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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.“ 

 

 

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

CCO 2012V1 t/m CCO 2016V1;  

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

 

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 Microdataservices 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.  

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

Onderwerp microdatabestand(en) 

Beschrijving 

Het consumenten Conjunctuuronderzoek (CCO) bevat consumentenopvattingen met 

betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen 

huishouden, onder meer ten aanzien van de aankoop van duurzame consumptiegoederen. 

Tevens worden veranderingen in optimisme of pessimisme op korte termijn gesignaleerd, 

waarmee vroegtijdig een indicatie van een mogelijke trendwijziging van de particuliere 

consumptie beschikbaar is. 

Beschrijving van de populatie 

Van het particuliere huishouden in Nederland wordt het hoofd van het huishouden of 

zijn/haar echtgeno(o)t(e)/vaste partner ondervraagd. De leeftijd is minimaal 18 jaar of ouder 

van de ondervraagde persoon. 

Methodologie 

Veruit de belangrijkste indicator uit dit onderzoek is het maandelijkse 

consumentenvertrouwen. Consumenten zijn over het algemeen in het voorjaar en de zomer 

wat optimistischer gestemd dan in de rest van het jaar. Om de cijfers van opeenvolgende 

maanden beter met elkaar te kunnen vergelijken wordt dit seizoeneffect verwijderd. Het 

consumentenvertrouwen bestaat uit vijf onderliggende reeksen die elk rechtstreeks voor 

seizoeneffecten worden gecorrigeerd. De index wordt zelf indirect gecorrigeerd doordat de 

index een berekening is van de vijf gecorrigeerde deelreeksen. Het gepubliceerde 

consumentenvertrouwen is het gemiddelde van de antwoorden van alle respondenten in een 

maand, welke vervolgens dus nog gecorrigeerd worden voor seizoenseffecten. Deze 

geagreerde uitkomsten zijn NIET opgenomen in deze microdata. Het is wel mogelijk om de 

niet-gecorrigeerde of oorspronkelijke indici te berekenen. Verder toelichting staat in de 

metadata bij de variabelen. Bij uitsplitsing van gegevens naar huishoudenskenmerken of 

persoonskenmerken (kwartaaltabellen) worden niet gepubliceerd wanneer de celvulling lager 

is dan 200. Er is geen sprake van weging, imputatie of andere bewerking van de 

enquêtegegevens. 
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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 CCOVRGAankk12 A1 

4 CCOVRGAantalPP A2 

5 CCOVRGAutoK2Jr A1 

6 CCOVRGBedrPra2 A1 

7 CCOVRGBedrPrak A1 

8 CCOVRGBetalin2 A1 

9 CCOVRGBetaling A1 

10 CCOVRGBetWrkN2 A1 

11 CCOVRGBetWrkNu A1 

12 CCOVRGbezwsa A2 

13 CCOAFLBezuin A1 

14 CCOAFLburgshfd A1 

15 CCOAFLburgshkw A1 

16 CCOAFLburgsop A1 

17 CCOAFLbwkhkw A1 

18 CCOAFLbwkhkw1 A1 

19 CCOAFLbwkop A1 

20 CCOAFLbwkop1 A1 

21 CCOVRGComDien2 A1 

22 CCOVRGComDiens A1 

23 CCOVRGEconK12 A1 

24 CCOVRGEconL12 A1 

25 CCOAFLesk12 F4 

26 CCOAFLesl12 F4 

27 CCOVRGFinanK12 A1 

28 CCOVRGFinanL12 A1 

29 CCOVRGFinanNu A1 

30 CCOAFLfsk12 F4 

31 CCOAFLfsl12 F4 

32 CCOREGGEMCODE A4 

33 CCOVRGGGNew A1 

34 CCOAFLgra F4 

35 CCOVRGGrAankNu A1 

36 CCOAFLgslhfd A1 

37 CCOAFLgslhkw A1 

38 CCOVRGGslOP A1 

39 CCOVRGGslP A1 
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VolgNr Naam Formaat 

40 CCOVRGHfdKwA A1 

41 CCOVRGHfdKwB A1 

42 CCOVRGHHKern A1 

43 CCOVRGHoogInk A1 

44 CCOAFLhuishgr A2 

45 CCOVRGHuisk2Jr A1 

46 CCOAFLinkcatE A1 

47 CCOAFLinkcatE1 A1 

48 CCOAFLinkEUR F6 

49 CCOAFLinkEUR1 F6 

50 CCOVRGInkPer F6 

51 CCOVRGJaar A4 

52 CCOVRGLft F2 

53 CCOVRGLft2 F4 

54 CCOVRGLft3 F4 

55 CCOVRGLft4 F4 

56 CCOVRGLft5 F4 

57 CCOVRGLft6 F4 

58 CCOVRGLft7 F4 

59 CCOVRGLft8 F4 

60 CCOAFLlfthfd F2 

61 CCOAFLlfthhk F1 

62 CCOAFLlfthkw F2 

63 CCOAFLlfthkw3k A1 

64 CCOAFLlfthkw6k A1 

65 CCOAFLlfthkwk A1 

66 CCOVRGLFTOP A2 

67 CCOAFLlftop3k A1 

68 CCOAFLlftopk A1 

69 CCOAFLlftopk4 A1 

70 CCOAFLlftop6k A1 

71 CCOVRGLFTP A2 

72 CCOVRGM_V A1 

73 CCOVRGM_V2 A1 

74 CCOVRGM_V3 A1 

75 CCOVRGM_V4 A1 

76 CCOVRGM_V5 A1 

77 CCOVRGM_V6 A1 

78 CCOVRGM_V7 A1 

79 CCOVRGM_V8 A1 

80 CCOVRGMaand A2 

81 CCOVRGMypos A1 

82 CCOAFLmyposhfd A1 

83 CCOAFLmyposhkw A1 

84 CCOAFLmyposop A1 
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VolgNr Naam Formaat 

85 CCOVRGMyposP A1 

86 CCOVRGNComDie2 A1 

87 CCOVRGNComDien A1 

88 CCOVRGNKind9 A1 

89 CCOAFLondpers A1 

90 CCOVRGOpleid A1 

91 CCOVRGOpleidP A1 

92 CCOAFLoplhfd A1 

93 CCOAFLoplhkw A1 

94 CCOAFLoplhkw3k A1 

95 CCOAFLoplop A1 

96 CCOVRGPLHH A1 

97 CCOVRGPLHH2 A2 

98 CCOVRGPLHH3 A2 

99 CCOVRGPLHH4 A2 

100 CCOVRGPLHH5 A2 

101 CCOVRGPLHH6 A2 

102 CCOVRGPLHH7 A2 

103 CCOVRGPLHH8 A2 

104 CCOVRGPrijzK12 A1 

105 CCOVRGPrijzL12 A1 

106 CCOAFLprzk12p F4 

107 CCOAFLprzl12p F4 

108 CCOVRGRespDag A2 

109 CCOAFLsamhh A1 

110 CCOAFLsamhh2 A2 

111 CCOAFLsamhh3 A2 

112 CCOAFLsocgrhh A1 

113 CCOAFLsocgrhkw A1 

114 CCOAFLsocgrop A1 

115 CCOVRGSpaarK12 A1 

116 CCOVRGSpZinvol A1 

117 CCOAFLsrtwkhh A1 

118 CCOAFLsrtwkhkw A1 

119 CCOAFLsrtwkop A1 

120 CCOVRGStedGem A1 

121 CCOVRGTotwelk A1 

122 CCOVRGTotwelkP A1 

123 CCOVRGUitgWK12 A1 

124 CCOAFLurenhfd F4 

125 CCOAFLurenhkw F4 

126 CCOAFLurenwkop F4 

127 CCOAFLvaricv F7.5 

128 CCOAFLvariek F7.5 

129 CCOAFLvarikb F17.13 



 

 

Microdataservices 
 

 documentatie cco                               13 

VolgNr Naam Formaat 

130 CCOVRGVr40A F4 

131 CCOVRGVr42A F4 

132 CCOVRGWerklK12 A1 

133 CCOAFLwerknemH A1 

134 CCOAFLwerknhkw A1 

135 CCOAFLwerknop A1 

136 CCOAFLwrkhh A1 

137 CCOAFLwrkhkw A1 

138 CCOVRGWrkneme2 A1 

139 CCOVRGWrknemer A1 

140 CCOAFLwrkop A1 

141 CCOAFLwrkopp A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOON 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit het gemeentelijk 

bevolkingsregister. Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen 

binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en 

het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RinPersoon. Rin staat voor 

Record identification number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in 

voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een 

RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar 

een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

 

RINPERSOONS 

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. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id het gemeentelijk bevolkingsregister. 

Codelijst 

Waarde Label 

F Niet gekoppeld vermelde nummer is foutief BSN 

G Niet gekoppeld, record niet gevonden 

R Gekoppeld vermeld nummer is RINPersoon 

S Niet gekoppeld vermeld nummer is versleuteld BSN 

 

CCOVRGAankk12 

Grote aankopen komende twaalf maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Als het om 

grote aankopen gaat, bijvoorbeeld meubelen, een wasmachine een televisie en andere 

duurzame artikelen. Verwacht u dat er in uw huishouden in de komende twaalf maanden 

meer, minder of evenveel aan die duurzame artikelen besteed zal worden als in de afgelopen 

twaalf maanden?' 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 veel meer 

2 beetje meer 

3 Evenveel 

4 Iets minder 

5 Veel minder 

9 Weet niet 

CCOVRGAantalPP 

Uit hoeveel personen bestaat het huishouden. 

Definitie  

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

huishoudensgrootte. 

CCOVRGAutoK2Jr 

Van plan auto kopen komende 2 jaar. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Verwacht u 

dat u binnen de komende twee jaar een auto zult kopen?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, zeker 

2 ja, misschien 

3 Waarschijnlijk niet 

4 Zeker niet 

9 Weet niet 

CCOVRGBedrPra2 

Is uw partner dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Is uw partner 

dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Van uzelf 

2 partner 

3 Of van uw ouders of schoonouders? 

4 N.v.t. (geen van deze) 

 

CCOVRGBedrPrak 

Bent u dan werkzaam in het bedrijf of de praktijk? 
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Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Bent u dan 

werkzaam in het bedrijf of de praktijk?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Van uzelf 

2 partner 

3 Of van uw ouders of schoonouders? 

4 N.v.t. (geen van deze) 

 

CCOVRGBetalin2 

Krijgt uw partner loon of salaris of is de betaling anders geregeld? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Krijgt uw 

partner loon of salaris of is de betaling anders geregeld?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Loon of salaris 

2 Betaling anders geregeld 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOVRGBetaling 

Krijgt u loon of salaris of is de betaling anders geregeld? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Krijgt u loon 

of salaris of is de betaling anders geregeld?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Loon of salaris 

2 Betaling anders geregeld 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

 

CCOVRGBetWrkN2 

Heeft uw partner op dit moment betaald werk? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Heeft uw 

partner op dit moment betaald werk?' 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Neen 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOVRGBetWrkNu 

Hebt u op dit moment betaald werk? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Hebt u op dit 

moment betaald werk?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Neen 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOVRGbezwsa 

Waarop bezuinigen bij daling netto inkomen. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Als dit 

inkomen voorgoed een flink stuk achteruit zou gaan, waarop zou dan bij u thuis het meest 

bezuinigd worden? Bijvoorbeeld een vermindering van 10%.' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Dagelijkse boodschappen 

2 Alcohol en tabak 

3 Kleding en schoeisel 

4 Woning (bv.verbouwing en verkoop) en Energie (bv.gas en elec 

5 Meubilair en huishoudelijke apparaten 

6 Aan- of afschaf auto/OV-abonnement en gebruik auto/OV 

7 (Mobiele) telefoon en internet(abonnement) 

8 (Abonnementen op) kranten, tijdschriften en TV 

9 Het kopen van boeken, games, films en muziek (incl.downloade 

10 Vakantie en recreatie (bv. dagtochten en musea) 

11 Horeca (bv. uit eten en uitgaan) 

12 Lidmaatschap (sport)vereniging, hobbycursus, seizoenskaart 

13 Lichaamsverzorging (bv. kapper en cosmetica) en accessoires 

14 Loterijen, collectes en donaties 

15 Alle uitgaven. Niets in het bijzonder, meer in het algemeen 
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Waarde Label 

16 Nergens op bezuinigen 

17 Anders 

99 Weet niet 

CCOAFLBezuin 

Waarop bezuinigen bij daling netto inkomen (ingedikt). 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Als dit 

inkomen voorgoed een flink stuk achteruit zou gaan, waarop zou dan bij u thuis het meest 

bezuinigd worden? Bijvoorbeeld een vermindering van 10%.' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 voeding,drank,tabak 

2 kleding en schoeisel 

3 auto en vervoer 

4 vakantie 

5 recreatie en cultuur 

6 overige 

7 op alles,op niets 

9 weet niet 

CCOAFLburgshfd 

Burgerlijke staat hoofd huishouden. 

Definitie  

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

geregistreerd partnerschap. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed 

2 Voor de wet gescheiden 

3 Weduwe/weduwnaar 

4 Nooit gehuwd geweest 

CCOAFLburgshkw 

Burgerlijke staat hoofdkostwinner. 

Definitie  

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

geregistreerd partnerschap. 
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Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed 

2 Voor de wet gescheiden 

3 Weduwe/weduwnaar 

4 Nooit gehuwd geweest 

CCOAFLburgsop 

Burgerlijke staat ondervraagde persoon. 

Definitie  

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

geregistreerd partnerschap. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gehuwd (ook gescheiden van tafel en bed 

2 Voor de wet gescheiden 

3 Weduwe/weduwnaar 

4 Nooit gehuwd geweest 

CCOAFLbwkhkw 

Betaalde werkkring hoofdkostwinner. 

Definitie  

Heeft de hoofdkostwinner betaald werk? 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 werkzaam 

2 niet-werkzaam 

9 onbekend 

 

CCOAFLbwkhkw1 

Klasse uren werken hoofdkostwinner. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Hoeveel uren 

heeft de hoofdkostwinner betaald werk?' 
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Toelichting bij de definitie  

Heeft de hoofdkostwinner betaald werk? Zo ja, meer of minder dan 12 uur per week? Zo 

nee, is hij ouder of jonger dan 65 jaar. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 werkzaam < 12 uur 

2 werkzaam >= 12 uur 

3 niet-werkzaam <65 

4 niet-werkzaam >=65 

9 onbekend 

CCOAFLbwkop 

Betaalde werkkring ondervraagde persoon 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Heeft de 

ondervraagde persoon betaald werk?' 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 werkzaam 

2 niet-werkzaam 

9 onbekend 

CCOAFLbwkop1 

Klasse uren werken ondervraagde persoon. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Hoeveel uren 

heeft de ondervraagde persoon betaald werk?' 

Toelichting bij de definitie  

Heeft de ondervraagde persoon betaald werk? Zo ja, meer of minder dan 12 uur per week? 

Zo nee, is hij ouder of jonger dan 65 jaar. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 werkzaam < 12 uur 

2 werkzaam >= 12 uur 

3 niet-werkzaam <65 

4 niet-werkzaam >=65 

9 onbekend 
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CCOVRGComDien2 

Is uw partner dan werkzaam binnen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Tot welke 

bedrijfssector behoort het bedrijf of de instelling waar uw partner werkt?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Handel en Horeca, 

2 Vervoer en Communicatie of 

3 Een financiële instelling of zakelijke dienstverlening 

4 Anders 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOVRGComDiens 

Bent u dan werkzaam binnen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Tot welke 

bedrijfssector behoort het bedrijf of de instelling waar de ondervraagde persoon werkt? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Handel en Horeca, 

2 Vervoer en Communicatie of 

3 Een financiële instelling of zakelijke dienstverlening 

4 Anders 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOVRGEconK12 

Economische situatie in de komende twaalf maanden 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Zal de 

komende 12 maanden in het algemeen de economische situatie van Nederland dan beter 

worden, slechter worden of hetzelfde blijven? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Duidelijk beter 

2 Iets beter 

3 niet gewijzigd 

4 Iets slechter 

5 Duidelijk slechter 

9 Weet niet 
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CCOVRGEconL12 

Economische situatie in de laatste twaalf maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Vindt u dat in 

het algemeen de economische situatie van ons land de afgelopen twaalf maanden beter is 

geworden, slechter of hetzelfde gebleven? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Duidelijk beter 

2 Iets beter 

3 niet gewijzigd 

4 Iets slechter 

5 Duidelijk slechter 

9 Weet niet 

CCOAFLesk12 

Economische situatie komende 12 mnd saldo pos-neg. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Zal de 

komende 12 maanden in het algemeen de economische situatie van Nederland dan beter 

worden, slechter worden of hetzelfde blijven? 

CCOAFLesl12 

Economische situatie laatste 12 mnd saldo pos-neg. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Vindt u dat in 

het algemeen de economische situatie van ons land de afgelopen twaalf maanden beter is 

geworden, slechter of hetzelfde gebleven? 

CCOVRGFinanK12 

Financiële situatie in komende 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Verwacht u 

dat de financiële situatie van uw huishouden in de komende twaalf maanden beter wordt, 

slechter wordt of ongewijzigd zal blijven? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Duidelijk beter 

2 Iets beter 

3 Niet gewijzigd 

4 Iets slechter 

5 Duidelijk slechter 

9 Weet niet 
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CCOVRGFinanL12 

Financiële situatie in laatste 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Is de 

financiële situatie van het huishouden volgens u de laatste twaalf maanden beter geworden, 

slechter of ongewijzigd gebleven? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Duidelijk beter 

2 Iets beter 

3 Niet gewijzigd 

4 Iets slechter 

5 Duidelijk slechter 

9 Weet niet 

 

CCOVRGFinanNu 

Financiële situatie op dit moment. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Is de 

financiële situatie van uw huishouden momenteel zodanig dat u geld tekort komt, wordt er 

geld over gehouden of kan er precies worden rondgekomen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Schulden maken 

2 Spaarmiddelen aanspreken 

3 Precies rondkomen 

4 Beetje geld overhouden 

5 Veel geld overhouden 

9 Weet niet 

 

CCOAFLfsk12 

Financiële situatie komende 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Verwacht u 

dat de financiële situatie van uw huishouden in de komende twaalf maanden beter wordt, 

slechter wordt of ongewijzigd zal blijven? 
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CCOAFLfsl12 

Financiële situatie laatste 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Is de 

financiële situatie van het huishouden volgens u de laatste twaalf maanden beter geworden, 

slechter of ongewijzigd gebleven? 

CCOREGGEMCODE 

Gemeentecode. 

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  

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Gebieden; overzicht 

vanaf 1830. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

 

Codelijst 

Waarde Label 

99998 Geweigerd 

99999 Weet niet 

 

CCOVRGGGNew 

Gemeentegrootte. 

Definitie  

De grootte van een gemeente op basis van inwonertal. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 >250000 

2 150000-250000 

3 100000-150000 

4 50000-100000 

5 20000- 50000 

6 10000- 20000 

7 5000- 10000 

8 <=5000 

9 Onbekend 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
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CCOAFLgra 

Gunstige tijd aankoop duurzame artikelen. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Is het 

momenteel een gunstige of een ongunstige tijd om grote aankopen te doen, of noch het een 

noch het ander?' 

Toelichting bij de definitie  

Als het gaat om meubelen, een wasmachine, een televisie en andere duurzame artikelen. 

Vindt u dat het nu voor de mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote 

aankopen te doen, of noch het een noch het ander? 

CCOVRGGrAankNu 

Gunstige tijd aankoop duurzame artikelen. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Is het 

momenteel een gunstige of een ongunstige tijd om grote aankopen te doen, of noch het een 

noch het ander?' 

Toelichting bij de definitie  

Als het gaat om meubelen, een wasmachine, een televisie en andere duurzame artikelen. 

Vindt u dat het nu voor de mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote 

aankopen te doen, of noch het een noch het ander? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Gunstige tijd 

2 Niet gunstig, ook niet ongunstig 

3 Ongunstige tijd 

9 Weet niet 

CCOAFLgslhfd 

Geslacht van het hoofd huishouden. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 
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CCOAFLgslhkw 

Geslacht van de hoofdkostwinner. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

CCOVRGGslOP 

Geslacht van de ondervraagde persoon. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

CCOVRGGslP 

Geslacht van de partner van de ondervraagde persoon. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOVRGHfdKwA 

Wie van u beiden heeft het hoogste inkomen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Wie van u 

beiden heeft het hoogste inkomen?' 
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Toelichting bij de definitie  

Deze vraagt wordt gesteld wanneer het antwoord op vraag CCOVRGHoogInk is: "Ja, beiden 

hebben inkomen". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Uzelf 

2 Echtgenoot of partner 

3 Beiden hebben een gelijk inkomen 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

 

CCOVRGHfdKwB 

Wie heeft een inkomen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Wie heeft een 

inkomen?' 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraagt wordt gesteld wanneer het antwoord op vraag CCOVRGHoogInk is: "Nee, een 

van beide heeft inkomen". 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Uzelf 

2 Echtgenoot of partner 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOVRGHHKern 

Huishoudkern. 

Definitie  

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

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 (Echt)paar alleen 

2 (Echt)paar + kind(eren) 

3 (Echt)paar + kind(eren) + ander(en) 

4 (Echt)paar.+ ander(en) 

5 Eénouder + kind(eren) 

6 Eénouder + kind(eren) + ander(en) 

7 Overig 
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CCOVRGHoogInk 

Hebben u en uw partner allebei een inkomen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Hebben u en 

uw partner allebei een inkomen?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja,beiden een inkomen 

2 Nee, een van beiden heeft een inkomen 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOAFLhuishgr 

Code aantal personen in het huishouden. 

Definitie  

Het aantal personen dat deel uitmaakt van een particulier huishouden, ofwel de 

huishoudensgrootte, ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 eenpersoons huishouden 

2 2 personen 

3 3 personen 

4 4 personen 

5 5 personen 

6 6 personen 

7 7 personen 

8 8 personen 

 

CCOVRGHuisk2Jr 

Huis kopen komende twee jaar 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'En binnen de 

komende twee jaren, denkt u dan dat u een huis gaat kopen of er een laat bouwen?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, zeker 

2 ja, misschien 

3 Waarschijnlijk niet 

4 Zeker niet 

9 Weet niet 
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CCOAFLinkcatE 

Inkomenscategorie in EURO. 

Definitie  

Netto inkomen van het huishouden ingedeeld in een categorie. 

Toelichting bij de definitie  

Indeling in categorieën op basis van variabele CCOAFLinkEUR. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 < 9.000 euro 

2 9.000 - 13.000 euro 

3 13.000 - 20.000 euro 

4 20.000 - 25.000 euro 

5 25.000 - 36.000 euro 

6 >= 36.000 euro 

CCOAFLinkcatE1 

Inkomenscategorie in EURO + 1 mnd. 

Definitie  

Netto inkomen van het huishouden ingedeeld in een categorie. 

Toelichting bij de definitie  

Indeling in categorieën op basis van variabele CCOAFLinkEUR1. Het jaarinkomen is 

berekend als twaalf keer het maandinkomen plus één maand extra inkomen ter compensatie 

voor vakantieuitkering en/of ander inkomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 < 9.000 euro 

2 9.000 - 13.000 euro 

3 13.000 - 20.000 euro 

4 20.000 - 25.000 euro 

5 25.000 - 36.000 euro 

6 >= 36.000 euro 

CCOAFLinkEUR 

Netto huishoudensinkomen per jaar in EURO. 

Definitie  

Jaarlijks netto inkomen van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Jaarlijks netto inkomen van het huishouden op basis van variabele CCOVRGInkPer. 

CCOAFLinkEUR1 

Netto huishoudensinkomen per jaar in EURO + 1mnd. 
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Definitie  

Jaarlijks netto inkomen van het huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Jaarlijks netto inkomen van het huishouden op basis van variabele CCOVRGInkPer. Het 

jaarinkomen is berekend als twaalf keer het maandinkomen plus één maand extra inkomen 

ter compensatie voor vakantieuitkering en/of ander inkomen. 

CCOVRGInkPer 

Huishoudensinkomen. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: '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.’ 

Codelijst 

Waarde Label 

999998 Geweigerd 

999999 Weet niet 

CCOVRGJaar 

Enquêtejaar. 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld of beantwoord. 

Toelichting bij de definitie  

Enquêtejaar. 

Codelijst 

Waarde Label 

99998 Geweigerd 

99999 Weet niet 

CCOVRGLft 

Leeftijd in jaren persoon 1. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van eerste persoon in het huishouden op peildatum. 

CCOVRGLft2 

Leeftijd in jaren persoon 2. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 
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Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van tweede persoon in het huishouden op peildatum. 

CCOVRGLft3 

Leeftijd in jaren persoon 3. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van derde persoon in het huishouden op peildatum. 

 

CCOVRGLft4 

Leeftijd in jaren persoon 4. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van vierde persoon in het huishouden op peildatum. 

 

CCOVRGLft5 

Leeftijd in jaren persoon 5. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van vijfde persoon in het huishouden op peildatum. 

 

CCOVRGLft6 

Leeftijd in jaren persoon 6. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van zesde persoon in het huishouden op peildatum. 

 

CCOVRGLft7 

Leeftijd in jaren persoon 7. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van zevende persoon in het huishouden op peildatum. 
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CCOVRGLft8 

Leeftijd in jaren persoon 8. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van achtste persoon in het huishouden op peildatum. 

CCOAFLlfthfd 

Leeftijd hoofd huishouden. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van hoofd van het huishouden op peildatum. 

CCOAFLlfthhk 

Leeftijd hoofd huishouden in 6 klassen. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal gehele jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon, op 

peildatum. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 < 30 jaar 

2 30 - 39 jaar 

3 40 - 49 jaar 

4 50 - 59 jaar 

5 60 - 64 jaar 

6 >= 65 jaar 

CCOAFLlfthkw 

Leeftijd hoofdkostwinner. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd in jaren van hoofdkostwinner van het huishouden op peildatum. 

CCOAFLlfthkw3k 

Leeftijd hoofdkostwinner in 3 klassen. 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 18 tot 45 jaar 

2 45 tot 65 jaar 

3 65 jaar en ouder 

 

CCOAFLlfthkw6k 

Leeftijd hoofdkostwinner in 6 klassen. 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse. 

Toelichting bij de definitie  

(1) 18 tot 35; (2) 35 tot 45; (3) 45 tot 55; (4) 55 tot 65; (5) 65 tot 75; (6) >75. Indeling wijkt 

af van de 6 klassen van variabele CCOAFLlfthkwk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 18 tot 35 jaar 

2 35 tot 45 jaar 

3 45 tot 55 jaar 

4 55 tot 65 jaar 

5 65 tot 75 jaar 

6 75 jaar en ouder 

 

CCOAFLlfthkwk 

Leeftijd hoofdkostwinner in 6 klassen. 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse. 

Toelichting bij de definitie  

(1) <30; (2) 30-39; (3) 40-49; (4) 50-59; (5) 60-64; (6) >65. Indeling wijkt af van de 6 

klassen van variabele CCOAFLlfthkw6k. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 < 30 jaar 

2 30 - 39 jaar 

3 40 - 49 jaar 

4 50 - 59 jaar 

5 60 - 64 jaar 

6 >= 65 jaar 
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CCOVRGLFTOP 

Leeftijd van de ondervraagde persoon. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal gehele jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon, op 

peildatum. 

CCOAFLlftop3k 

Leeftijd ondervraagde persoon in 3 klassen. 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 18 tot 45 jaar 

2 45 tot 65 jaar 

3 65 jaar en ouder 

CCOAFLlftopk 

Leeftijd ondervraagde persoon in 6 klassen. 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse. 

Toelichting bij de definitie  

(1) <30; (2) 30-39; (3) 40-49; (4) 50-59; (5) 60-64; (6) >65. Indeling wijkt af van de 6 

klassen van variabele CCOAFLlftop6k. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 < 30 jaar 

2 30 - 39 jaar 

3 40 - 49 jaar 

4 50 - 59 jaar 

5 60 - 64 jaar 

6 >= 65 jaar 

 

CCOAFLlftopk4 

Leeftijd ondervraagde persoon in 4 klassen. 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 18-24 jaar 

2 25-44 jaar 

3 45-64 jaar 

4 >= 65 jaar 

CCOAFLlftop6k 

Leeftijd ondervraagde persoon in 6 klassen. 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse. 

Toelichting bij de definitie  

(1) 18 tot 35; (2) 35 tot 45; (3) 45 tot 55; (4) 55 tot 65; (5) 65 tot 75; (6) >75. Indeling wijkt 

af van de 6 klassen van variabele CCOAFLlftopk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 18 tot 35 jaar 

2 35 tot 45 jaar 

3 45 tot 55 jaar 

4 55 tot 65 jaar 

5 65 tot 75 jaar 

6 75 jaar en ouder 

CCOVRGLFTP 

Leeftijd van de partner. 

Definitie  

Leeftijd van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal gehele jaren dat is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon, op 

peildatum. 

CCOVRGM_V 

Geslacht persoon 1. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals aangegeven door de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 
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CCOVRGM_V2 

Geslacht persoon 2. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals aangegeven door de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

 

CCOVRGM_V3 

Geslacht persoon 3. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals aangegeven door de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

 

CCOVRGM_V4 

Geslacht persoon 4. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals aangegeven door de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

 

CCOVRGM_V5 

Geslacht persoon 5. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 
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Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals aangegeven door de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

CCOVRGM_V6 

Geslacht persoon 6. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals aangegeven door de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

CCOVRGM_V7 

Geslacht persoon 7. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals aangegeven door de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

CCOVRGM_V8 

Geslacht persoon 8 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals aangegeven door de respondent. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 
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CCOVRGMaand 

Enquêtemaand. 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld of beantwoord. 

Toelichting bij de definitie  

Enquêtemaand. 

CCOVRGMypos 

Maatschappelijke positie. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Welke 

omschrijving vindt u het beste bij u passen?' 

Toelichting bij de definitie  

Maatschappelijke positie zoals die door de ondervraagde persoon is opgegegeven. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betaald werk 

2 Werkloos 

3 Vrijwilliger 

4 Arbeidsongeschikt 

5 Scholier of studerende 

6 Huisvrouw of huisman 

7 gepensioneerd 

8 of geen van deze? 

9 Onbekend 

 

CCOAFLmyposhfd 

Maatschappelijke positie hoofd huishouden. 

Definitie  

Maatschappelijke positie hoofd huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betaald werk 

2 Werkloos 

3 Vrijwilliger 

4 Arbeidsongeschikt 

5 Scholier of studerende 

6 Huisvrouw of huisman 

7 gepensioneerd 

8 of geen van deze? 

9 Onbekend 
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CCOAFLmyposhkw 

Maatschappelijke positie hoofdkostwinner. 

Definitie  

Maatschappelijke positie hoofdkostwinner. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betaald werk 

2 Werkloos 

3 Vrijwilliger 

4 Arbeidsongeschikt 

5 Scholier of studerende 

6 Huisvrouw of huisman 

7 gepensioneerd 

8 of geen van deze? 

9 Onbekend 

 

CCOAFLmyposop 

Maatschappelijke positie ondervraagde persoon. 

Definitie  

Maatschappelijke positie ondervraagde persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding van de maatschappelijke positie van de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Betaald werk 

2 Werkloos 

3 Vrijwilliger 

4 Arbeidsongeschikt 

5 Scholier of studerende 

6 Huisvrouw of huisman 

7 gepensioneerd 

8 of geen van deze? 

9 Onbekend 

 

CCOVRGMyposP 

Maatschappelijke positie partner. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Welke 

omschrijving vindt u het beste bij uw partner passen?' 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Betaald werk 

2 Werkloos 

3 Vrijwilliger 

4 Arbeidsongeschikt 

5 Scholier of studerende 

6 Huisvrouw of huisman 

7 gepensioneerd 

8 of geen van deze? 

 

CCOVRGNComDie2 

Partner werkzaam binnen niet-commerciële dienstverlening. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Bent u dan 

werkzaam binnen:' 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is een vervolgvraag op CCOVRGTotwelk. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Openbaar bestuur (o.a. overheid), 

2 Gezondheidszorg en welzijnszorg of 

3 Onderwijs, cultuur en overige dienstverlening? 

4 Anders 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

 

CCOVRGNComDien 

Ondervraagde persoon werkzaam binnen niet-commerciële dienstverlening. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Bent u dan 

werkzaam binnen:' 

Toelichting bij de definitie  

Deze vraag is een vervolgvraag op CCOVRGTotwelkP. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Openbaar bestuur (o.a. overheid), 

2 Gezondheidszorg en welzijnszorg of 

3 Onderwijs, cultuur en overige dienstverlening? 
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Waarde Label 

4 Anders 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

 

CCOVRGNKind9 

Aantal kinderen jonger dan 9 jaar. 

Definitie  

Aantal kinderen in het huishouden van een specifieke leeftijd. 

 

CCOAFLondpers 

Wie is ondervraagde persoon. 

Definitie  

Wie is de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 iemand anders 

1 hoofd huishouden 

2 partner van hoofd huishouden 

 

CCOVRGOpleid 

Wat is uw hoogst voltooide opleiding in dit onderwijs? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Wat is uw 

hoogst voltooide opleiding in dit onderwijs?' 

Toelichting bij de definitie  

Interviewer stelt vast op basis van het antwoord van de respondent wat de hoogst voltooide 

opleiding is en deelt deze in in een van de 7 categorieën. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleen lagere school, incl. speciaal onderwijs (bijv. LOM,BL 

2 Lager Beroepsonderwijs (bijv. lts,leao, huishoudschool,ambac 

3 ulo,mulo,mavo,ivo,ivko,middenschool, @/-3 jaar: havo,vwo,gy 

4 Middelbaar Beroepsonderwijs (bijv. meao,mspo,mts) @/-Hoger 

5 Hoger Beroepsonderwijs (bijv. hts,heao,mo-a,pedagogische ac 

6 Semi-wetenschappelijk onderwijs (bijv. mo-b,nivra,voortgeze 

9 Weet niet/geen antwoord 
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CCOVRGOpleidP 

Wat is de hoogst voltooide opleiding in dit onderwijs van de partner? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Wat is de 

hoogst voltooide opleiding van uw partner?' 

Toelichting bij de definitie  

Interviewer stelt vast op basis van het antwoord van de respondent wat de hoogst voltooide 

opleiding is en deelt deze in in een van de 7 categorieën. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleen lagere school, incl. speciaal onderwijs (bijv. LOM,BL 

2 Lager Beroepsonderwijs (bijv. lts,leao, huishoudschool,ambac 

3 ulo,mulo,mavo,ivo,ivko,middenschool, @/-3 jaar: havo,vwo,gy 

4 Middelbaar Beroepsonderwijs (bijv. meao,mspo,mts) @/-Hoger 

5 Hoger Beroepsonderwijs (bijv. hts,heao,mo-a,pedagogische ac 

6 Semi-wetenschappelijk onderwijs (bijv. mo-b,nivra,voortgeze 

9 Weet niet/geen antwoord 

CCOAFLoplhfd 

Indeling van de hoogste opleiding van het hoofd huishouden in 6 klassen. 

Definitie  

Indeling hoogst voltooide opleiding hoofd huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 lager onderwijs 

2 LBO, LAVO, MAVO 

3 MBO, HAVO, VWO 

4 HBO, KANDIDAATSEXAMEN 

5 WO, MO-B, NIVRA 

9 Niveau onbekend 

 

CCOAFLoplhkw 

Indeling van de hoogste opleiding van de hoofdkostwinner in 6 klassen. 

Definitie  

Indeling hoogst voltooide opleiding hoofdkostwinner. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 lager onderwijs 

2 LBO, LAVO, MAVO 

3 MBO, HAVO, VWO 
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Waarde Label 

4 HBO, KANDIDAATSEXAMEN 

5 WO, MO-B, NIVRA 

9 Niveau onbekend 

 

CCOAFLoplhkw3k 

Indeling van de hoogste opleiding van het hoofdkostwinner in 3 klassen. 

Definitie  

Indeling hoogst voltooide opleiding hoofdkostwinner. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 lager 

2 middelbaar 

3 hoger 

9 onbekend 

 

CCOAFLoplop 

Indeling van de hoogste opleiding van de ondervraagde persoon in 6 klassen. 

Definitie  

Indeling hoogst voltooide opleiding ondervraagde persoon in dit onderwijs 

Codelijst 

Waarde Label 

1 lager onderwijs 

2 LBO, LAVO, MAVO 

3 MBO, HAVO, VWO 

4 HBO, KANDIDAATSEXAMEN 

5 WO, MO-B, NIVRA 

9 Niveau onbekend 

 

CCOVRGPLHH 

Plaats in het huishouden ondervraagde persoon. 

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 Hoofd 

3 Echtgeno(o)t(e) 



 

 

Microdataservices 
 

 documentatie cco                               44 

Waarde Label 

4 Vaste partner van hoofd 

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 

14 (toch) kind van Huishoudenskern 

98 Geweigerd 

99 Weet niet 

 

CCOVRGPLHH2 

Plaats in het huishouden persoon 2. 

Definitie  

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

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord van de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Hoofd 

3 Echtgeno(o)t(e) 

4 Vaste partner van hoofd 

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 

14 (toch) kind van Huishoudenskern 

98 Geweigerd 

99 Weet niet 
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CCOVRGPLHH3 

Plaats in het huishouden persoon 3. 

Definitie  

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

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord van de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Hoofd 

3 Echtgeno(o)t(e) 

4 Vaste partner van hoofd 

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 

14 (toch) kind van Huishoudenskern 

98 Geweigerd 

99 Weet niet 

 

CCOVRGPLHH4 

Plaats in het huishouden persoon 4. 

Definitie  

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

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord van de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Hoofd 

3 Echtgeno(o)t(e) 

4 Vaste partner van hoofd 

5 Kind (van huishoudkern) 
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Waarde Label 

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 

14 (toch) kind van Huishoudenskern 

98 Geweigerd 

99 Weet niet 

 

CCOVRGPLHH5 

Plaats in het huishouden persoon 5. 

Definitie  

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

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord van de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Hoofd 

3 Echtgeno(o)t(e) 

4 Vaste partner van hoofd 

5 (toch) kind van Huishoudenskern 

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 

14 (toch) kind van Huishoudenskern 

98 Geweigerd 

99 Weet niet 
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CCOVRGPLHH6 

Plaats in het huishouden persoon 6. 

Definitie  

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

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord van de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Hoofd 

3 Echtgeno(o)t(e) 

4 Vaste partner van hoofd 

5 (toch) kind van Huishoudenskern 

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 

14 (toch) kind van Huishoudenskern 

98 Geweigerd 

99 Weet niet 

CCOVRGPLHH7 

Plaats in het huishouden persoon 7. 

Definitie  

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

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord van de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Hoofd 

3 Echtgeno(o)t(e) 

4 Vaste partner van hoofd 

5 Kind (van huishoudkern) 

6 Vader / Moeder 
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Waarde Label 

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 

14 (toch) kind van Huishoudenskern 

98 Geweigerd 

99 Weet niet 

 

CCOVRGPLHH8 

Plaats in het huishouden persoon 8. 

Definitie  

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

de referentiepersoon van een huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van antwoord van de ondervraagde persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Hoofd 

3 Echtgeno(o)t(e) 

4 Vaste partner van hoofd 

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 

14 (toch) kind van Huishoudenskern 

98 Geweigerd 

99 Weet niet 
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CCOVRGPrijzK12 

Prijzen komende 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'En de prijzen? 

Vindt u dat de prijzen in de afgelopen twaalf maanden gestegen zijn, gedaald of vrijwel 

gelijk gebleven?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Sterker stijgen 

2 Evenveel stijgen 

3 Minder stijgen 

4 Niet stijgen of dalen 

5 Dalen 

9 weet niet 

 

CCOVRGPrijzL12 

Prijzen afgelopen 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Wat verwacht 

u van de komende twaalf maanden? Zullen de prijzen volgens U stijgen, dalen of gelijk 

blijven?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Sterk gestegen 

2 Matig gestegen 

3 Zwak gestegen 

4 Vrijwel gelijk gebleven 

5 Gedaald 

9 Weet niet 

 

CCOAFLprzk12p 

Met hoeveel procent zullen de prijzen de komende 12 maanden stijgen of dalen. 

Definitie  

Percentage waarmee de respondent denkt dat de prijzen de komende twaalf maanden gaan 

dalen of stijgen. 

Toelichting bij de definitie  

Bewerking inflatievraag CCOVRGVr42A met CCOVRGPrijzK12. Op basis van routing van 

CCOVRGPrijzK12 wordt het percentage ingevuld bij "gestegen" in de afgelopen 12 

maanden overgenomen bij de categorie "evenveel stijgen" in de komende 12 maanden. 
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CCOAFLprzl12p 

Met hoeveel procent zijn de prijzen in de afgelopen 12 maanden gestegen of gedaald. 

Definitie  

Percentage waarmee de respondent denkt dat de prijzen de afgelopen twaalf maanden zijn 

gestegen of gedaald. 

Toelichting bij de definitie  

Bewerking inflatievraag CCOVRGVr42A met CCOVRGPrijzK12. Op basis van routing van 

CCOVRGPrijzK12 wordt bij antwoord "weet niet" de code '999' ingevoerd. 

 

CCOVRGRespDag 

Enquêtedag. 

Definitie  

Datum waarop een vragenlijst is ingevuld of beantwoord. 

Toelichting bij de definitie  

Enquêtedag. 

Codelijst 

Waarde Label 

998 Geweigerd 

999 Weet niet 

 

CCOAFLsamhh 

Typering huishouden. 

Definitie  

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

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 eenpersoons huishouden 

2 echtpaar zonder kind(eren) 

3 echtpaar met kind(eren) 

4 eenouder gezin met kind(eren) 

5 overige huishoudens 

9 onbekend 

 

CCOAFLsamhh2 

Typering huishouden uitgebreid. 

Definitie  

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

huishouden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 alleenstaand 65- 

2 alleenstaand 65+ 

3 paar zdk 45- 

4 paar zdk 45+ 

5 eenoudergezin met  1 knd 

6 eenoudergezin en >=2 knd 

7 paar met 1 knd 

8 paar met 2 knd 

9 paar met >=3 knd 

10 ander huishouden 

99 onbekend 

 

CCOAFLsamhh3 

Typering huishouden extra uitgebreid. 

Definitie  

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

huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 onbekend 

1 alleenstaande 

2 alleenstaande man 

3 alleenstaande vrouw 

4 alleenstaande tot 65 jr 

5 alleenstaande >=65 jr 

6 meerpersoonshuishouden 

7 ep m-z knd znd anderen 

8 ep znd knd 

9 ep zk hkw tot 65 jaar 

10 ep zk hkw 65 jr en ouder 

11 ep met knd 

12 ep alleen minj knd 

13 ep minim 1 mrj knd 

14 eenoudergezin 

15 eog alleen minj knd 

16 eog miniml 1 mrj knd 

17 ander huishouden 
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CCOAFLsocgrhh 

Sociale groep hoofd huishouden. 

Definitie  

De sociale groep waartoe een persoon behoort. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 fulltime werkkring 

2 parttime werkkring 

3 wao of aaw 

4 gepensioneerd, rentenieren 

5 werkloos, zoekt werk 

6 scholier, student 

7 werkzaam in huishouden 

8 vrijwilliger, anders 

9 onbekend 

 

CCOAFLsocgrhkw 

Sociale groep hoofdkostwinner. 

Definitie  

De sociale groep waartoe een persoon behoort. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 fulltime werkkring 

2 parttime werkkring 

3 wao of aaw 

4 gepensioneerd, rentenieren 

5 werkloos, zoekt werk 

6 scholier, student 

7 werkzaam in huishouden 

8 vrijwilliger, anders 

9 onbekend 

CCOAFLsocgrop 

Sociale groep ondervraagde persoon. 

Definitie  

De sociale groep waartoe een persoon behoort. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 fulltime werkkring 

2 parttime werkkring 
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Waarde Label 

3 wao of aaw 

4 gepensioneerd, rentenieren 

5 werkloos, zoekt werk 

6 scholier, student 

7 werkzaam in huishouden 

8 vrijwilliger, anders 

9 onbekend 

 

CCOVRGSpaarK12 

Geld opzij leggen komende 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Denkt u in de 

komende twaalf maanden geld opzij te kunnen leggen?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, zeker 

2 ja, misschien 

3 Waarschijnlijk niet 

4 Zeker niet 

9 Weet niet 

 

CCOVRGSpZinvol 

Zinvol om te sparen. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Als u let op de 

algemene economische situatie, vindt u dan dat het zin heeft om te sparen?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, zeker 

2 ja, misschien 

3 Waarschijnlijk niet 

4 Zeker niet 

9 Weet niet 

 

CCOAFLsrtwkhh 

Dienstverband hoofd huishouden. 

Definitie  

Soort dienstverband. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 loon of salaris 

2 direkteur nv of bv 

3 zelfstandig, vrij beroep 

4 anders 

7 n.v.t. 

 

CCOAFLsrtwkhkw 

Dienstverband hoofdkostwinner. 

Definitie  

Soort dienstverband. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 loon of salaris 

2 direkteur nv of bv 

3 zelfstandig, vrij beroep 

4 anders 

7 n.v.t. 

 

CCOAFLsrtwkop 

Dienstverband ondervraagde persoon. 

Definitie  

Soort dienstverband. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 loon of salaris 

2 direkteur nv of bv 

3 zelfstandig, vrij beroep 

4 anders 

7 n.v.t. 

 

CCOVRGStedGem 

Stedelijkheid gemeente. 

Definitie  

Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde 

omgevingsadressendichtheid (oad). 
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Toelichting bij de definitie  

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. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zeer sterk stedelijk 

2 sterk stedelijk 

3 matig stedelijk 

4 weinig stedelijk 

5 niet stedelijk 

9 Onbekend 

 

CCOVRGTotwelk 

Tot welke bedrijfssector behoort het bedrijf of de instelling waar u werkt? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Tot welke 

bedrijfssector behoort het bedrijf of de instelling waar u werkt?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Landbouw en Visserij 

2 Industrie en Bouwnijverheid 

3 Commerciële dienstverlening of 

4 Niet-commerciële dienstverlening 

5 Anders 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

 

CCOVRGTotwelkP 

Tot welke bedrijfssector behoort het bedrijf of de instelling waar uw partner werkt? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Tot welke 

bedrijfssector behoort het bedrijf of de instelling waar uw partner werkt?' 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Landbouw en Visserij 

2 Industrie en Bouwnijverheid 

3 Commerciële dienstverlening of 

4 Niet-commerciële dienstverlening? 

5 Anders 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

CCOVRGUitgWK12 

Uitgaven onderhoud woning komende 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Bent u van 

plan de komende twaalf maanden belangrijke uitgaven te doen voor onderhoud of 

verbetering van uw woning? Daarbij kunt u denken aan groot schilderwerk, verwarming of 

sanitair, een keuken, verbouwingen, isolatie en dergelijke.' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja, zeker 

2 Ja, misschien 

3 Waarschijnlijk niet 

4 Zeker niet 

5 Weet niet 

CCOAFLurenhfd 

Aantal werkuren per week hoofd huishouden. 

Definitie  

Aantal werkuren per week van het hoofd huishouden. 

 

CCOAFLurenhkw 

Aantal werkuren per week hoofdkostwinner. 

Definitie  

Aantal werkuren per week van het hoofd huishouden. 

 

CCOAFLurenwkop 

Aantal werkuren per week ondervraagde persoon. 

Definitie  

Aantal werkuren per week van het hoofd huishouden. 
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CCOAFLvaricv 

Index consumentenvertrouwen. 

Definitie  

Index van het consumentenvertrouwen. 

CCOAFLvariek 

Index economisch klimaat. 

Definitie  

Index van het economische klimaat. 

CCOAFLvarikb 

Index koopbereidheid. 

Definitie  

Index van de koopbereidheid 

Toelichting bij het gebruik  

De categorieën van de vragen CCOVRGEconL12, CCOVRGEconK12, CCOVRGFinanL12, 

CCOVRGFinanK12 en COVRGGrAankNu krijgen een numerieke waarde. Positieve 

antwoorden +100, negatieve antwoorden -100, neutrale antwoorden en 'weet niet' krijgen de 

waarde 0 (nul). Deze worden weggeschreven in respectievelijk CCOAFLesl12, 

CCOAFLesk12, CCOAFLfsl12, CCOAFLfsk12 en CCOAFLgra. Het gemiddelde van deze 

vijf waarden is de index van het consumentenvertrouwen: CCOAFLvaricv. Het gemiddelde 

van CCOAFLesl12, CCOAFLesk12 is de index economisch klimaat: CCOAFLvariek. Het 

gemiddelde van CCOAFLfsl12, CCOAFLfsk12 en CCOAFLgra is de index koopbereidheid: 

CCOAFLvarikb. 

CCOVRGVr40A 

Met hoeveel procent denkt u dat de prijzen de afgelopen twaalf maanden zijn gestegen of 

gedaald? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Met hoeveel 

procent denkt u dat de prijzen de afgelopen twaalf maanden gestegen of gedaald zijn ?' 

CCOVRGVr42A 

Met hoeveel procent denkt u dat de prijzen de komende twaalf maanden zullen stijgen of 

dalen? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Wat verwacht 

u van de komende twaalf maanden? Zullen de prijzen volgens U stijgen, dalen of gelijk 

blijven?' 
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CCOVRGWerklK12 

Werkloosheid komende 12 maanden. 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Hoe denkt u dat 

het in de komende twaalf maanden zal gaan met de werkloosheid in Nederland? Zal deze 

volgens u stijgen, dalen of gelijk blijven?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Duidelijk stijgen 

2 Iets Stijgen 

3 Gelijk blijven 

4 Iets dalen 

5 Duidelijk dalen 

9 Weet niet 

CCOAFLwerknemH 

Is hoofd huishouden werknemer? 

Definitie  

Werkzaam als werknemer 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ja 

2 nee 

CCOAFLwerknhkw 

Is hoofdkostwinner werknemer? 

Definitie  

Werkzaam als werknemer 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ja 

2 nee 

CCOAFLwerknop 

Is ondervraagde persoon werknemer? 

Definitie  

Werkzaam als werknemer 

Codelijst 

Waarde Label 

1 ja 

2 nee 
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CCOAFLwrkhh 

Hoe hoofd huishouden werkzaam indien niet werknemer? 

Definitie  

Hoe is het hoofd huishouden werkzaam indien deze geen werknemer is? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zelfstandig 

2 dir nv of bv 

3 meewerkend 

4 anders 

CCOAFLwrkhkw 

Hoe kostwinner werkzaam indien niet werknemer? 

Definitie  

Hoe is de hoofdkostwinner werkzaam indien deze geen werknemer is? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zelfstandig 

2 dir nv of bv 

3 meewerkend 

4 anders 

CCOVRGWrkneme2 

Werkt uw partner als werknemer? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Werkt uw 

partner als werknemer?' 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Neen 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

 

CCOVRGWrknemer 

Werkt u als werknemer? 

Definitie  

Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Werkt u als 

werknemer? Als er meerdere werkkringen zijn, beantwoord deze vraag voor de werkkring 

waarin de meeste uren gewerkt wordt.' 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Neen 

8 Geweigerd 

9 Weet niet 

 

CCOAFLwrkop 

Hoe ondervraagde persoon werkzaam indien niet werknemer? 

Definitie  

Hoe is de ondervraagde persoon werkzaam indien deze geen werknemer is? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zelfstandig 

2 dir nv of bv 

3 meewerkend 

4 anders 

CCOAFLwrkopp 

Hoe partner werkzaam indien niet werknemer? 

Definitie  

Hoe is de partner werkzaam indien deze geen werknemer is? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 zelfstandig 

2 dir nv of bv 

3 meewerkend 

4 anders 

 

 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

CCO 2012V2 Definitief 

CCO 2013V2 Definitief 

CCO 2014V2 Definitief 

CCO 2015V1 Eerste plaatsing 

CCO 2016V1 Eerste plaatsing 

 

 

 


