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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 Consumenten Conjunctuuronderzoek: consumentenvertrouwen,
economisch klimaat, koopbereidheid van huishoudens en personen. .”
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.
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Beschikbare bestand(en):
De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2003 t/m 2018.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Dit rapport beschrijft de documentatie vanaf 2017. Voor eerdere jaren is andere
documentatie beschikbaar.



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.
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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
“Consumenten Conjunctuuronderzoek: consumentenvertrouwen, economisch klimaat,
koopbereidheid van huishoudens en personen.”.
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.
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden
Onderwerp microdatabestand(en)

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

In het Consumenten ConjunctuurOnderzoek (CCO) vraagt het CBS mensen naar hun
opvattingen over de economische ontwikkeling in Nederland en over de eigen financiële
situatie. Op basis van dit onderzoek wordt o.a. het consumentenvertrouwen vastgesteld.
Beschrijving van de populatie

Het CCO is vanaf 2017 een personensteekproef in plaats van een adressensteekproef. De
doelpopulatie bestaat uit alle in Nederland woonachtige personen van 15 jaar of ouder die
behoren tot de huishoudkern van een particulier huishouden. Dit betekent dat de persoon is
ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP), 15 jaar of ouder is op de eerste van de
maand van de CAWI-waarneming, en in het huishouden geregistreerd staat als alleenstaande,
partner, ouder in eenoudergezin of referentiepersoon in een overig huishouden.
Methodologie

Het Consumenten ConjunctuurOnderzoek (CCO) geeft een beeld van het
consumentenvertrouwen in Nederland. Het CCO verschaft informatie over
consumentenopvattingen over de algemene economische situatie in Nederland en de financiële
situatie van huishoudens. De indicator consumentenvertrouwen weerspiegelt de mening van
personen over de algemene economische situatie en de financiële situatie van het eigen
huishouden en is samengesteld uit 5 componenten: (1) de algemene economische situatie in
Nederland in de afgelopen en (2) de komende 12 maanden, (3) de financiële situatie van het
huishouden in de afgelopen en (4) de komende 12 maanden en of (5) het nu een gunstige tijd
is voor grote aankopen. De respondenten kunnen per vraag vinden dat het beter gaat (+100),
dat het slechter gaat (-100) of dat de situatie gelijk blijft (0). Per component kan een
eenvoudige deelindicator worden berekend door het percentage negatieve antwoorden van het
percentage positieve antwoorden af te trekken. Het totale consumentenvertrouwen is
vervolgens gelijk aan het gemiddelde van de deelindicatoren van de vijf componenten. Naast
de indicator consumentenvertrouwen worden er ook twee belangrijke deelindicatoren
samengesteld, de indicator economische klimaat en de koopbereidheid. De indicator
economisch klimaat bevat twee componenten: de economische situatie in de afgelopen en
komende 12 maanden en de indicator koopbereidheid drie componenten: de financiële situatie
van het huishouden in de afgelopen en de komende 12 maanden en of er nu gunstige tijd is
voor grote aankopen. De ontwikkeling van de vijf componenten en daarmee alle indicatoren
kennen een duidelijk seizoenspatroon. Hiervoor werd in het oude ontwerp gecorrigeerd
middels ARIMA-12 en vanaf 2017 gebeurt dit middels een structureel tijdreeksmodel (zie ook
3.5). Het is dit (seizoens)gecorrigeerde cijfer dat het CBS publiceert als zijnde hét
consumentenvertrouwen.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Naam
CCOVeiligNr
RINpersoon
CCOVRGPubJaar
CCOVRGPubMaand
CCOVRGCode mode
CCOVRGAfl M V
CCOVRGAfl Lft OP
CCOAFLAfl BurgSt
CCOVRGDatum Ref
CCOVRGAantalPP
CCOVRGEconL12Q3
CCOVRGEconK12Q4
CCOVRGPrijzL12Q5
CCOVRGVr40AQ51
CCOVRGVr42AQ61
CCOVRGWerklK12Q7
CCOVRGGrAankNuQ8
CCOVRGSpZinvolQ10
CCOVRGAutoK2JrQ13
CCOVRGHuisk2JrQ14
CCOVRGFinanL12Q1
CCOVRGFinanK12Q2
CCOVRGAankk12Q9
CCOVRGSpaarK12Q11
CCOVRGInkPer
CCOVRGBezuin
CCOVRGBetwerk
CCOVRGZelfstan
CCOVRGMeewerk
CCOVRGBetWrkNu
CCOVRGEenMeerW1
CCOVRGEenMeerW
CCOVRGUrTot
CCOVRGUrschat
CCOAFLAfl UrTot
CCOVRGWrkNemer1
CCOVRGWrkNemer
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A10
A9
F4
F2
F1
F1
F3
F1
A8
F2
F1
F1
F1
F3
F3
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F1
F1
F1
F1
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VolgNr
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Naam
CCOVRGBedrPrak1
CCOVRGBedrPrak
CCOVRGLeiding
CCOVRGUitsLeid
CCOVRGPersBeleid
CCOVRGStratBeleid
CCOVRGSrtBedr
CCOVRGOplNaLo
CCOVRGNivBeh
CCOVRGMaatsPos
CCOAFLLFT3
CCOAFLLFT6
CCOAFLOPLEID3
CCOAFLOPLEID5
CCOVRGPrijzK12Q6
CCOVRGUitgWK12Q15
CCOVRGFinanNuQ12
CCOVRGInflatieK12Q61
CCOVRGInflatieL12Q51
CCOVRGBezuinX
CCOAFLGra
CCOAFLFSL12
CCOAFLFSK12
CCOAFLESL12
CCOAFLESK12
CCOAFLVarikb
CCOAFLVariek
CCOAFLVaricv
CCOAFLAANKK12
CCOAFLSPAARK12
CCOAFLUITGWK12
CCOAFLWERKLK12
CCOAFLAUTOK2JR
CCOAFLHUISK2JR
CCOAFLFINANNU
CCOAFLSPZINVOL
CCOAFLWORKINGREGIME
CCOAFLOCCUPATION
CCOAFLINCOME
CCOVRGJaarGewicht
RINPERSOONS
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F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F1
F2
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F4
F4
F1
F4
F4
F4
F4
F4
F18.14
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F4
F1
F2
F1
F19.15
A1
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
CCOVeiligNr

Veilignummer
Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos
nummer.
Toelichting bij het gebruik
Deze variabele markeert een unieke regel in het bestand.
RINpersoon

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

Publicatie jaar
Definitie
De periode waarin de antwoorden van een respondent zijn opgenomen in een bestand.
Toelichting bij de definitie
Publicatie jaar (voor meer dan 99% gelijk aan jaar van ontvangst respons)
CCOVRGPubMaand

Publicatie maand
Definitie
De periode waarin de antwoorden van een respondent zijn opgenomen in een bestand.
Toelichting bij de definitie
Publicatie maand (voor meer dan 95% gelijk aan maand van ontvangst respons)
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Label
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
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Waarde
10
11
12

Label
Oktober
November
December

CCOVRGCode_mode

Interview Mode
Definitie
De manier waarop een respondent de enquête ingevuld of beantwoord heeft.
Codelijst
Waarde
1
2
6

Label
CAPI
CATI
CAWI

CCOVRGAfl_M_V

Geslacht
Definitie
Het geslacht van een persoon
Codelijst
Waarde
1
2

Label
Man
Vrouw

CCOVRGAfl_Lft_OP

Leeftijd op enquêtedatum
Definitie
Leeftijd van een persoon
CCOAFLAfl_BurgSt

Burgerlijke staat
Definitie
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het
geregistreerd partnerschap.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4

Label
Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed) incl. geregistreerd
Voor
de wet gescheiden
partnerschap
Weduwe/weduwnaar
Nooit gehuwd geweest

CCOVRGDatum_Ref

Enquêtedatum
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Definitie
Datum waarop een vragenlijst is ingevuld en of beantwoord.
CCOVRGAantalPP

Aantal huishoudleden
Definitie
Aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de
huishoudensgrootte.
CCOVRGEconL12Q3

Economische situatie afgelopen 12 maanden
Definitie
Mening van een persoon over de algemene economische situatie in Nederland afgelopen 12
maanden
Toelichting bij de definitie
Wat vindt u van de algemene economische situatie in Nederland over de afgelopen 12
maanden? Deze is:
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
9

Label
Veel beter geworden
Een beetje beter geworden
Hetzelfde gebleven
Een beetje slechter geworden
Veel slechter geworden
Weet niet

CCOVRGEconK12Q4

Economische situatie komende 12 maanden
Definitie
De verwachting van een persoon over de algemene economische situatie in Nederland
komende 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Wat verwacht u van de algemene economische situatie in Nederland voor de komende 12
maanden? Deze zal:
Codelijst
Waarde
Label
1
Veel beter worden
2
Een beetje beter worden
3
Hetzelfde blijven
4
Een beetje slechter worden
5
Veel slechter worden
9
Weet niet
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CCOVRGPrijzL12Q5

Ontwikkeling prijzen afgelopen 12 maanden
Definitie
Mening over de ontwikkeling van de prijzen afgelopen 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Wat vindt u van de prijzen over de afgelopen 12 maanden? Deze zijn:
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
9

Label
Sterk gestegen
Matig gestegen
Zwak gestegen
Ongeveer hetzelfde gebleven
Gedaald
Weet niet

CCOVRGVr40AQ51

Inschatting percentage ontwikkeling prijzen afgelopen 12 maanden
Definitie
Inschatting over de ontwikkeling van de prijzen afgelopen 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Met hoeveel procent denkt u dat de prijzen de afgelopen 12 maanden gestegen/gedaald zijn?
CCOVRGVr42AQ61

Inschatting percentage ontwikkeling prijzen komende 12 maanden
Definitie
Inschatting over de ontwikkeling van de prijzen komende 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Met hoeveel procent denkt u dat de prijzen de komende 12 maanden zullen stijgen/dalen?
CCOVRGWerklK12Q7

Verwachting werkloosheid komende 12 maanden
Definitie
De verwachtingen van een persoon over het verloop van de werkloosheid in Nederland in de
komende 12 maanden.
Toelichting bij de definitie
Wat verwacht u van de werkloosheid in Nederland voor de komende 12 maanden? Deze zal:
Codelijst
Waarde
1
2

Label
Sterk stijgen
Een beetje stijgen
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Waarde
3
4
5
9

Label
Hetzelfde blijven
Een beetje dalen
Sterk dalen
Weet niet

CCOVRGGrAankNuQ8

Gunstige tijd voor grote aankopen
Definitie
Moment om grote aankopen te doen volgens een persoon
Toelichting bij de definitie
Als u naar de algemene economische situatie kijkt, vindt u het dan een gunstige of ongunstige
tijd voor grote aankopen, zoals meubels, elektronica, etc.?
Toelichting bij het gebruik
Gunstige tijd voor grote aankopen
Codelijst
Waarde
1
2
3
9

Label
Een gunstige tijd
Geen gunstige, maar ook geen ongunstige tijd
Een ongunstige tijd
Weet niet

CCOVRGSpZinvolQ10

Nut van sparen
Definitie
Moment om te sparen volgens een persoon
Toelichting bij de definitie
Als u kijkt naar de algemene economische situatie, vindt u dan dat het nu een goed of slecht
moment is om te sparen?
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
9

Label
Een zeer goed moment
Een goed moment
Een slecht moment
Een zeer slecht moment
Weet niet

CCOVRGAutoK2JrQ13

Auto kopen komende 2 jaar
Definitie
De verwachting van een persoon om een auto de komende 2 jaar te kopen

documentatie CCO 2017-2018

15

Microdata Services
Toelichting bij de definitie
Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende 2 jaar een auto zult kopen?
Codelijst
Waarde
Label
1
Zeer waarschijnlijk
2
Waarschijnlijk
3
Onwaarschijnlijk
4
Zeer onwaarschijnlijk
9
Weet niet
CCOVRGHuisk2JrQ14

Huis kopen of bouwen komende 2 jaar
Definitie
De verwachting van een persoon om een huis te kopen of te laten bouwen komende twee jaar.
Toelichting bij de definitie
Bent u van plan een huis te kopen of er een te laten bouwen in de komende 2 jaar? Dit kan een
woonhuis zijn voor uzelf of voor een familielid, maar ook een vakantiehuis of een huis dat u
doorverhuurt.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
9

Label
Ja, zeker wel
Ja, waarschijnlijk wel
Nee, waarschijnlijk niet
Nee, zeker niet
Weet niet

CCOVRGFinanL12Q1

Financiële situatie afgelopen 12 maanden
Definitie
Mening van een persoon over de de financiële situatie van de persoon of het huishouden
afgelopen 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Wat vindt u van (uw financiële situatie/de financiële situatie van uw huishouden) over de
afgelopen 12 maanden? Deze is:
Codelijst
Waarde
Label
1
Veel beter geworden
2
Een beetje beter geworden
3
Hetzelfde gebleven
4
Een beetje slechter geworden
5
Veel slechter geworden
9
Weet niet
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CCOVRGFinanK12Q2

Financiële situatie komende 12 maanden
Definitie
De verwachting van een persoon over de financiële situatie van de persoon of het huishouden
komende 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Wat verwacht u van (uw financiële situatie/de financiële situatie van uw huishouden) voor de
komende 12 maanden? Deze zal:
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
9

Label
Veel beter worden
Een beetje beter worden
Hetzelfde blijven
Een beetje slechter worden
Veel slechter worden
Weet niet

CCOVRGAankk12Q9

Grote uitgaven komende 12 maanden
Definitie
De verwachting van een persoon van grote uitgaven voor de komende 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Verwacht u in de komende 12 maanden meer of minder geld uit te geven dan in de afgelopen
12 maanden aan grote uitgaven, zoals meubels of elektronica?
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
9

Label
Veel meer geld
Een beetje meer geld
Ongeveer hetzelfde
Een beetje minder geld
Veel minder geld
Weet niet

CCOVRGSpaarK12Q11

Sparen komende 12 maanden
Definitie
De verwachting van een persoon om te kunnen sparen in de komende 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Hoe waarschijnlijk is het dat u de komende 12 maanden geld opzij kunt leggen?
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Codelijst
Waarde
1
2
3
4
9

Label
Zeer waarschijnlijk
Waarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk
Weet niet

CCOVRGInkPer

Netto inkomen
Definitie
Hoogte netto inkomen van een huishouden
Toelichting bij de definitie
Hoeveel geld komt er gemiddeld netto per maand binnen bij (u/uw huishouden)? Het gaat dus
om het inkomen na aftrek van belastingen en premies van alle personen van uw huishouden
bij elkaar opgeteld. Als u het niet precies weet, mag u schatten.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
8
9

Label
Minder dan €1.600
Tussen €1600 en €2400
Tussen €2400 en €3600
Meer dan €3600
Weigert
Weet niet

CCOVRGBezuin

Bezuinigen bij daling inkomen
Definitie
Waarop zou een persoon bezuinigen bij daling inkomen
Toelichting bij de definitie
Als dit inkomen voorgoed een flink stuk achteruit zou gaan (bijvoorbeeld een vermindering
van 10%), waarop zou dan bij u thuis het meest bezuinigd worden?
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6
7

Label
Boodschappen, alcohol, tabak
Kleding en schoenen
Auto en vervoer
Vakanties, meerdaagse stedentrips
Horeca, sport, cultuur
Woning, energie, internet, telefoon
Iets anders
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Waarde
8
9
99

Label
Alle uitgaven, niets in het bijzonder
Nergens op bezuinigen
Weet niet

CCOVRGBetwerk

Betaald werk
Definitie
Heeft een persoon betaald werk?
Toelichting bij de definitie
Heeft u op dit moment betaald werk? Ook 1 uur per week of een korte periode telt al mee.
Evenals freelance werk.
Codelijst
Waarde
1
2

Label
Ja
Nee

CCOVRGZelfstan

Eigen bedrijf
Definitie
Is een persoon werkzaam in zijn/haar eigen bedrijf of praktijk?
Toelichting bij de definitie
Bent u werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk?
Codelijst
Waarde
1
2
8

Label
Ja
Nee
Weigert

CCOVRGMeewerk

Werkzaam in eigen bedrijf familie
Definitie
Is een persoon werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk van familie?
Toelichting bij de definitie
Werkzaam in een bedrijf van uw partner of een familielid?
Codelijst
Waarde
1
2
8

Label
Ja
Nee
Weigert

documentatie CCO 2017-2018

19

Microdata Services
CCOVRGBetWrkNu

Afleiding betaald werk
Definitie
Heeft een persoon betaald werk?
Toelichting bij de definitie
Afleiding of iemand betaald werk heeft of niet
Codelijst
Waarde
1
2

Label
Ja
Nee

CCOVRGEenMeerW1

Aantal werkkringen
Definitie
Het aantal werkkringen van een persoon.
Toelichting bij de definitie
Hebben uw betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring, of op meer dan één. Ook
werkkringen met een klein aantal uren tellen mee?
Codelijst
Waarde
1
2

Label
Eén werkkring
Meer dan één

CCOVRGEenMeerW

Afleiding aantal werkkringen
Definitie
Het aantal werkkringen van een persoon.
Toelichting bij de definitie
Afleiding of iemand één of meer werkkringen heeft
Codelijst
Waarde
1
2

Label
Eén werkkring
Meer dan één

CCOVRGUrTot

Aantal uur werken
Definitie
Het aantal uren betaald werk van een persoon.
Toelichting bij de definitie
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Hoeveel uren werkt u in totaal gemiddeld per week, overuren en onbetaalde uren niet
meegerekend?
CCOVRGUrschat

Schatting aantal uur werken
Definitie
Het aantal arbeidsuren betaald werk van een persoon ingedeeld in een klasse.
Toelichting bij de definitie
Om hoeveel uur per week gaat het dan ongeveer. Is dat:
Codelijst
Waarde
1
2
3
4

Label
4 uur of minder per week,
5 t/m 11 uur,
12 t/m 29 uur,
Of om 30 uur of meer per week?

CCOAFLAfl_UrTot

Afleiding 12 uur of meer werk
Definitie
Heeft een persoon voor 12 uur of meer per week werk.
Codelijst
Waarde
1
2
3

Label
12 uur of meer
Minder dan 12 uur
Werkt niet

CCOVRGWrkNemer1

Werknemer
Definitie
Is een persoon werkzaam als werknemer?
Toelichting bij de definitie
Werkt u als werknemer?
Codelijst
Waarde
1
2
8

Label
Ja
Nee
Weigert

CCOVRGWrkNemer

Afleiding werknemer
Definitie
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Is een persoon werkzaam als werknemer?
Toelichting bij de definitie
Afleiding of iemand als werknemer werkt?
Codelijst
Waarde
1
2
8

Label
Ja
Nee
Weigert

CCOVRGBedrPrak1

Werkend in bedrijf
Definitie
Een persoon is werkzaam in zijn/haar eigen bedrijf of praktijk of bedrijf of praktijk van partner
of (schoon)ouders.
Toelichting bij de definitie
Bent u dan werkzaam in het bedrijf of in de praktijk: (firmant, maat of beherend vennoot =
code 1)
Codelijst
Waarde
1
2
3
4

Label
Van uzelf,
Van uw partner,
Of van uw ouders of schoonouders?
N.v.t. (geen van deze)

CCOVRGBedrPrak

Afleiding werkend in bedrijf
Definitie
Een persoon is werkzaam in zijn/haar eigen bedrijf of praktijk of bedrijf of praktijk van partner
of (schoon)ouders.
Toelichting bij de definitie
Afleiding of iemand werkzaam is in het bedrijf of in de praktijk: (firmant, maat of beherend
vennoot = code 1)
Codelijst
Waarde
1
2
3
4

Label
Van uzelf,
Van uw partner,
Of van uw ouders of schoonouders?
N.v.t. (geen van deze)

CCOVRGLeiding

Leiding geven
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Definitie
Geeft een persoon uitsluitend leiding?
Toelichting bij de definitie
Geeft u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers of personeel
Codelijst
Waarde
1
2
8

Label
Ja
Nee
Weigert

CCOVRGUitsLeid

Alleen leiding geven
Definitie
Een persoon werkt uitsluitend als leidinggevende.
Toelichting bij de definitie
Geeft u uitsluitend leiding, of verricht u daarnaast ook dezelfde werkzaamheden als het
personeel of de medewerkers waaraan u leiding geeft
Codelijst
Waarde
1
2
8

Label
Geeft uitsluitend leiding
Naast leiding geven dezelfde werkzaamheden als
Weigert
personeel/medewerkers

CCOVRGPersBeleid

Beslissingen nemen personele zaken
Definitie
Heeft een persoon de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken?
Toelichting bij de definitie
Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken zoals het aannemen
van personeel of het geven van een loonsverhoging
Codelijst
Waarde
1
2
8

Label
Ja
Nee
Weigert

CCOVRGStratBeleid

Beslissingen nemen strategie of financiën
Definitie
Heeft een persoon de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel
of strategisch beleid van de organisatie?

documentatie CCO 2017-2018

23

Microdata Services
Toelichting bij de definitie
Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel- of
strategisch beleid van de organisatie, zoals het budget of het meerjarenplan
Codelijst
Waarde
Label
1
Ja
2
Nee
8
Weigert
CCOVRGSrtBedr

Soort bedrijf
Definitie
Soort bedrijf of instelling waar een persoon werkzaam is
Toelichting bij de definitie
Bij wat voor soort bedrijf of instelling werkt u?/ Om wat voor soort bedrijf of instelling gaat
het?
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Label
Productiebedrijf / Fabriek
Landbouwbedrijf / visserij
Bouwbedrijf
Transport- of vervoersbedrijf
(Web)Winkel / Groothandel / Marktkraam
Horecagelegenheid
Gezondheids- of zorginstelling
Onderwijsinstelling
Overheidsinstelling
Financiële instelling
ICT-bedrijf
Anders

CCOVRGOplNaLo

Opleiding gevolgd
Definitie
Heeft een persoon na de lagere school of de basisschool een opleiding of cursus gevolgd?
Toelichting bij de definitie
Heeft u na de lagere school/basisschool één of meer opleidingen gevolgd? Dit kan de
middelbare school zijn, een beroepsopleiding of een universitaire studie, maar het kan
bijvoorbeeld ook gaan om een bedrijfsopleiding of een cursus
Codelijst
Waarde
Label
1
Ja
2
Nee / n.v.t.
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CCOVRGNivBeh

Hoogste opleiding
Definitie
De hoogst behaalde opleiding van een persoon
Toelichting bij de definitie
Wat is de hoogste opleiding of cursus die u voor 6 maanden of langer heeft gevolgd waarvoor
u een diploma heeft behaald?
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Label
Voortgezet gewoon lager onderwijs
Lbo, vso (lts, leao, vbo, huishoudschool, ambachtsschool)
Vmbo, lwoo (inclusief theoretische leerweg)
Mavo (ulo, mulo)
Havo (mms)
Vwo, gymnasium, atheneum (hbs, lyceum)
Een mbo opleiding op niveau 1
Een andere mbo opleiding (mts, meao, middenstandsdiploma,
Een
hbo opleiding (hts, heao, kweekschool, associate
pdb, (verkorte)
mba)
Een
universitaire
degree),
post-hbo bachelor of propedeuse
Master, doctoraal, postdoctoraal of promotieonderzoek
Geen van deze

CCOVRGMaatsPos

Maatschappelijke positie
Definitie
De maatschappelijke positie van een persoon
Toelichting bij de definitie
Welke omschrijving vindt u het beste bij u passen?
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6
7
8

Label
Werkende met betaald werk
Werkloos
Vrijwilliger
Arbeidsongeschikt
Scholier, studerende
Huisman/huisvrouw
Gepensioneerd of met de VUT
Geen van deze

CCOAFLLFT3

Leeftijdsklasse (3)
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Definitie
De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse
Codelijst
Waarde
Label
1
< 45 jaar
2
45-64 jaar
3
>= 65 jaar
CCOAFLLFT6

Leeftijdsklasse (6)
Definitie
De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6

Label
< 35 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar
65-74 jaar
>= 75 jaar

CCOAFLOPLEID3

Afleiding hoogste opleiding (3)
Definitie
Het hoogst behaalde opleidingsniveau van een persoon, ingedeeld in een klasse.
Codelijst
Waarde
1
2
3

Label
Laag
Middelbaar
Hoog

CCOAFLOPLEID5

Afleiding hoogste opleiding (5)
Definitie
Het hoogst behaalde opleidingsniveau van een persoon, ingedeeld in een klasse.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5

Label
Basisonderwijs
Vmbo, mbo1, avo onderbouw
Havo, vwo, mbo
Hbo, wo bachelor
Wo-master, doctor
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CCOVRGPrijzK12Q6

Inflatieverwachting
Definitie
De inflatieverwachting die een persoon heeft.
Toelichting bij de definitie
Inflatieverwachting
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
9

Label
Sterker stijgen
Even sterk stijgen
Minder sterk stijgen
Ongeveer hetzelfde blijven
Dalen
Weet niet

CCOVRGUitgWK12Q15

Renovatie woning komende 12 maanden
Definitie
Verwachting van een renovatie van de woning van een persoon in de komende 12 maanden
Toelichting bij de definitie
Renovatie woning komende 12 maanden
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
9

Label
Zeer waarschijnlijk
Waarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Zeer onwaarschijnlijk
Onbekend

CCOVRGFinanNuQ12

Financiële situatie van het huishouden
Definitie
De financiële situatie van een huishouden
Toelichting bij de definitie
Financiële situatie van het huishouden
Codelijst
Waarde
1
2
3

Label
Er wordt veel geld overgehouden
Er wordt een beetje geld overgehouden
Er kan precies worden rondgekomen
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Waarde
4
5
9

Label
Er moeten spaartegoeden worden aangesproken
Er worden schulden gemaakt
Onbekend

CCOVRGInflatieK12Q61

Percentage inflatieverwachting
Definitie
De inflatieverwachting die een persoon heeft.
Toelichting bij de definitie
Verwachting gaat over de toekomst: Hoeveel procent denkt de respondent dat de prijzen de
komende 12 maanden zullen stijgen of dalen
CCOVRGInflatieL12Q51

Percentage inflatieperceptie
Definitie
De inflatieperceptie die een persoon heeft.
Toelichting bij de definitie
Perceptie gaat over het verleden: Hoeveel procent denkt de respondent dat de prijzen de
afgelopen 12 maanden gedaald of gestegen zijn
CCOVRGBezuinX

Waarop bezuinigen bij daling inkomen
Definitie
Waarop zou een persoon bezuinigen bij daling inkomen
Toelichting bij de definitie
Waarop bezuinigen bij daling inkomen?
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6
7
9

Label
Boodschappen, dranken, tabak
Kleding, schoeisel
Auto en vervoer
Vakantie, meerdaagse stedentrips
Horeca, sport, cultuur
Woning, energie, internet, telefoon
Op alles, op niets, niets bijzonders
Weet niet

CCOAFLGra

Indicator Grote aankopen
Definitie
Index van grote aankopen
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Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGGrAankNuQ8 krijgen een numerieke waarde.
Positieve antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet
niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLgra.
CCOAFLFSL12

Indicator financiële situatie afgelopen 12 maanden
Definitie
Index van de financiële situatie in de afgelopen 12 maanden
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGFinanL12Q1 krijgen een numerieke waarde. Positieve
antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet'
krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLFSL12.
CCOAFLFSK12

Indicator financiële situatie komende 12 maanden
Definitie
Index van de financiële situatie in de komende 12 maanden
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGFinanK12Q2 krijgen een numerieke waarde. Positieve
antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet'
krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLFSK12.
CCOAFLESL12

Indicator economische situatie afgelopen 12 maanden
Definitie
Indexr van de economische situatie in de afgelopen 12 maanden
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGEconL12Q3 krijgen een numerieke waarde. Positieve
antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet'
krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLESL12.
CCOAFLESK12

Indicator economische situatie komende 12 maanden
Definitie
Index van de economische situatie in de komende 12 maanden
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGEconK12Q4 krijgen een numerieke waarde. Positieve
antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet'
krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLESK12.
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CCOAFLVarikb

Indicator Koopbereidheid
Definitie
Index van de koopbereidheid
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vragen CCOVRGFinanL12Q1, CCOVRGFinanK12Q2 en
CCOVRGGrAankNuQ8 krijgen een numerieke waarde. Positieve antwoorden krijgen +100,
negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze
worden weggeschreven in respectievelijk CCOAFLFSL12, CCOAFLFSK12 en
CCOAFLGra. Het gemiddelde van deze drie waarden is de index van de koopbereidheid:
CCOAFLVarikb.
CCOAFLVariek

Indicator Economisch Klimaat
Definitie
Index van het economische klimaat
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vragen CCOVRGEconL12Q3 en CCOVRGEconK12Q4 krijgen een
numerieke waarde. Positieve antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale
antwoorden en 'weet niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in
respectievelijk CCOAFLESL12 en CCOAFLESK12. Het gemiddelde van deze twee waarden
is de index van het economisch klimaat: CCOAFLVariek.
CCOAFLVaricv

Indicator Consumentenvertrouwen
Definitie
Index van het consumentenvertrouwen
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vragen CCOVRGFinanL12Q1, CCOVRGFinanK12Q2,
CCOVRGGrAankNuQ8, CCOVRGEconL12Q3 en CCOVRGEconK12Q4 krijgen een
numerieke waarde. Positieve antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale
antwoorden en 'weet niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in
respectievelijk CCOAFLFSL12, CCOAFLFSK12, CCOAFLGra, CCOAFLESL12 en
CCOAFLESK12. Het gemiddelde van deze vijf waarden is de index van het
consumentenvertrouwen: CCOAFLVaricv. Het gemiddelde van CCOAFLFSL12,
CCOAFLFSK12 en CCOAFLGra is de index van de koopbereidheid: CCOAFLVarikb. Het
gemiddelde van CCOAFLESL12 en CCOAFLESK12 is de index van het economisch klimaat:
CCOAFLVariek.
CCOAFLAANKK12

Indicator Grote aankopen komende 12 maanden
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Definitie
Index van grote aankopen komende 12 maanden
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGAankk12Q9 krijgen een numerieke waarde. Positieve
antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet'
krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLAANKK12.
CCOAFLSPAARK12

Indicator Geld opzij leggen komende 12 maanden
Definitie
Index van sparen komende 12 maanden
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGSpaarK12Q11 krijgen een numerieke waarde.
Positieve antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet
niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLSPAARK12.
CCOAFLUITGWK12

Indicator Grote uitgaven verbetering of renovatie eigen woning komend jaar
Definitie
Index van renovatie van woning komend jaar
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGUitgWK12Q15 krijgen een numerieke waarde.
Positieve antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet
niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLUITGWK12.
CCOAFLWERKLK12

Indicator Werkloosheid komende 12 maanden
Definitie
Index van de werkloosheid komende 12 maanden
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGWerklK12Q7 krijgen een numerieke waarde.
Positieve antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet
niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLWERKLK12.
CCOAFLAUTOK2JR

Indicator Auto kopen binnen twee jaar
Definitie
Index kopen van een auto kopen binnen twee jaar
Toelichting bij het gebruik
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De categorie�n van de vraag CCOVRGAutoK2JrQ13 krijgen een numerieke waarde.
Positieve antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet
niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLAUTOK2JR.
CCOAFLHUISK2JR

Indicator Huis kopen of bouwen binnen twee jaar
Definitie
Index van een huis kopen of bouwen binnen twee jaar
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGHuisk2JrQ14 krijgen een numerieke waarde. Positieve
antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet'
krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLHUISK2JR.
CCOAFLFINANNU

Indicator Huidige financiële situatie
Definitie
Index van de huidige financiële situatie
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGFinanNuQ12 krijgen een numerieke waarde. Positieve
antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet'
krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLFINANNU.
CCOAFLSPZINVOL

Indicator Nut sparen
Definitie
Index van het nut sparen
Toelichting bij het gebruik
De categorie�n van de vraag CCOVRGSpZinvolQ10 krijgen een numerieke waarde.
Positieve antwoorden krijgen +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet
niet' krijgen de waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in CCOAFLSPZINVOL
CCOAFLWORKINGREGIME

Fulltime of parttime werkend (DG ECFIN)
Definitie
Weergegeven wordt of een persoon full time werkt.
Toelichting bij de definitie
Afleiding voor oplevering aan de opdrachtgever (DG ECFIN). Werkt de persoon fulltime of
partime? COAFLWORKINGREGIME wordt afgeleid op basis van de vraag
CCOAFLAfl_UrTot en CCOVRGUrTot. Als de persoon aangeeft 30 uur of meer te werken
(CCOVRGUrTot) wordt deze geypeerd als 'full time' werkend. Als de persoon 1 uur of meer
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werkt (CCOAFLAfl_UrTot), maar niet 'full time' werkt (CCOVRGUrTot), wordt deze
getypeerd als 'part time' werkend.
Codelijst
Waarde
1
2

Label
Full time
Part time

CCOAFLOCCUPATION

OCCUPATION (DG ECFIN)
Definitie
Een persoon is gepensioneerd.
Toelichting bij de definitie
Afleiding voor oplevering aan de opdrachtgever (DG ECFIN). Is de persoon gepensioneerd?
CCOAFLOCCUPATION wordt afgeleid op basis van de variabelen CCOVRGMaatsPos,
CCOVRGBetWerkNu, CCOVRGNivBeh, CCOVRGSrtBedr, CCOVRGLeiding. Personen
die als maatschappelijke positie aangeven gepensioneerd te zijn en geen betaald werk (meer)
verrichten worden getypeerd als gepensioneerd.
Codelijst
Waarde
22
CCOAFLINCOME

Label
In retirement or early retirement/widow/widower receiving
pension after partner died / permanently disabled

INCOME (DG ECFIN)
Definitie
Indeling van een inkomen van een persoon in een kwartiel.
Toelichting bij de definitie
Afleiding voor oplevering aan de opdrachtgever (DG ECFIN). Tot welk inkomenskwartiel
behoort de persoon? CCOAFLINCOME wordt afgeleid op basis van integrale gegevens over
de relatieve inkomenspositie in de Nederlandse populatie (personen in particuliere
huishoudens met een waargenomen inkomen) waar de persoon toe behoort.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
9

Label
First Quarter
Second Quarter
Third Quarter
Fourth Quarter
Weet niet
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CCOVRGJaarGewicht

JaarGewicht
Definitie
Een gewicht dat wordt toegekend aan een persoon, waarna schattingen van
populatieparameters verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te
vermenigvuldigen en vervolgens op te tellen.
RINPERSOONS

RINpersoons
Definitie
De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.
Codelijst
Waarde
R

Label
RINPERSOON wel in GBA
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
CCO2003 T/M 2011V1
CCO2012 en 2013V2
CCO2014 en 2016V1
CCO2017 t/m 2018V1
CCO2019 t/m 2020V1
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