cupboards, etc. kept in the dwelling to make it suitable or comfortable for living or working 

in. Second-hand furniture can be taken into account. This variable is different from the EU-

SILC core HS060 “Capacity to face unexpected financial expenses” which aims to capture 

problems of shortage of money and where, about the time scale, the focus is on the short 

term. The list of concerned expenses is also different as this variable HD080 only refers to 

furniture. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-household cannot afford it 

3 No-other reason 

SILFLGHD080 

Replace worn-out furniture – Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-1 Missing 

SILAFLPD020 

Replace worn-out clothes by some new (not second-hand) ones. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de steekproefpersoon financieel in staat is om versleten kleren te 

vervangen door nieuwe. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The focus is on the replacement of the worn out clothes by some new clothes (such as suit, 

winter coat, pullover, etc.). The variable refers to worn out clothes, not to old-fashioned 

ones. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford it 

3 No-other reason 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie eu-silc 2015       174 

SILFLGPD020 

Replace worn-out clothes by some new (not second-hand) ones – Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-1 Missing 

-3 Not selected respondent 

SILAFLPD030 

Two pairs of properly fitting shoes. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de steekproefpersoon zich twee paar goed zittende schoenen kan 

veroorloven. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The concept of shoes has to be understood in a broad sense. It could include boots, sandals, 

etc. according to the climatic conditions of the concerned country. On the other hand, all-

weather shoes could be defined as any daily life shoes with the exception of sandals and 

boots. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford it 

3 No-other reason 

SILFLGPD030 

Two pairs of properly fitting shoes – Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-1 Missing 

SILAFLPD050 

Get-together with friends family (relatives) for a drink meal at least once a month. 
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Definitie  

Deze variabele geeft aan of de steekproefpersoon het zich kan veroorloven om minimaal één 

keer per maand af te spreken met vrienden/familie voor een maaltijd of een borrel. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

Friends are people the respondent gets together with in his/her spare time (i.e. after working 

hours, at weekends, or for holidays) and with whom the respondent shares private matters. 

The family, or relatives, shall be understood in the widest sense, and shall include 

father/mother/children, siblings, grandparents, aunts, uncles, cousins, nephews, nieces and 

families-in-law. To get-together for a drink/meal means spending time eating and/or drinking 

with friends or family (relatives) at home or elsewhere (restaurant, pub, etc.). The "No - 

cannot afford it" answer for getting together for a drink/meal refers to the financial 

exclusion/ deprivation. The "No - other reason" answer for this variable refers to another 

type of exclusion, namely the social exclusion. This formulation is thought to be more 

adapted in a cross national perspective because having friends at home is not the main way 

to have social relation in all countries. This variable aims to take into account the multi-

cultural specificities as well as the financial and social aspects of deprivation. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford it 

3 No-other reason 

SILFLGPD050 

Get-together with friends family (relatives) for a drink meal at least once a month – Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-1 Missing 

-3 Not selected respondent 

SILAFLPD060 

Regularly participate in a leisure activity. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de steekproefpersoon het zich kan veroorloven om regelmatig 

deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 
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Toelichting bij het gebruik  

The term "regularly" is linked to the considered activity(ies) and is to be self-defined by the 

respondent. However, a "yes" answer should imply that leisure activities (all together) are 

done several times per year. The considered activity(ies) such as sport, cinema, concert, etc 

should occur outside home. This(these) would cost some money for entrance and/or travel 

costs (e.g. swimming), for purchase costs (e.g. riding a bicycle) or for participating costs in 

an organised play events (e.g. football club fees). The formal organisation of activities is not 

an important element. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford 

3 No-other reason 

SILFLGPD060 

Regularly participate in a leisure activity – Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-1 Missing 

-3 Not selected respondent 

SILAFLPD070 

Spend a small amount of money each week on yourself. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de steekproefpersoon het zich kan veroorloven om elke week een 

klein bedrag voor zichzelf te besteden. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

To spend a small amount of money on yourself means to freely spend money, e.g., to go to 

the movies, to buy a gift for a friend, to go to the hairdresser, etc. The "Yes" answer means 

that the person can afford to spend this money without having to consult anyone. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No 

8 Refusal 

9 Dont Know 
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SILFLGPD070 

Spend a small amount of money each week on yourself- Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-1 Missing 

-2 Not applicable 

-3 Not selected respondent 

SILAFLPD080 

Internet connection for personal use at home. 

Definitie  

Deze variabele geeft aan of de steekproefpersoon het zich kan veroorloven om thuis een 

internetaansluiting voor persoonlijk gebruik te hebben. 

Toelichting bij de definitie  

Dit betreft een variabele die speciaal is afgeleid voor Eurostat. 

Toelichting bij het gebruik  

The internet access can be via Smartphone (e.g. BlackBerry/iPhone), other wireless handheld 

device (tablet, etc …), video games console, laptop, desktop computer, TV etc. Example of 

internet activities for personal use : social networking, sending/receiving emails, using 

services related to travel and accommodation, creating web pages, blogs, Internet banking, 

reading or downloading online music, video, news etc, looking for information, telephoning 

or making video calls, buying/selling goods or services, taking part in online consultations or 

voting on civic or political issues etc. . The household member is considered to have internet 

connection for personal use at home only if all the needs for personal use he/she are fully 

fulfilled by this connection. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Yes 

2 No-cannot afford 

3 No-other reason 

SILFLGPD080 

Internet connection for personal use at home – Flag. 

Definitie  

Vlag-variabele die aangeeft of de bijbehorende variabele is gevuld en zo nee, waarom niet. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Filled 

-1 Missing 

-3 Not selected respondent 
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