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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 Inkomenspanelonderzoek: inkomen- en vermogen van huishoudens
en personen, revisie 2021, deel A.”
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 jaren 1977,1981,1985,1989 t/m 2014.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Dit jaar is het Inkomenspanelonderzoek (IPO) over de gehele periode 1977-2014
gereviseerd, waardoor het IPO zo goed mogelijk vergelijkbaar is gemaakt met de huidige
integrale inkomensreeks (INPATAB, INHATAB). Daarbij is met de naamgeving van de
variabelen van het IPO ook aangesloten bij de integrale inkomensreeks.



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
“Inkomenspanelonderzoek: inkomen- en vermogen van huishoudens en personen, revisie
2021, deel A”.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen
alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:



IPORevisienota-1977-2014-DEF;
inkomen-verdeeld-trends-1977-2019.
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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

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) verschaft informatie over het inkomen van personen en
huishoudens. Het inkomen is gedetailleerd naar samenstelling. Zo is het inkomen opgebouwd
uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, inkomen uit vermogen en diverse
soorten uitkeringen, terwijl premies en belastingen in mindering zijn gebracht om te komen
tot het besteedbaar inkomen. Het IPO verschaft ook informatie over de positie die personen
en huishoudens op de inkomensladder (huishoudens: vermogensladder) innemen. Deze reeks
heeft betrekking op gereviseerde gegevens, waarbij qua methodologie en indelingen zoveel
mogelijk is aangesloten bij de huidige inkomens- en vermogensproductie.
Beschrijving van de populatie

Totale bevolking van Nederland per ultimo van het kalenderjaar (de facto de bevolking per 1
januari van het jaar volgend op het onderzoeksjaar).
Methodologie

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) is vanaf verslagjaar 1989 een steekproefonderzoek op
basis van een panel van personen. Naast de steekproefpersonen worden jaarlijks ook de
personen die ultimo het onderzoeksjaar tot zijn huishouden behoren eveneens in het onderzoek
opgenomen, zodat ook informatie over het huishouden beschikbaar komt. Jaarlijks vindt een
bijtrekking plaats voor de instroom in de bevolking (geboorten en immigratie). Uit diverse
(integrale) administraties (hoofdzakelijk afkomstig van de belastingdienst) worden inkomensen vermogensgegevens aan de personen uit het IPO toegevoegd. Enkele ontbrekende gegevens
worden geïmputeerd. In totaal worden zo'n 34 bestanden met ruim 1600 variabelen verwerkt.
De jaren 1977, 1981 en 1985 zijn gebaseerd op het Landelijk Uitvoerig Inkomensonderzoek
(LUI) en vormen de voorloper van het IPO (vanaf 1989). Deze kennen geen panelopzet, maar
zijn afzonderlijke steekproeven. Voor de overzichtelijkheid is voor deze drie verslagjaren wel
de naam "IPO" gehanteerd. In de bestanden zijn de belangrijkste publicatievariabelen van
inkomen en vermogen over de periode 1977-2014 opgenomen. Van niet alle personen en
huishoudens is het inkomen/vermogen bekend. Wanneer van een huishouden het inkomen of
vermogen niet is waargenomen, dan zijn alle velden die betrekking hebben op geldwaarden
(zowel betrekking hebbende op personen als huishoudens) gevuld met "9999999999" voor
inkomensvariabelen (10x9) of "99999999999" voor vermogensvariabelen (11x9).
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Procesverloop

De gegevens over de gehele periode 1977-2014 zijn gereviseerd en sluiten qua methodologie
en indelingen zo goed mogelijk aan op de huidige inkomens- en vermogensproductie. Toch
blijver er verschillen over. Vandaar dat er een A-reeks is (1977 t/m 2000) en een B-reeks (2000
t/m 2014). Voor een verdere toelichting op de revisie zie de bijlage IPORevisienota-19772014-DEF.
Zie ook de publicatie: Inkomen verdeeld trends 1977-2019 in samenwerking met de
universiteit Leiden.
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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
38
39
40

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
JAAR
IHHID
GEWICHT
GES
BUR
LFT
PK2HGE
PK2HLA
PKALFT
GEMCODE
LANDD
PROVC
STEDGEM
AANDKP
INPBELI
INPKKCODE
INPKKGEM
INPKKMUT
INPP100PBRUT
INPP100PPERS
INPP100PPRIM
INPPERSBRUT
INPPERSINK
INPPERSPRIM
INPPG410WW
INPPG610WAO
INPPG710PEN
INPPG810ZFW
INPPH570ZWP
INPPH670AOP
INPPH770OUP
INPPH780OUV
INPPH790LLP
INPPH865ZFW
INPPH868ZTS
INPPH880ZKV
INPPI440WW
INPPI640WAO
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A1
A9
F4
A11
F9.4
F1
F1
F3
F1
F2
F1
F4
F1
F2
F1
F1
F10
F1
F10
F10
F3
F3
F3
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
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VolgNr
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
79
80
81
82
83
84
85

Naam
INPPI840ZFW
INPPINK
INPPN400WW
INPPN700PEN
INPPN800ZFW
INPPO830ZFW
INPPOSHHK
INPPS850ZFW
INPPV420WW
INPPV820ZFW
INPPZ860ZFW
INPSECJ
INPT1000WER
INPT1020AMB
INPT1030DGN
INPT1040NAT
INPT1060OVE
INPT1068ZVW
INPT2070WIN
INPT3080REN
INPT3100OBL
INPT3110DAB
INPT3120DIV
INPT3140HEW
INPT3150ONG
INPT3160OVB
INPT3170RBW
INPT3180RST
INPT3190RBS
INPT5210WW
INPT5220WA
INPT5230ZW
INPT5240AO
INPT5250AOP
INPT5260AOW
INPT5270AWW
INPT5280PEN
INPT5288ZVW
INPT5290LLP
INPT6290ABW
INPT6300DIV
INPT6318ZVW
INPT6320KB
INPT6325KGB
INPT6330STU
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F10
A1
F10
F10
F10
F10
A1
F10
F10
F10
F10
A2
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
F10
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VolgNr
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Naam
INPT7340HRS
INPT7350REW
INPT7360TSK
INPT8370ONT
INPV0390BET
INPV3900INK
INHAHL
INHAHLMI
INHARMLAG
INHARMLAGL
INHARMSOC
INHARMSOCL
INHBBIHJ
INHBELIH
INHBESTINKH
INHBRUTINKH
INHEHALGR
INHGESTINKH
INHP100HBEST
INHP100HBRUT
INHP100HGEST
INHP100HPRIM
INHPOPIIV
INHPRIMINKH
INHSAMAOW
INHSAMHH
VEHW1000VERH
VEHW1111BANH
VEHW1112EFFH
VEHW1121WONH
VEHW1122OGOH
VEHW1130ONDH
VEHW1140ABEH
VEHW1150OVEH
VEHW1210SHYH
VEHW1220SSTH
VEHW1230SOVH
INPPN500ZW
INPPG510ZW
INPPV520ZW
INPPI540ZW
INPPN600WAO
INPPV620WAO
INPPH680AOV
INPPH870ZKP
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F10
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A2
F10
F10
F10
A1
F10
F3
F3
F3
F3
A1
F10
A2
A2
F11
F11
F11
F11
F11
F11
F11
F11
F11
F11
F11
F10
F10
F10
F10
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F10
F10
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VolgNr
131
132
133

Naam
INPV3910VER
INPT4200ONB
INPT9380ONB
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
RINPERSOONS

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon
Definitie
De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Codelijst
Waarde
F
G
R
S

Label
RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF
RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, GEEN SOFINR
RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF

RINPERSOON

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon
Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos
nummer.
Toelichting bij het gebruik
Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek
natuurlijk persoon.
JAAR

Verslagjaar
Definitie
De periode waarop de gegevens betrekking hebben.
Toelichting bij de definitie
Het gaat hier om het kalenderjaar, waarover het inkomen is vastgesteld
IHHID

Huishoudensnummer per jaar
Definitie
Dit nummer identificeert een huishouden. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.
Toelichting bij de definitie
Dit nummer identificeert de personen die samen in een verslagjaar een huishouden vormen.
Dit nummer heeft verder geen betekenis en is niet geschikt om met welk ander bestand dan
ook te koppelen.
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GEWICHT

Ophooggewicht
Definitie
Een gewicht toegekend aan een huishouden ter ophoging en herweging naar bevolkingstotalen.
Toelichting bij de definitie
De steekproef is opgehoogd door elk huishouden een startgewicht te geven omgekeerd
evenredig aan de trekkingskans van het huishouden. De personen krijgen het gewicht van het
huishouden waartoe zij behoren. Om de nauwkeurigheid van de uitkomsten verder te
verbeteren en aansluiting bij de Bevolkingsstatistiek en Huishoudensstatistiek te krijgen, is
een poststratificatie toegepast. De startgewichten worden daarbij zodanig aangepast dat het
aantal personen voor een combinatie van leeftijd met geslacht, burgerlijke staat, regio
(provincie) en soort adres aansluit op gegevens van de Bevolkingsstatistiek, en bovendien het
aantal particuliere huishoudens naar omvang, regio (provincie) en leeftijd van het hoofd
overeenkomt met de uitkomsten van de Huishoudensstatistiek. Hierbij wordt een
poststratificatietechniek toegepast die ervoor zorgt dat de leden van een huishouden (en het
huishouden) een gelijk gewicht behouden.
GES

Geslacht
Definitie
Het geslacht van een persoon
Toelichting bij de definitie
Geslacht zoals vastgelegd in het gemeentelijk bevolkingsregister. In geval van
geslachtwijziging is alleen het laatst geldende geslacht vastgelegd.
Codelijst
Waarde
1
2
9

Label
Man
Vrouw
Onbekend

BUR

Burgerlijke staat
Definitie
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het
geregistreerd partnerschap.
Toelichting bij de definitie
Betreft de burgerlijke staat zoals afgeleid uit verbintenisgegevens zoals deze zijn vastgelegd
in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Burgerlijke staat: Formele positie van een
persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Per 1
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januari 1998 is het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Doorgaans worden het geregistreerd
partnerschap en het huwelijk op dezelfde wijze behandeld. Huwelijk: Wettelijke verbintenis
tot het samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor
personen van hetzelfde geslacht. Geregistreerd partnerschap: Een op het huwelijk lijkende
relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van
de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap
ingevoerd.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
9

Label
Ongehuwd
Gehuwd
Verweduwd
Gescheiden
Onbekend

LFT

Leeftijd van de persoon
Definitie
Leeftijd van een persoon
Toelichting bij de definitie
Peildatum 31 december van het statistiekjaar.
PK2HGE

Herkomstgroepering (land, generatie)
Definitie
Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van
zichzelf.
Toelichting bij de definitie
Autochtoon: Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Eerstegeneratieallochtoon: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder. Tweedegeneratieallochtoon: Persoon die in Nederland is geboren
met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Een autochtoon heeft als
herkomstgroepering Nederland. Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering
het land waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Toelichting bij het gebruik
De publicatie van landen moet volgens een standaard landenpublicatielijst plaatsvinden. Deze
lijst bevat per publicatiejaar de actuele landen. De geboortelandencodes moeten worden omgecodeerd naar deze landenlijst, met het referentiebestand LANDAKTUEELJJJJREFVV.
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Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
9

Label
Nederland
overig westers land, 1e gen.
Overig westers land, 2e gen.
Niet-westers land, 1e gen.
Niet-westers land, 2e gen.
Onbekend

PK2HLA

Herkomstgroepering (land)
Definitie
Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van
zichzelf.
Toelichting bij de definitie
Autochtoon: Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Eerstegeneratieallochtoon: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het
buitenland geboren ouder. Tweedegeneratieallochtoon: Persoon die in Nederland is geboren
met ten minste één in het buitenland geboren ouder. Een autochtoon heeft als
herkomstgroepering Nederland. Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering
het land waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval
is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader.
Toelichting bij het gebruik
De publicatie van landen moet volgens een standaard landenpublicatielijst plaatsvinden. Deze
lijst bevat per publicatiejaar de actuele landen. De geboortelandencodes moeten worden omgecodeerd naar deze landenlijst, met het referentiebestand LANDAKTUEELJJJJREFVV.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
99

Label
Nederland
Indonesië
Duitsland
België
Overig westers land
Suriname
Ned. Antillen en Aruba
Turkije
Marokko
Overig niet-westers land
Onbekend
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PKALFT

AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
Definitie
Aanduiding op welk moment een persoon de AOW (Algemene Ouderdoms Wet)-gerechtigde
leeftijd heeft bereikt.
Codelijst
Waarde
1
2
3

Label
Persoon bereikte aan het eind van het jaar de AOW-gerechtigde
leeftijd nog niet
persoon bereikte in de loop van het jaar de AOW-gerechtigde
leeftijd
persoon bereikte voor het begin van het jaar de AOWgerechtigde leeftijd

GEMCODE

Gemeentecode woonplaats
Definitie
De gemeente waar een huishouden woont.
Toelichting bij de definitie
Regionale indeling per 1 januari van het jaar na het statistiekjaar. 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
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 zijn
de gemeentecodelijsten te vinden in de beveiligde microdata omgeving:
K:\Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.
Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in
Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger
regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt
deze bestanden vinden in
de
beveiligde
microdata
omgeving:
K:\Utilities\Hulpbestanden\Gebieden in Nederland\.
LANDD

Landsdeel
Definitie
Een landsdeel volgens de Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques
(NUTS1).
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Toelichting bij de definitie
De Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS) is de indeling die Eurostat
voorschrijft voor de regionalisering van statistieken. De indeling bevat voor Nederland drie
NUTS-niveaus: Landsdelen (NUTS1), Provincies (NUTS2), en COROP-gebieden (NUTS3).
Codelijst
Waarde
1
2
3
4

Label
Noord-Nederland (LD)
Oost-Nederland (LD)
West-Nederland (LD)
Zuid-Nederland (LD)

PROVC

Provinciecode
Definitie
De provincie waar een persoon woont.
Toelichting bij de definitie
Regionale indeling. De Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS) is de
indeling die Eurostat voorschrijft voor de regionalisering van statistieken. De indeling bevat
voor Nederland drie NUTS-niveaus: Landsdelen (NUTS1), Provincies (NUTS2), en COROPgebieden (NUTS3).
Codelijst
Waarde
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Label
Groningen (PV)
Friesland (PV)
Drenthe (PV)
Overijssel (PV)
Flevoland (PV)
Gelderland (PV)
Utrecht (PV)
Noord-Holland (PV)
Zuid-Holland (PV)
Zeeland (PV)
Noord-Brabant (PV)
Limburg (PV)
onbekend

STEDGEM

Code stedelijkheidsgraad van de gemeente
Definitie
Een maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten gebaseerd op de gemiddelde
omgevingsadressendichtheid (oad).
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Toelichting bij de definitie
Stedelijkheidsgraad van de gemeente. Bij de indeling naar stedelijkheid zijn numerieke
waarden van de gemiddelde omgevingsadressendichtheid voor afzonderlijke gebieden
gecategoriseerd in vijf groepen of klassen: De klassengrenzen van de verschillende
categorieën stedelijkheid worden toegepast met ingang van 1992 en zijn zo gekozen dat alle
klassen
ongeveer
hetzelfde
aantal
inwoners
bevatten.
De
gemiddelde
omgevingsadressendichtheid van een gebied is het gemiddelde van de
omgevingsadressendichtheden
van
alle
adressen
in
dat
gebied.
De
omgevingsadressendichtheid wordt uitgedrukt in adressen per km2.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5

Label
Zeer sterk stedelijk
Sterk stedelijk
Matig stedelijk
Weinig stedelijk
Niet stedelijk

AANDKP

Aanduiding kernpersoon
Definitie
Indicatie of een persoon behoort tot de personensteekproef van het inkomenspanelonderzoek.
Toelichting bij de definitie
Het inkomenspanelonderzoek is een personensteekproef. De steekproefpersonen worden
kernpersonen genoemd. Aan deze steekproef worden alle personen toegevoegd die tot het
huishouden behoren van een of meer van de kernpersonen. Deze codering geeft aan of de
betreffende persoon wel of niet als kernpersoon is aangewezen. Kernpersonen worden
onderscheiden naar actieve en niet actieve kernpersonen. Bij verschillende kernpersonen in
een huishouden wordt één persoon aangewezen als actieve kernpersoon. Dit is de persoon met
het oudste jaar van opneming in de steekproef. Andere kernpersonen binnen het huishouden
worden niet-actieve kernpersonen genoemd.
Codelijst
Waarde
0
1
4
8

Label
geen kernpersoon
geen kernpersoon
actieve kernpersoon
niet-actieve kernpersoon

INPBELI

Belastbaar inkomen persoon
Definitie
Het belastbaar inkomen van een persoon
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Toelichting bij de definitie
De som van het belastbaar inkomen uit box 1, 2 en 3.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPKKCODE

Populatie koopkrachtmutatie
Definitie
Aanduiding of een persoon behoort tot de populatie waarvoor berekening van de
koopkrachtmutatie zinvol is.
Toelichting bij de definitie
Niet tot de doelpopulatie worden personen gerekend die in een van beide jaren tot de bevolking
in instellingen, inrichtingen en tehuizen behoorden, of waarvan het gestandaardiseerd inkomen
niet meer dan de helft van een bijstandsuitkering van een alleenstaande bedroeg.
Toelichting bij het gebruik
Selecteer records van personen met INPKKCODE = "1" om de doelpopulatie voor de
koopkrachtmutatie te bepalen.
Codelijst
Waarde Label
1
Populatie koopkrachtmutatie
2
Overige personen beide jaren in particulier huishouden met waargenomen
inkomen
3
Overige personen
INPKKGEM

Gemiddelde koopkracht van de persoon in jaar t-1 en t, in prijspeil van jaar t
Definitie
Gemiddelde van het gestandaardiseerd inkomen van een persoon van het onderzoeksjaar en
een jaar eerder, in prijzen van het onderzoeksjaar.
Toelichting bij de definitie
Voor het bepalen van de dynamische koopkrachtontwikkeling naar inkomenshoogte wordt het
inkomen gemiddeld over het begin- en eindejaar ter voorkoming van regressie naar het
gemiddelde.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon niet behoort tot de doelpopulatie koopkracht.
INPKKMUT

Koopkrachtmutatie van de persoon
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Definitie
Mutatie in het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen ten opzichte van een jaar
eerder, gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling op basis van de Consumentenprijsindex.
Toelichting bij het gebruik
De koopkrachtmutatie van de persoon is uitgedrukt in procenten x 100000. Onderstaande
waarden hebben als bijbehorende betekenis: -999999999 -9999,99999% of minder 999999999
9999,99999% of meer 9999999999 persoon behoort niet tot de doelpopulatie van koopkracht
Codelijst
Waarde
-999999999
999999999
9999999999

Label
-9999,99999% of minder
9999,99999% of meer
Geen doelpopulatie koopkracht

INPP100PBRUT

Percentielgroepen persoonlijk bruto inkomen van personen met inkomen in particuliere
huishoudens
Definitie
Persoonlijk bruto inkomen verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang van personen met
inkomen in particuliere huishoudens.
Codelijst
Waarde
-3
-2
-1
1
2
3
96
97
98
99
100

Label
Personen in institutionele huishoudens
Personen in particuliere huishoudens zonder waargenomen inkomen
Personen zonder persoonlijk inkomen
1e percentiel
2e percentiel
3e percentiel
Tot en met
96e percentiel
97e percentiel
98e percentiel
99e percentiel
100e percentiel

INPP100PPERS

Percentielgroepen persoonlijk inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens
Definitie
Persoonlijk inkomen verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang van personen met inkomen
in particuliere huishoudens.
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Codelijst
Waarde
-3
-2
-1
1
2
3
96
97
98
99
100

Label
Personen in institutionele huishoudens
Personen in particuliere huishoudens zonder waargenomen inkomen
Personen zonder persoonlijk inkomen
1e percentiel
2e percentiel
3e percentiel
Tot en met
96e percentiel
97e percentiel
98e percentiel
99e percentiel
100e percentiel

INPP100PPRIM

Percentielgroepen persoonlijk primair inkomen van personen met primair inkomen in
particuliere huishoudens
Definitie
Persoonlijk primair inkomen verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang van personen met
primair inkomen in particuliere huishoudens.
Codelijst
Waarde
-3
-2
-1
1
2
3
96
97
98
99
100

Label
Personen in institutionele huishoudens
Personen in particuliere huishoudens zonder waargenomen inkomen
Personen zonder persoonlijk inkomen
1e percentiel
2e percentiel
3e percentiel
Tot en met
96e percentiel
97e percentiel
98e percentiel
99e percentiel
100e percentiel

INPPERSBRUT

Persoonlijk bruto inkomen
Definitie
Het persoonlijk primair inkomen verhoogd met ontvangen overdrachten
Toelichting bij de definitie
Het persoonlijk bruto inkomen verschilt van de definitie van het bruto inkomen van het
huishouden. In het bruto inkomen van het huishouden worden inkomen uit vermogen,
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kinderbijslag, kind gebonden budget en ontvangen gebonden overdrachten zoals huurtoeslag
ook meegeteld.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPERSINK

Persoonlijk inkomen
Definitie
Het persoonlijk inkomen bevat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een
persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering
inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van
kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen zijn in mindering
gebracht.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPERSPRIM

Persoonlijk primair inkomen
Definitie
Het persoonlijk primair inkomen bevat het bruto-inkomen van een persoon uit arbeid en uit
eigen onderneming. Inkomen uit arbeid bestaat uit het brutoloon (inclusief de werknemers- en
werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen), tantième en de beloning van
arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook loon in natura zoals de waarde van het
privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend. Inkomen uit eigen
onderneming vormt de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en
ondernemingsvermogen.
Toelichting bij de definitie
Het persoonlijk primair inkomen verschilt van de definitie van primair inkomen van het
huishouden. In het primair inkomen van het huishouden wordt ook inkomen uit vermogen
meegeteld.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPG410WW

Premie WW ten laste van werkgever
Definitie
De werkgeversbijdrage in de premies WW/nWW (Werkloosheidwet).
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Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPG610WAO

Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van werkgever
Definitie
De werkgeversbijdrage in de premies voor de WAO (Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering) en WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
vanaf 29-12-2005).
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPG710PEN

Premie pensioen ten laste van werkgever
Definitie
De werkgeversbijdrage in de premies voor de verplichte pensioenverzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPG810ZFW

Premie ZFW/Zvw ten laste van werkgever
Definitie
Premie ZFW (Ziekenfondswet, tot 2006) of Zvw (Zorgverzekeringswet, vanaf 2006)
rechtstreeks betaald door de werkgever. De vergoeding van de werkgever voor de Zvw-premie
(2006-2012) wordt hier niet toe gerekend, de werkgeversheffing (vanaf 2013) wel.
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering
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Toelichting bij het gebruik
De ZFW-premie (tot 2006) is niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar is berekend. De
vergoeding van werkgevers voor de Zvw-premie (2006-2012) is opgenomen in de variabele
INPT1068ZVW. De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort
zonder waargenomen inkomen.
INPPH570ZWP

Premie particuliere verzekering in verband met arbeidsongeschiktheid
Definitie
Premies particuliere verzekering voor uitkering inkomensverzekering in verband met
arbeidsongeschiktheid. Het betreft vrijwillig betaalde premies voor particuliere verzekering
die recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit en ongeval. Omvat ook de premies die
met ingang van 1994 zijn betaald voor de verzekering die dient voor de reparatie van het
zogenaamde Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)-gat.
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPH670AOP

Premie bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidspensioen
Definitie
Premie voor aanvullende uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPH770OUP

Premie particuliere verzekering in verband met ouderdom/nabestaanden
Definitie
Premies voor particuliere verzekeringen in verband met pensioen. Het betreft premies voor
lijfrente betaald aan verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds.
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen. Terugontvangen premies zijn afgetrokken.
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Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPH780OUV

Premie volksverzekering AOW en ANW
Definitie
Premie voor volksverzekeringen in verband met pensioen. Het betreft betaalde premies in het
kader van de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de Anw (Algemene nabestaandenwet).
Deze premies zijn het saldo van de verschuldigde (bruto) premie en het AOW/Anwpremiedeel van de heffingskorting (vanaf 2001).
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPH790LLP

Gespaard bedrag voor de levenslooprekening
Definitie
Het bedrag dat is ingelegd in de levensloopregeling (vanaf 2006). Met deze regeling kunnen
werknemers een deel van hun brutosalaris sparen om in de toekomst een periode van onbetaald
verlof te financieren. Dit spaarsaldo kan voor vrijwel elke vorm van verlof worden gebruikt.
Werknemers mogen het spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan.
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPH865ZFW

Premie ZFW/Zvw aan zorgverzekeraar (verplicht)
Definitie
Tot 2006: de nominale premie in het kader van de ZFW (Ziekenfondswet). De nominale
premie is een vast bedrag per verzekerde en omvat ook de premie voor eventuele
meeverzekerde partner en kinderen. Vanaf 2006: de nominale premie in het kader van de Zvw
(Zorgverzekeringswet). Deze wordt rechtstreeks betaald aan de zorgverzekeraar. De nominale
premie is een vast bedrag per verzekerde (persoon van 18 jaar en ouder). De premie geeft niet
de werkelijk betaalde premie weer, maar een berekende. Het gaat om de standaardpremie voor
het basispakket van de Zvw. De standaardpremie is gecorrigeerd voor de gemiddelde
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ontvangsten uit de no-claimregeling (tot 2008) en de gemiddelde kosten van het eigen risico
(vanaf 2008), gedifferentieerd naar leeftijd en geslacht.
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPH868ZTS

Zorgtoeslag
Definitie
Inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de nominale premies Zvw (Zorgverzekeringswet).
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering: Zorgtoeslag (vanaf 2006). Deze inkomenscomponent wordt
bij de instelling in het inkomensbegrip behandeld als een negatieve premie (of korting op de
premie), en niet zoals de huurtoeslag als een gebonden overdracht. De zorgtoeslag maakt
hierdoor geen deel uit van het bruto inkomen.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPH880ZKV

Premie volksverzekering AWBZ
Definitie
Premies voor de volksverzekering in verband met ziektekosten. Het betreft betaalde premies
in het kader van de AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten). Deze premies zijn het
saldo van de verschuldigde (bruto) premie en het AWBZ-premiedeel van de heffingskorting
(vanaf 2001).
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPI440WW

Premie WW ten laste van uitkeringsinstantie
Definitie
De bijdrage van uitkeringsinstanties van inkomensverzekeringen in de premies voor de sociale
verzekeringen in het kader van de Werkloosheidwet (WW/nWW).
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Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen.
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPI640WAO

Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van uitkeringsinstantie
Definitie
De bijdrage van uitkeringsinstanties van inkomensverzekeringen in de premies voor de sociale
verzekeringen in het kader van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) en
WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, vanaf 29-12-2005).
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen.
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPI840ZFW

Premie ZFW over uitkering inkomensverzekering ten laste van uitkeringsinstantie
Definitie
Premie ZFW (Ziekenfondswet, tot 2006) of Zvw (Zorgverzekeringswet, vanaf 2006)
rechtstreeks betaald door de uitkeringsinstanties van inkomensverzekeringen. De vergoeding
van de uitkeringsinstantie voor de Zvw-premie (2006-2012) wordt hier niet toe gerekend, de
werkgeversheffing (vanaf 2013) wel.
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De ZFW-premie (tot 2006) is niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar is berekend. De
vergoeding van uitkeringsinstanties voor de Zvw-premie (2006-2012) is opgenomen in de
variabele INPT5288ZVW. De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden
behoort zonder waargenomen inkomen.
INPPINK

Indicator persoon met inkomen
Definitie
Indicator die aangeeft of iemand een persoonlijk inkomen heeft.
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Codelijst
Waarde
0
1
9

Label
Zonder persoonlijk inkomen
Met persoonlijk inkomen
Behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen

INPPN400WW

Premie WW ten laste van werknemer
Definitie
Premie WW/nWW (Werkloosheidswet) over inkomen uit arbeid ten laste van de werknemer.
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. Vanaf 2009 is
deze premie niet meer verschuldigd. De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een
huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPPN700PEN

Premie pensioen ten laste van werknemer
Definitie
Premie in het kader van de verplichte pensioenverzekering voor werknemers over inkomen uit
arbeid ten laste van de werknemer.
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen.
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPN800ZFW

Premie ZFW/Zvw ten laste van werknemer
Definitie
Premie ZFW (Ziekenfondswet, tot 2006) en Zvw (Zorgverzekeringswet, met ingang van 2006)
ten laste van werknemers.
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering. Inclusief premie ten laste van het loon van directeurengrootaandeelhouders.
Toelichting bij het gebruik
De ZFW-premie (tot 2006) is niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar is berekend. De
waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
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INPPO830ZFW

Premie ZFW/Zvw over uitkering sociale voorzieningen ten laste van uitkeringsontvanger
Definitie
De bijdrage van uitkeringsontvangers in de premies voor ziektekostenverzekeringen in het
kader van de ZFW (Ziekenfondswet, tot 2006) en de Zvw (Zorgverzekeringswet, met ingang
van 2006) ) over uitkering sociale voorziening.
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De ZFW-premies (tot 2006) zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend.
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPOSHHK

Positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner
Definitie
De positie van een persoon in een huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner van dat
huishouden.
Codelijst
Waarde
1
2
3
4
5
6
7
9

Label
Hoofdkostwinner zonder partner
Hoofdkostwinner met partner
Gehuwde partner
Ongehuwde partner
Minderjarig kind
Meerderjarig kind
Overig huishoudenslid
Huishouden onbekend

INPPS850ZFW

Premie ZFW/Zvw over uitkering sociale voorzieningen ten laste van uitkeringsinstantie
Definitie
Premie ZFW (Ziekenfondswet, tot 2006) of Zvw (Zorgverzekeringswet, vanaf 2006)
rechtstreeks betaald door de uitkeringsinstanties van sociale voorzieningen. De vergoeding
van de uitkeringsinstantie voor de Zvw-premie (2006-2012) wordt hier niet toe gerekend, de
werkgeversheffing (vanaf 2013) wel.
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering.
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Toelichting bij het gebruik
De ZFW-premie (tot 2006) is niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar is berekend. De
waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPV420WW

Premie WW over uitkering inkomensverzekering ten laste van uitkeringsontvanger
Definitie
Premie WW/nWW (Werkloosheidswet) over uitkering inkomensverzekering ten laste van een
uitkeringsontvanger.
Toelichting bij de definitie
Premie inkomensverzekeringen. Vanaf 2009 is deze premie niet meer verschuldigd.
Toelichting bij het gebruik
Deze premies zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPPV820ZFW

Premie ZFW/Zvw over uitkering inkomensverzekering tlv uitkeringsontvanger
Definitie
De bijdrage van een uitkeringsontvanger in de premies voor ziektekostenverzekeringen in het
kader van de ZFW (Ziekenfondswet, tot 2006) en de Zvw (Zorgverzekeringswet, met ingang
van 2006) ) over uitkering inkomensverzekering.
Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De ZFW-premies (tot 2006) zijn niet beschikbaar uit een gegevensbron, maar zijn berekend.
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPZ860ZFW

Premie ZFW/Zvw over overige inkomsten
Definitie
Premie ZFW (Ziekenfondswet), Zvw (Zorgverzekeringswet) betaald over overig inkomen. Tot
2006: De premie Ziekenfondswet voor zelfstandigen. Vanaf 2006: de nominale premie
Zorgverzekeringswet die rechtstreeks wordt betaald aan de belastingdienst over andere
inkomsten dan loon en uitkering. Dit zijn de belastbare winst uit onderneming, het belastbaar
resultaat uit overige werkzaamheden en de belastbare periodiek uitkeringen waarop geen
loonheffing is ingehouden. Deze premie is verschuldigd over alimentatie voor zover de
alimentatie in 2006 of later is aangevangen. Vanaf 2006 worden tevens de rechtstreeks van de
Belastingdienst terugontvangen ZVW-premies afgetrokken.
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Toelichting bij de definitie
Premie ziektekostenverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPSECJ

Sociaaleconomische categorie op jaarbasis
Definitie
Classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van
inkomensbronnen in een jaar.
Toelichting bij de definitie
Om de score op deze variabele te bepalen worden alle inkomsten in een jaar van de
verschillende inkomensbronnen die iemand heeft, met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag
is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt meegenomen
of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling of als meewerkend gezinslid
actief is. Dat is mede bepalend voor de sociaaleconomische categorie.
Codelijst
Waarde
11
12
13
14
15
21
22
23
24
25
26
31
32
99

Label
Werknemer
Directeur-grootaandeelhouder
Zelfstandig ondernemer
Overige zelfstandige
Meewerkend gezinslid
Ontvanger werkloosheidsuitkering
Ontvanger bijstandsuitkering
Ontvanger uitkering sociale voorziening overig
Ontvanger uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid
Ontvanger pensioenuitkering
Nog niet schoolgaand/scholier/student met inkomen
Nog niet schoolgaand/scholier/student zonder inkomen
Overig zonder inkomen
Behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen

INPT1000WER

Loon werknemer
Definitie
Loon, salaris, tantième, spaarloon van een werknemer in het particulier bedrijf. Omvat ook
loon dat vanuit het buitenland is ontvangen. Het bedrag is inclusief de werknemersbijdrage,
maar exclusief de werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Inkomen uit arbeid.
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Toelichting bij het gebruik
Vanaf 2008 worden steeds meer werknemers als ambtenaar getypeerd. Dit wordt in
belangrijke mate veroorzaakt door de verbeterde waarneming van het soort inkomen bij
werkgevers in het onderwijs. Hierdoor is de vaststelling van de reële ontwikkeling van het
aantal met (voornamelijk) loon als ambtenaar of als werknemer alleen mogelijk voor het totaal
van deze categorieën maar niet voor de afzonderlijke. De waarde 9999999999 betekent dat de
persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT1020AMB

Loon ambtenaar
Definitie
Loon, salaris, tantième, spaarloon van een ambtenaar. Het bedrag is inclusief de
werknemersbijdrage, maar exclusief de werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale
verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Inkomen uit arbeid.
Toelichting bij het gebruik
Vanaf 2008 worden steeds meer werknemers als ambtenaar getypeerd. Dit wordt in
belangrijke mate veroorzaakt door de verbeterde waarneming van het soort inkomen bij
werkgevers in het onderwijs. Hierdoor is de vaststelling van de reële ontwikkeling van het
aantal met (voornamelijk) loon als ambtenaar of als werknemer alleen mogelijk voor het totaal
van deze categorieën maar niet voor de afzonderlijke. De waarde 9999999999 betekent dat de
persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT1030DGN

Loon directeur-grootaandeelhouder (niet verzekerd)
Definitie
Loon, salaris, tantième, spaarloon van een directeuren-grootaandeelhouder die niet is
verzekerd voor werknemersverzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Inkomen uit arbeid.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT1040NAT

Loon in natura
Definitie
De toegerekende inkomsten die samenhangen met het gebruik voor privédoeleinden van een
personenauto die door de werkgever beschikbaar is gesteld.
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Toelichting bij de definitie
Inkomen uit arbeid.
Toelichting bij het gebruik
Vanaf 2008 kan het toegerekende inkomen uit privégebruik verschillen van de fiscale
bijtelling. Vanaf 2008 zijn namelijk de fiscale bijtellingstarieven gedifferentieerd. Voor de
inkomensstatistiek wordt de fiscale waarde daarom teruggerekend naar een in de tijd
consistente economische waarde. De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een
huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT1060OVE

Inkomen uit overige arbeid
Definitie
Inkomsten uit werkzaamheden die niet in dienstbetrekking zijn verricht (bijvoorbeeld
freelance inkomsten of meewerkbeloning in onderneming partner). Kosten die met de
verwerving van dit inkomen zijn gemaakt zijn in mindering gebracht.
Toelichting bij de definitie
Inkomen uit arbeid.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT1068ZVW

Vergoede ZVW-premie door werkgever
Definitie
Vergoeding van de werkgever aan een werknemer voor de inkomensafhankelijke premie Zvw
(zorgverzekeringswet, vanaf 2006). Met ingang van 2013 is de vergoeding vervangen door de
werkgeversheffing Zvw.
Toelichting bij de definitie
Inkomen uit arbeid.
Toelichting bij het gebruik
Vanaf 2008 is de verplichte vergoeding voor directeuren-grootaandeelhouders vervallen. Met
ingang van 2013 is de vergoeding vervangen door de werkgeversheffing Zvw. Deze
werkgeversheffing is opgenomen in de variabele InpPG810ZFW. De waarde 9999999999
betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT2070WIN

Inkomen uit eigen onderneming
Definitie
Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd
met het bedrag van de investeringsaftrek.
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Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT3080REN

Rente van banktegoeden
Definitie
Ontvangen rente op spaartegoeden, spaarbewijzen en bankrekeningen, inclusief rente
ontvangen door minderjarige kinderen.
Toelichting bij de definitie
Vanaf 1994 inclusief rente op werknemersspaarrekeningen (spaarloon). Vanaf 1996 inclusief
rente op durfkapitaal en groene of maatschappelijke beleggingen. De regeling durfkapitaal is
een regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakt om geld te lenen aan een
beginnende ondernemer of aan een fonds dat beginkapitaal verstrekt aan beginnende
ondernemers. De regeling durfkapitaal staat ook wel bekend als de Tante Agaath-regeling.
Vanaf 2012 wordt er geen nieuw spaarloon meer ingelegd, en vanaf 2016 bestaan er geen
spaarloontegoeden meer.
Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3100OBL

Inkomsten uit obligaties
Definitie
Inkomsten uit obligaties.
Toelichting bij de definitie
Ontvangen rente op obligaties verminderd met rente die bij aankoop van obligaties is betaald.
Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3110DAB

Dividenden uit aanmerkelijk belang
Definitie
Het betreft reguliere voordeel uit aanmerkelijk belang na aftrek van aftrekbare kosten.

documentatie iporeva

37

Microdata Services
Toelichting bij de definitie
Het waargenomen bedrag van inkomen uit aanmerkelijk belang is om conceptuele en
statistische redenen voor hooguit een kwart miljoen euro in het inkomen geteld. De
belangrijkste reden is dat in de waarneming regulier voordeel en vervreemdingsvoordeel
worden samengeteld. Grote bedragen wegens vervreemding van aandelen worden op deze
manier buiten de statistiek gehouden.
Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3120DIV

Overige dividenden
Definitie
Ontvangen binnenlands en/of buitenlands dividend, toegerekend rendement bij deelneming in
buitenlandse
beleggingsmaatschappijen
en
dividend
van
aangewezen
participatiemaatschappijen.
Toelichting bij de definitie
Vanaf 1994 inclusief dividend die deel uitmaakt van werknemersspaarregelingen (spaarloon).
Vanaf 1996 inclusief dividend op durfkapitaal en groene of maatschappelijke beleggingen. De
regeling durfkapitaal is een regeling die het voor particulieren fiscaal aantrekkelijk maakt om
geld te lenen aan een beginnende ondernemer of aan een fonds dat beginkapitaal verstrekt aan
beginnende ondernemers. De regeling durfkapitaal staat ook wel bekend als de Tante Agaathregeling. Vanaf 2012 wordt er geen nieuw spaarloon meer ingelegd, en vanaf 2016 bestaan er
geen spaarloontegoeden meer.
Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3140HEW

Inkomsten uit eigen woning
Definitie
Toegerekende huuropbrengst van de eigen woning. De economische huurwaarde is een raming
van het bedrag dat de woning bij verhuur zou hebben opgeleverd. Periodieke betalingen voor
erfpacht en dergelijke zijn in mindering gebracht.
Toelichting bij de definitie
Het betreft de netto huurwaarde na aftrek van kosten voor onderhoud en afschrijving.
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Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3150ONG

Overige inkomsten uit onroerend goed
Definitie
Ontvangen huur of pacht verminderd met kosten die samenhangen met het verhuurde object
(periodieke betalingen voor erfpacht of opstal, onderhoud, vaste lasten en afschrijving).
Toelichting bij de definitie
Vanaf 2001 worden de overige inkomsten uit onroerend goed vrijwel niet meer waargenomen.
Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3160OVB

Inkomsten uit overige bezittingen
Definitie
Inkomsten uit onderverhuur, inkomsten uit verhuur van roerende zaken, rente in
kapitaalsuitkeringen uit een levensverzekering en niet elders genoemde inkomsten uit
vermogen. Vanaf 2008 wordt ook de winst uit medegerechtigdheid hiertoe gerekend.
Toelichting bij de definitie
Vanaf 2001 worden de inkomsten uit overige bezittingen vrijwel niet meer waargenomen. De
waarneming is beperkt tot inkomen uit buitenlandse beleggingen en (vanaf 2010) winst uit
medegerechtigdheid. Winst uit medegerechtigdheid maakte voordien deel uit van de winst uit
eigen onderneming.
Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3170RBW

Betaalde hypotheekrente eigen woning
Definitie
Rente en kosten van (hypothecaire) geldleningen die zijn gebruikt voor de aankoop,
verbetering en/of onderhoud van de eigen woning.
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Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3180RST

Betaalde rente studieschulden
Definitie
De door een persoon betaalde rente van studieschulden.
Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT3190RBS

Betaalde rente overige schulden
Definitie
Rente van schulden en kosten van geldleningen die niet zijn gebruikt voor de aankoop,
verbetering en/of onderhoud van de eigen woning.
Toelichting bij het gebruik
Over vermogensinkomsten kan uitsluitend op huishoudensniveau worden gepubliceerd. Voor
alle microanalyses dient te worden geaggregeerd naar huishoudensniveau. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT5210WW

Uitkering WW
Definitie
Bruto uitkering WW/nWW (Werkloosheidswet) voor een werknemer in een particulier bedrijf.
Het bedrag is inclusief de werknemersbijdrage, maar exclusief de werkgeversbijdrage in de
premies voor de sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
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INPT5220WA

Uitkering wachtgeld
Definitie
Bruto uitkering Wachtgeld voor een ambtenaar. Het bedrag is inclusief de
werknemersbijdrage, maar exclusief de werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale
verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT5230ZW

Uitkering ZW
Definitie
Bruto uitkering ZW (Ziektewet). Het bedrag is inclusief de werknemersbijdrage, maar
exclusief de werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Dit bedrag
omvat alleen het deel dat rechtstreeks van de bedrijfsvereniging is ontvangen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering. Het overgrote deel van de ZW wordt via de werkgever
uitgekeerd en is in het loon inbegrepen.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT5240AO

Uitkering arbeidsongeschiktheid (inkomensverzekering)
Definitie
Bruto uitkering WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen), WAO (Wet op
de arbeidsongeschiktheidsverzekering) en WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen,
vanaf 29-12-2005). Het bedrag is inclusief de werknemersbijdrage, maar exclusief de
werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering. Vanaf 2009 krijgen personen die meer dan 35 procent
arbeidsongeschikt zijn een tegemoetkoming in de ziektekosten (Wet tegemoetkoming
chronische zieken en gehandicapten). Dit bedrag (voor 2009 350 euro) is in de bruto uitkering
opgenomen.
De
uitkering
in
het
kader
van
de
Wajong
(Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) is opgenomen onder uitkering sociale
voorziening.
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Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT5250AOP

Uitkering particuliere verzekering ivm ziekte/arbeidsongeschiktheid
Definitie
Uitkering van particuliere verzekeringen in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering.
Toelichting bij het gebruik
Periodieke uitkeringen uit particuliere verzekeringen worden uitsluitend onderscheiden indien
ze niet onder de loonbelasting vallen. Vanaf 2011 zijn deze periodieke uitkeringen onder de
loonbelasting gebracht en kan geen onderscheid meer worden gemaakt met uitkeringen uit
collectieve verzekeringen. De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden
behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT5260AOW

Uitkering AOW
Definitie
Bruto uitkering AOW (Algemene Ouderdomswet).
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT5270AWW

Uitkering ANW
Definitie
Bruto uitkering Anw (Algemene nabestaandenwet). Het weergegeven bedrag is inclusief de
bijdrage van uitkeringsontvangers, maar exclusief de bijdrage van uitkeringsinstanties in de
premies voor de sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
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INPT5280PEN

Uitkering pensioen en lijfrente
Definitie
De waarde van (aanvullende) pensioenen en lijfrenten van een persoon. Dit omvat ook
pensioenuitkeringen die vanuit het buitenland betaald zijn. Het bedrag is inclusief de bijdrage
van uitkeringsontvangers, maar exclusief de bijdrage van uitkeringsinstanties in de premies
voor de sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering. Het oorlogs- en verzetspensioen is opgenomen onder
uitkering sociale voorziening.
Toelichting bij het gebruik
Een onderscheid tussen pensioenuitkeringen uit sociale en particuliere verzekeringen kan op
grond van de gehanteerde bronnen niet aangebracht worden. De waarde 9999999999 betekent
dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT5288ZVW

Vergoede ZVW-premie door uitkeringsinstantie inkomensverzekeringen
Definitie
De waarde van de vergoeding die een persoon heeft ontvangen voor de inkomensafhankelijke
premie Zvw (Zorgverzekeringswet) ten laste van uitkeringsinstanties van
inkomensverzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering.
Toelichting bij het gebruik
Met ingang van 2013 is de vergoeding vervangen door de werkgeversheffing Zvw. Deze
werkgeversheffing is opgenomen in de variabele INPPI840ZFW. De waarde 9999999999
betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT5290LLP

Opgenomen bedrag van de levensloopregeling
Definitie
Opname van het gespaarde bedrag van de levensloopregeling.
Toelichting bij de definitie
Uitkering inkomensverzekering.. Met deze regeling kunnen werknemers een deel van hun
brutosalaris sparen om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Dit
spaarsaldo kan voor vrijwel elke vorm van verlof worden gebruikt. Werknemers mogen het
spaarsaldo ook gebruiken om eerder met pensioen te gaan.
Toelichting bij het gebruik
Het opgenomen bedrag uit de levensloopregeling wordt niet direct waargenomen. Het bedrag
wordt geschat op basis van de levensloopverlofkorting en de inleg in voorgaande jaren. In
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2013 is voor het laatst afzonderlijk een bedrag aan opgenomen levensloop geschat. In dat jaar
vallen in een keer veel tegoeden vrij vanwege eenmalig belastingvoordeel bij opname van
gehele tegoed en vanwege verplichte opname van kleine tegoeden. Vanaf 2014 wordt geen
afzonderlijke schatting van het opgenomen levensloopbedrag niet meer gemaakt, en zijn de
opgenomen bedragen onderdeel van het loon of pensioen. De waarde 9999999999 betekent
dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT6290ABW

Uitkering ABW/WWB
Definitie
Bruto uitkering ABW (Algemene bijstandswet, tot 2003) , WWB (Wet Werk en Bijstand,
vanaf 2004). Het weergegeven bedrag is inclusief de bijdrage van uitkeringsontvangers, maar
exclusief de bijdrage van uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering sociale voorziening. Ook de uitkering volgens de Wet investeren in jongeren (WIJ)
wordt hierin meegeteld. De WIJ is ingevoerd per 1oktober 2009 en is op 1 januari 2012
ingetrokken. Jongeren die op 31 december 2011 al een uitkering (inkomensvoorziening) en/of
werkleeraanbod op grond van de WIJ hadden, vallen vanaf 1 januari 2013 onder de Wet werk
en bijstand (WWB).
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT6300DIV

Uitkering IOAW, IOAZ, Wajong, BBZ, oorlogs- en verzetspensioen
Definitie
Bruto uitkeringen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Ook uitkeringen Besluit
bijstandverlening zelfstandigen (BBZ), oorlogs- en verzetspensioen en uitkeringen
Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW, vanaf 2010) zijn hierin opgenomen. Het
weergegeven bedrag is inclusief de bijdrage van uitkeringsontvangers, maar exclusief de
bijdrage van uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering sociale voorziening. Uitkeringen Toeslagenwet (TW) zijn niet afzonderlijk
waargenomen. Vanaf 2009 krijgen personen die meer dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn
een tegemoetkoming in de ziektekosten Wet tegemoetkoming chronische zieken en
gehandicapten (WTC). Dit bedrag (voor 2009 350 euro) is in de bruto uitkering Wajong
opgenomen.
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Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT6318ZVW

Vergoede ZVW-premie door uitkeringsinstantie sociale voorzieningen
Definitie
Vergoeding voor de inkomensafhankelijke premie Zvw (Zorgverzekeringswet, met ingang van
2006) ten laste van uitkeringsinstanties van sociale voorzieningen.
Toelichting bij de definitie
Uitkering sociale voorziening.
Toelichting bij het gebruik
Met ingang van 2013 is de vergoeding vervangen door de werkgeversheffing Zvw. Deze
werkgeversheffing is opgenomen in de variabele InpPS850ZFW. De waarde 9999999999
betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT6320KB

Uitkering kinderbijslag
Definitie
Uitkering in het kader van de Algemene kinderbijslagwet (AKW).
Toelichting bij de definitie
Uitkering sociale voorziening. Gegevens over de kinderbijslag zijn afkomstig van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). De uitkering is ondergebracht in het record van het betreffende kind.
Kinderbijslag voor in het buitenland verblijvende kinderen of van kinderen geboren na 1
januari van het verslagjaar blijft hierbij buiten beschouwing.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT6325KGB

Kindgebonden budget en kindertoeslag
Definitie
Uitkeringen Kindertoeslag (vanaf 2008, die toen in plaats van de kinderkorting kwam) en
Kindgebonden budget (met ingang van 2009).
Toelichting bij de definitie
Uitkering sociale voorziening.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
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INPT6330STU

Uitkering studietoelage
Definitie
Basisbeurs en aanvullende beurs in het kader van de Wet studiefinanciering 18+ (WSF). Vanaf
1997 ook de basistoelage van de Tegemoetkoming studiekosten 18+ (TS). Vanaf 1 september
1996 geldt in de Basisbeurs en aanvullende beurs in het kader van de Wet studiefinanciering
18+ (WSF). Vanaf 1997 ook de basistoelage van de Tegemoetkoming studiekosten 18+ (TS).
Vanaf 1 september 1996 geldt in de WSF de regeling van de prestatiebeurs. Dit houdt in dat
het beursgedeelte in eerste instantie als lening wordt verstrekt. Bij voldoende studieresultaten
vindt kwijtschelding plaats. Voor een goede vergelijkbaarheid met de situatie vóór 1-9-1996
(tempobeurs) is het beursgedeelte van de lening direct als beurs aangemerkt.
Toelichting bij de definitie
Uitkering sociale voorziening.
Toelichting bij het gebruik
Met ingang van 2012 is de ontvangen studiefinanciering (basisbeurs en aanvullende beurs)
volledig gebaseerd op waarneming. Tot en met 2011 zijn bedragen geschat op basis van minder
gedetailleerde gegevens. De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden
behoort zonder waargenomen inkomen.
INPT7340HRS

Huurtoeslag en huursubsidie
Definitie
Bijdrage van de overheid in de woninghuur met het doel de woonlasten van huurders tot een
aanvaardbaar niveau terug te dringen.
Toelichting bij de definitie
Ontvangen gebonden overdrachten. Tot 2006: Individuele Huursubsidie. Vanaf 2006:
huurtoeslag
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT7350REW

Rijksbijdrage eigen woning
Definitie
Overheidsbijdrage ter bevordering van het eigenwoningbezit.
Toelichting bij de definitie
Ontvangen gebonden overdrachten.
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Toelichting bij het gebruik
In enkele gevallen (monumentale panden) gaat het om grotere bedragen. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
INPT7360TSK

Overige tegemoetkoming studiekosten
Definitie
Tegemoetkoming in de studiekosten voor kinderen tot 18 jaar.
Toelichting bij de definitie
Ontvangen gebonden overdrachten. In 2008 inclusief een tegemoetkoming voor
schoolboeken.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT8370ONT

Ontvangen inkomensoverdrachten
Definitie
De ontvangen inkomensoverdrachten bestaan uit de alimentatie die is ontvangen van de expartner.
Toelichting bij de definitie
Overige ontvangen inkomensoverdrachten zoals kinderalimentatie en financiële bijdragen van
ouders aan hun uitwonende, studerende kinderen worden niet waargenomen.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPV0390BET

Betaalde inkomensoverdrachten
Definitie
De betaalde inkomensoverdrachten bestaan uitsluitend uit de alimentatie die is betaald aan de
ex-partner.
Toelichting bij de definitie
n.v.t.
Toelichting bij het gebruik
Overige betaalde inkomensoverdrachten zoals kinderalimentatie en financiële bijdragen van
ouders aan hun uitwonende, studerende kinderen, worden niet waargenomen. De waarde
9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen
inkomen.
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INPV3900INK

Belasting op inkomen
Definitie
Bedrag aan verschuldigde inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting betreft de belasting die
over het inkomen van het betreffende jaar verschuldigd is. Het bedrag is het saldo van de
verschuldigde (bruto) inkomstenbelasting (IB) en het IB-deel van de heffingskorting (vanaf
2001). Indien geen aanslag inkomstenbelasting is opgelegd is de inkomstenbelasting gelijk aan
de voorheffingen in de vorm van loonbelasting en dividendbelasting.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INHAHL

Aantal personen in het huishouden
Definitie
Het aantal personen dat deel uitmaakt van een huishouden.
Toelichting bij de definitie
In particuliere huishoudens is de waarde gelijk aan het aantal personen dat deel uitmaakt van
één huishouden. Op één onderscheiden adres kunnen meerdere particuliere huishoudens
voorkomen. Het aantal personen wordt per huishouden geteld en niet per adres. Voor personen
in institutionele huishoudens is de waarde gelijk aan het aantal personen dat een paar of
gezinseenheid vormt of gelijk aan één als het gaat om een alleenstaande persoon.
Toelichting bij het gebruik
De huishoudenseenheden binnen institutionele huishoudens worden speciaal voor de
inkomensstatistiek bepaald. In beginsel wordt niet op huishoudensniveau over deze groep
gepubliceerd, behoudens bestaande uitzonderingen. De waarde 99 betekent dat het aantal
huishoudensleden onbekend is.
INHAHLMI

Aantal huishoudensleden met persoonlijk inkomen
Definitie
Aantal personen in een huishouden met persoonlijk inkomen.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99 betekent dat het aantal huishoudensleden met persoonlijk inkomen onbekend is.
INHARMLAG

Inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens in het verslagjaar
Definitie
Inkomen van een huishouden ten opzichte van de lage-inkomensgrens in het verslagjaar.
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Toelichting bij de definitie
De lage-inkomensgrens vertegenwoordigt voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde
koopkracht. De hoogte ervan is geënt op het bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979.
Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen van
een huishouden (exclusief gebonden overdrachten zoals huurtoeslag) omgerekend tot het
gestandaardiseerde inkomen. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende
gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 9.249 euro. Deze
grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een
alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was. De verhouding van het gestandaardiseerde
besteedbare inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens wordt uitgedrukt in een
percentage dat is afgekapt.
Toelichting bij het gebruik
Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van het
inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig of
onbekend jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dus uit particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en niet afhankelijk is
van studiefinanciering.
Codelijst
Waarde
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
997
998
999

Label
Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen
Institutioneel huishouden
Particulier huishouden met onbekend inkomen
Minder dan 2%
Van 2% tot 3%
Van 3% tot 4%
Van 4% tot 5%
Van 5% tot 6%
Tot en met
Van 997% tot 998%
Van 998% tot 999%
999% of meer

INHARMLAGL

Inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens in de laatste vier jaren
Definitie
Inkomen van een huishouden ten opzichte van de lage-inkomensgrens in de laatste vier jaren.
Toelichting bij de definitie
De lage-inkomensgrens vertegenwoordigt voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde
koopkracht. De hoogte ervan is geënt op het bijstandsniveau van een alleenstaande in 1979.
Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen van
een huishouden (exclusief gebonden overdrachten zoals huurtoeslag) omgerekend tot het
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gestandaardiseerde inkomen. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met het
prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2000. Het resulterende
gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 9.249 euro. Deze
grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een
alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was. De verhouding van het gestandaardiseerde
besteedbare inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens wordt uitgedrukt in een
percentage dat is afgekapt. De score voor de laatste vier jaren is vastgesteld voor huishoudens
die alle vier jaren tot de doelpopulatie van de lage-inkomensgrens behoorden en bevat het
hoogste percentage in deze vier jaren.
Toelichting bij het gebruik
Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van
inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig of
onbekend jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dus uit particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) in de laatste vier jaren een volledig jaarinkomen heeft
gehad en niet afhankelijk is geweest van studiefinanciering. Bovendien moet de
hoofdkostwinner de laatste vier jaren tot een particulier huishouden hebben behoord. Deze
variabele is vanaf verslagjaar 2014 beschikbaar.
Codelijst
Waarde
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
997
998
999

Label
Geen doelpopulatie in minimaal een van de 3 voorgaande jaren
Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen
Institutioneel huishouden
Particulier huishouden met onbekend inkomen
Minder dan 2%
Van 2% tot 3%
Van 3% tot 4%
Van 4% tot 5%
Van 5% tot 6%
Tot en met
Van 997% tot 998%
Van 998% tot 999%
999% of meer

INHARMSOC

Inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het verslagjaar
Definitie
Inkomen van een huishouden ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het verslagjaar.
Toelichting bij de definitie
Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gerelateerd aan het beleidsmatig minimum.
Aan de hand van de regelgeving is vastgesteld welke beleidsmatig minimum voor het
desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend
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minderjarige kinderen bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een
echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag
aan uitkering in het kader van de algemene ouderdomswet (AOW) als norm gekozen. De
verhouding van het besteedbare inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum wordt
uitgedrukt in een percentage dat is afgekapt.
Toelichting bij het gebruik
Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van het
inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig of
onbekend jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dus uit particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) een volledig jaarinkomen heeft en niet afhankelijk is
van studiefinanciering.
Codelijst
Waarde
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
997
998
999

Label
Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen
Institutioneel huishouden
Particulier huishouden met onbekend inkomen
Minder dan 2%
Van 2% tot 3%
Van 3% tot 4%
Van 4% tot 5%
Van 5% tot 6%
Tot en met
Van 997% tot 998%
Van 998% tot 999%
999% of meer

INHARMSOCL

Inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum in de laatste vier jaren
Definitie
Inkomen van een huishouden ten opzichte van het beleidsmatig minimum in de laatste vier
jaren.
Toelichting bij de definitie
Het besteedbaar inkomen van het huishouden is gerelateerd aan het beleidsmatig minimum.
Aan de hand van de regelgeving is vastgesteld welke beleidsmatig minimum voor het
desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een (echt)paar met uitsluitend
minderjarige kinderen bijvoorbeeld, is gelijkgesteld aan de bijstandsuitkering van een
echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag
aan uitkering in het kader van de algemene ouderdomswet (AOW) als norm gekozen. De
verhouding van het besteedbare inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum wordt
uitgedrukt in een percentage dat is afgekapt. De score voor de laatste vier jaren is vastgesteld
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voor huishoudens die alle vier jaren tot de doelpopulatie van de lage-inkomensgrens
behoorden en bevat het hoogste percentage in deze vier jaren.
Toelichting bij het gebruik
Van de bevolking in particuliere huishoudens is een aantal groepen niet naar hoogte van
inkomen ingedeeld. Dit betreft studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig of
onbekend jaarinkomen. De doelpopulatie bestaat dus uit particuliere huishoudens waarvan de
hoofdkostwinner (of eventuele partner) in de laatste vier jaren een volledig jaarinkomen heeft
gehad en niet afhankelijk is geweest van studiefinanciering. Bovendien moet de
hoofdkostwinner de laatste vier jaren tot een particulier huishouden hebben behoord. Deze
variabele is vanaf verslagjaar 2014 beschikbaar.
Codelijst
Waarde
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
997
998
999

Label
Geen doelpopulatie in minimaal een van de 3 voorgaande jaren
Studentenhuishouden/niet gehele jaar inkomen
Institutioneel huishouden
Particulier huishouden met onbekend inkomen
Minder dan 2%
Van 2% tot 3%
Van 3% tot 4%
Van 4% tot 5%
Van 5% tot 6%
Tot en met
Van 997% tot 998%
Van 998% tot 999%
999% of meer

INHBBIHJ

Belangrijkste inkomensbron van het huishouden
Definitie
De bron waaruit een huishouden het meeste inkomen ontvangt.
Toelichting bij de definitie
De belangrijkste inkomensbron wordt bepaald met een zwaartepuntbenadering. Stapsgewijs
wordt van hoog naar laag aggregatieniveau het voornaamste inkomen vastgesteld. Op het
hoogste niveau wordt bepaald of inkomen uit arbeid of overdrachtsinkomen de belangrijkste
categorie is. Binnen de categorie met het hoogste inkomen wordt op een lager niveau het de
voornaamste inkomen bepaald. Voor typering met inkomen uit vermogen wordt een
ondergrens gehanteerd.
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Codelijst
Waarde
11
12
13
14
21
22
23
24
25
26
30
99

Label
Loon
Loon directeur-grootaandeelhouder
Winst zelfstandig ondernemer
Inkomen overige zelfstandige
Werkloosheidsuitkering
Bijstandsuitkering
Uitkering sociale voorziening overig
Uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid
Pensioenuitkering
Studiefinanciering
Inkomen uit vermogen
Huishoudensinkomen onbekend

INHBELIH

Belastbaar inkomen van het huishouden
Definitie
Het belastbaar inkomen uit box 1, 2 en 3 gesommeerd over alle leden van het huishouden.
Toelichting bij de definitie
Het belastbaar inkomen is geen stabiel inkomensbegrip. Het is namelijk een begrip dat zowel
afhangt van de hoogte van het bruto inkomen als van de regels ten aanzien van de
belastbaarheid daarvan. Omdat de belastingregels van jaar op jaar wijzigen (met name de
voorwaarden voor aftrekposten en vrijstellingen) is de hoogte van het belastbare inkomen
tussen de jaren niet goed vergelijkbaar.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend is.
INHBESTINKH

Besteedbaar inkomen van het huishouden
Definitie
Het besteedbaar inkomen van een huishouden bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met
betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies
inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen
en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en
ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen
en vermogen.
Toelichting bij de definitie
Uit welke bestanddelen (variabelen) de inkomensbegrippen precies zijn samengesteld, is
vermeld in "Documentatie Inkomenspanelonderzoek 2001 e.v.", tabel 4.1 en 4.2.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend is.
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INHBRUTINKH

Bruto inkomen van het huishouden
Definitie
Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen vermeerderd met uitkeringen
inkomensverzekeringen, uitkeringen sociale voorziening, gebonden overdrachten, ontvangen
inkomensoverdrachten, bijdragen van werknemers, werkgevers, uitkeringsontvangers en
uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Bij uitkeringen inkomensverzekering voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en
nabestaandenpensioen gaat het om uitkeringen zoals uitkering ingevolge de WW/nWW
(werkloosheidswet), de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WIA (Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en de AOW (Algemene Ouderdomswet). Bij
uitkeringen sociale voorziening gaat om bijvoorbeeld de algemene bijstandsuitkering (WWB,
voor 2004 ABW). Gebonden overdrachten voor wonen en studie zijn bijvoorbeeld huurtoeslag
(voor 2006 huursubsidie) en tegemoetkoming studiekosten. Bij ontvangen
inkomensoverdrachten gaat het om alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e). Uit welke
bestanddelen (variabelen) de inkomensbegrippen precies zijn samengesteld, is vermeld in
"Documentatie Inkomenspanelonderzoek 2001 e.v.", tabel 4.1 en 4.2 (zie interne link). Het
bruto inkomen van het huishouden verschilt van de definitie van persoonlijk bruto inkomen in
het meetellen van het inkomen uit vermogen, kinderbijslag, kindgebonden budget, en
ontvangen gebonden overdrachten.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend is.
INHEHALGR

Woningbezit particuliere huishoudens op 1 januari van het verslagjaar
Definitie
Classificatie van een particulier huishouden naar bezit van een eigen woning en het al dan niet
hebben van huurtoeslag.
Toelichting bij de definitie
Het woningbezit op 1 januari van het verslagjaar. Huishoudens die op 1 januari geen woning
in bezit hadden hebben een huurwoning en worden onderscheiden in huishoudens zonder
huurtoeslag en huishoudens met huurtoeslag.
Codelijst
Waarde
1
2
3
8
9

Label
Eigen woning
Huurwoning zonder huurtoeslag
Huurwoning met huurtoeslag
Institutioneel huishouden
Onbekend huishouden
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INHGESTINKH

Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden
Definitie
Het besteedbaar inkomen van een huishouden gecorrigeerd voor de omvang en samenstelling
van een huishouden.
Toelichting bij de definitie
Het gestandaardiseerd inkomen is gelijk aan het besteedbaar huishoudensinkomen gedeeld
door de equivalentiefactor van het huishouden.
Toelichting bij het gebruik
Het gestandaardiseerd inkomen kan gezien worden als een maatstaf voor de welvaart van
huishoudens. De waarde 9999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend
is.
INHP100HBEST

Percentielgroepen besteedbaar inkomen particuliere huishoudens
Definitie
Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het
besteedbaar inkomen.
Toelichting bij het gebruik
Institutionele huishoudens en particuliere huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, zijn
niet in de percentielverdeling meegenomen (geen doelpopulatie).
Codelijst
Waarde
-2
-1
1
2
3
96
97
98
99
100

Label
Institutioneel huishouden
Particulier huishouden met een onbekend inkomen
1e percentiel
2e percentiel
3e percentiel
Tot en met
96e percentiel
97e percentiel
98e percentiel
99e percentiel
100e percentiel

INHP100HBRUT

Percentielgroepen bruto inkomen particuliere huishoudens
Definitie
Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het bruto
inkomen.
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Toelichting bij het gebruik
Institutionele huishoudens en particuliere huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, zijn
niet in de percentielverdeling meegenomen (geen doelpopulatie).
Codelijst
Waarde
-2
-1
1
2
3
96
97
98
99
100

Label
Institutioneel huishouden
Particulier huishouden met een onbekend inkomen
1e percentiel
2e percentiel
3e percentiel
Tot en met
96e percentiel
97e percentiel
98e percentiel
99e percentiel
100e percentiel

INHP100HGEST

Percentielgroepen gestandaardiseerd besteedbaar inkomen particuliere huishoudens
Definitie
Particuliere huishoudens verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang op basis van het
gestandaardiseerd inkomen.
Toelichting bij het gebruik
Institutionele huishoudens en particuliere huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, zijn
niet in de percentielverdeling meegenomen (geen doelpopulatie).
Codelijst
Waarde
-2
-1
1
2
3
96
97
98
99
100

Label
Institutioneel huishouden
Particulier huishouden met een onbekend inkomen
1e percentiel
2e percentiel
3e percentiel
Tot en met
96e percentiel
97e percentiel
98e percentiel
99e percentiel
100e percentiel

INHP100HPRIM

Percentielgroepen primair inkomen particulier huishouden
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Definitie
Particuliere huishoudens met primair inkomen verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang
op basis van het primair inkomen.
Toelichting bij de definitie
n.v.t.
Toelichting bij het gebruik
Institutionele huishoudens en particuliere huishoudens waarvan het inkomen onbekend is, zijn
niet in de percentielverdeling meegenomen (geen doelpopulatie). Particuliere huishoudens die
geen primair inkomen hebben zijn in de percentielverdeling meegenomen.
Codelijst
Waarde
-2
-1
1
2
3
96
97
98
99
100

Label
Institutioneel huishouden
Particulier huishouden met een onbekend inkomen
1e percentiel
2e percentiel
3e percentiel
Tot en met
96e percentiel
97e percentiel
98e percentiel
99e percentiel
100e percentiel

INHPOPIIV

Populatieafbakening huishoudens integrale inkomens- en vermogensstatistiek
Definitie
Soort huishouden naar indicatie of een huishouden een waargenomen inkomen heeft.
Toelichting bij de definitie
Een huishouden wordt aangemerkt als een huishouden zonder waargenomen inkomen als: a.
er geen of een negatief inkomen is vastgesteld (tenzij er sprake is van een winstaangifte); of
b. als een huishouden uitsluitend inkomen heeft uit een (of meerdere) van de volgende
bronnen: - kinderbijslag en kindgebonden budget - gebonden overdrachten (zoals huurtoeslag)
- vermogensinkomsten onder een bepaald grensbedrag (de grens is in 2002 op 2000 euro
gesteld, en wordt elk jaar met de CPI aangepast); of c. als er sprake is van onplausibele data.
Er wordt drie soorten huishoudens onderscheiden: particuliere huishoudens exclusief
studentenhuishoudens, studentenhuishoudens en instutionele huishoudens.
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Codelijst
Waarde
1
2
3
7
8
9

Label
Particulier huishouden met waarneming inkomen; geen studentenhuishouden
Particulier studentenhuishouden met waarneming inkomen
Institutioneel huishouden, eenheid met waarneming inkomen
Particulier huishouden zonder waarneming inkomen
Institutioneel huishouden, eenheid zonder waarneming inkomen
Particulier, maar niet behorend tot huishoudenspopulatie (niet ingedeelde
personen)

INHPRIMINKH

Primair inkomen van het huishouden
Definitie
Het primair inkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en
inkomen uit vermogen.
Toelichting bij de definitie
Inkomen uit arbeid bestaat uit loon en salaris inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage
in de premies voor de sociale verzekeringen, tantième, spaarloon en de beloning van arbeid
die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privégebruik van de auto van
de werkgever is hiertoe gerekend. Inkomen uit eigen onderneming omvat de behaalde winst.
Inkomen uit vermogen bestaat uit de som van inkomsten uit financieel vermogen, inkomsten
uit onroerend goed en inkomsten uit overige bezittingen, verminderd met betaalde rente. Uit
welke bestanddelen (variabelen) de inkomensbegrippen precies zijn samengesteld, is vermeld
in "Documentatie Inkomenspanelonderzoek 2001 e.v.", tabel 4.1 en 4.2 (zie interne link). Het
primair inkomen van het huishouden verschilt van de definitie van persoonlijk primair
inkomen in het meetellen van het inkomen uit vermogen.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat het inkomen van het huishouden onbekend is.
INHSAMAOW

Huishoudenssamenstelling, leden in AOW-leeftijd
Definitie
Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een
huishouden en de aanwezigheid van personen in de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd.
Toelichting bij de definitie
Huishoudens met een of meerdere personen, die aan het begin van het verslagjaar de dan
geldende AOW-leeftijd hebben, worden gerekend tot “huishoudens met personen vanaf de
AOW-leeftijd”.
Toelichting bij het gebruik
Tot en met 2012 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd jaarlijks
aangepast.
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Codelijst
Waarde
11
12
13
14
15
20
31
32
40
88

Label
Alleenstaande man, vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande vrouw, vanaf AOW-leeftijd
(Echt)paar, beide partners vanaf AOW-leeftijd
(Echt)paar, één partner vanaf AOW-leeftijd
Overig meerp. huish., ten minste 1 persoon vanaf AOW-leeftijd
Huishouden in IIT, ten minste 1 persoon vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande, tot AOW-leeftijd
Meerpersoonshuishouden, alle personen tot AOW-leeftijd
Huishouden in IIT, alle personen tot AOW-leeftijd
Onbekend huishouden

INHSAMHH

Huishoudenssamenstelling
Definitie
Typering van een huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen een
huishouden en geslacht en leeftijd.
Toelichting bij de definitie
Huishoudens met een hoofdkostwinner, die aan het begin van het verslagjaar de dan geldende
AOW-leeftijd heeft, worden gerekend tot “huishoudens met een hoofdkostwinner vanaf de
AOW-leeftijd”.
Toelichting bij het gebruik
Tot en met 2012 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd jaarlijks
aangepast.
Codelijst
Waarde
11
12
13
14
21
22
31
32
33
41
42
43
51
52
53
54

Label
Eenpersoonshuishouden, man tot AOW-leeftijd
Eenpersoonshuishouden, man vanaf AOW-leeftijd
Eenpersoonshuishouden, vrouw tot AOW-leeftijd
Eenpersoonshuishouden, vrouw vanaf AOW-leeftijd
Paar zonder kinderen, hoofdkostwinner tot AOW-leeftijd
Paar zonder kinderen, hoofdkostwinner vanaf AOW-leeftijd
Paar met uitsluitend minderj. kinderen
Paar met minderj. en meerderj. kinderen
Paar met uitsluitend meerderj. kinderen
Eenoudergezin, uitsluitend minderj. kinderen
Eenoudergezin, minderj. en meerderj. kinderen
Eenoudergezin, uitsluitend meerderj. kinderen
Paar zonder kinderen maar met andere inwonende(n)
Paar met uitsluitend minderj. kinderen en andere inwonende(n)
Paar met minderj. en meerderj. kinderen en andere inwonende(n)
Paar met uitsluitend meerderj. kinderen en andere inwonende(n)
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Waarde
55
56
57
58
71
88

Label
Eenoudergezin, uitsluitend minderj. kind. en andere
Eenoudergezin,
inwonende(n) minderj. en meerderj. kind. en andere
Eenoudergezin,
inwonende(n) uitsluitend meerderj. kind. en andere
Overig
meerpersoonshuishouden
inwonende(n)
Bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen
Onbekend huishouden

VEHW1000VERH

1 Vermogen van het huishouden
Definitie
Waarde van het totale vermogen van een huishouden
Toelichting bij de definitie
Het vermogen is gelijk aan het verschil tussen de bezittingen (VEHW1100BEZH) en de
schulden (VEHW1200STOH).
Toelichting bij het gebruik
Het vermogensbegrip wordt niet volledig waargenomen door tekortkomingen in de
waarneming van een aantal vermogensbestanddelen: 1) Voor de huishoudens die geen
inkomen uit box 3 hebben, worden de overige schulden niet waargenomen, met name
kortlopende leningen. 2) De betaalrekeningen werden t/m 1-1-2011 niet waargenomen via de
Rentebase. 3) Kleine spaartegoeden werden t/m 1-1-2011 niet opgegeven door financiële
instellingen. 4) De opgebouwde waarde van spaar- en beleggingshypotheken wordt niet
waargenomen. De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het
huishouden onbekend is.
VEHW1111BANH

1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden van het huishouden
Definitie
De totale waarde aan tegoeden van een huishouden op rekeningen bij (spaar)banken, inclusief
buitenlandse tegoeden.
Toelichting bij de definitie
De totale waarde aan spaartegoeden is gelijk aan de som van de spaartegoeden belastbaar in
box 3 en het spaartegoed in de vorm van spaarloonregelingen. Voor de personen met inkomen
in box 3 worden de bank- en spaartegoeden rechtstreeks overgenomen uit de aangifte/aanslag
gegevens (IB post Bank-, giro- en spaartegoeden per 31 december van box 3). Indien de
gegevens van box 3 niet voorhanden zijn (vermogenstegoeden beneden de aangiftegrens en
personen die niet beschreven zijn voor de inkomstenbelasting) worden de gegevens uit de
rentebase gebruikt. De spaartegoeden in de vorm van spaarloonregelingen zijn vrijgesteld
vermogen voor box 3. Gegevens hierover zijn daarom niet beschikbaar vanuit de aangifte
inkomstenbelasting, maar worden toegevoegd vanuit de rentebase. Bij de afleidingen van
bank- en spaargelden en effecten wordt verondersteld dat indien er geen box 3 gegevens zijn
de som van besparingen en aandelen plus obligaties (exclusief vrijgestelde besparingen zoals
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zogenaamde 'tante Agaath regelingen' voor directe leningen aan beginnende ondernemers en
culturele beleggingen) niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen. Bij het gebruik van renteen dividendbase worden de totaal bedragen daarom afgekapt tot het bedrag van het
heffingsvrije vermogen plus heffingsbodem. Aangenomen is dan dat het gedeelte van de
spaartegoeden en effecten boven het heffingsvrije vermogen niet aan de belastingplichtige is
toe te rekenen (dit is bijvoorbeeld het geval bij spaartegoeden van een onverdeelde boedel).
Vanaf 2012 is er completere informatie van bank- en spaartegoeden beschikbaar. Namelijk,
alle kleine tegoeden worden dan ook waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met
deze bestanddelen. Dit heeft een verlagend effect op de gemiddelden en percentielen, terwijl
het totale bedrag slechts marginaal toeneemt.
Toelichting bij het gebruik
Betaalrekeningen en kleine spaartegoeden werden t/m 1-1-2011 niet volledig waargenomen.
Vanaf 1-1-2012 is er completere informatie beschikbaar. Namelijk, alle kleine tegoeden
worden dan ook waargenomen. Hierdoor zijn er meer huishoudens met deze bestanddelen. Dit
heeft een verlagend effect op de gemiddelden en percentielen, terwijl het totale bedrag slechts
marginaal toeneemt. De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het
huishouden onbekend is.
VEHW1112EFFH

1.1.1.2 Effecten van het huishouden
Definitie
De waarde van effecten van een huishouden, bestaande uit obligaties en aandelen exclusief
aandelen aanmerkelijk belang.
Toelichting bij de definitie
Bij obligaties gaat het specifiek om de beurswaarde van waardepapieren in de vorm van een
schuldbekentenis tegen een vaste rente. Bij de aandelen gaat het om de beurswaarde van
aandelen (exclusief aanmerkelijk belang).
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
VEHW1121WONH

1.1.2.1 Eigen woning van het huishouden
Definitie
Waarde van een woning in eigendom van een huishouden en in gebruik als hoofdverblijf.
Toelichting bij de definitie
De waarde van de eigen woning wordt vastgesteld op basis van de waarde van de woning
opgegeven voor de berekening van het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting. De
afleiding hiervan wordt al gedaan binnen het verwerkingsproces van de Inkomensstatistieken.
Voor de personen die geen aangifte doen, wordt de waarde van een eigen woning afgeleid uit
de WOZ-gegevens. Hierin is opgenomen wie de eigenaar én gebruiker is van een woning. De
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waarde van de woning die via deze twee wegen is vastgesteld heeft niet altijd betrekking op
het peilmoment 1 januari zoals in de Vermogensstatistiek wordt gehanteerd. In deze gevallen
wordt de bepaalde waarde vermenigvuldigd met de prijsindex van bestaande koopwoningen.
Voor de variabele VEHW1121WONH vormt het huishouden de entiteit. Er is dus een
koppeling gemaakt tussen huishoudens en woningen, en dit slechts voor die huishoudens
waarvan een van de huishoudleden ook daadwerkelijk eigenaar is van de woning. De variabele
is louter bedoeld voor de waardebepaling van het vermogen van het huishouden, en dient ook
alleen daarvoor gebruikt te worden. In de SSB component WONINGJJJJTABVV is een
andere variabele beschikbaar die ook iets zegt over de waarde van woningen, namelijk de
variabele WOZWAARDE. Deze variabele geeft voor alle woningen in Nederland aan wat de
WOZ-waarde van de woning is. Hiervoor is het adres van een woning de koppelsleutel. Nadere
toelichting over de variabele WOZWAARDE is te vinden in de omschrijving ervan.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
VEHW1122OGOH

1.1.2.2 Overig onroerend goed van het huishouden
Definitie
De totale waarde van onroerend goed van een huishouden, exclusief de woning die als
hoofdverblijf dient. Het gaat bijvoorbeeld om een tweede woning, een vakantiehuis,
beleggingspanden en dergelijke.
Toelichting bij de definitie
De waarde van het overige onroerend goed wordt bepaald op basis van de aangiftegegevens
box 3 en indien deze niet gevuld of beschikbaar zijn op basis van de waarde van het onroerend
goed met alleen een eigenaar uit het WOZ-bestand. De veronderstelling is dan dat onroerend
goed met alleen een eigenaar en niet gebruiker tot de post overig onroerend goed behoort.
Verder wordt de waarde van de tweede woning uit box 3 in deze post geteld.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
VEHW1130ONDH

1.1.3 Ondernemingsvermogen van het huishouden
Definitie
Het saldo van bezittingen en schulden behorend tot een bedrijfs- of beroepsvermogen van een
huishouden
Toelichting bij de definitie
Voor de bepaling van de hoogte van het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt van
de winstaangiftegegevens van ondernemers. Het ondernemingsvermogen wordt opgenomen
vanuit de vermogensvergelijking, die is opgenomen in deze winstaangifte. Globaal wordt de
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winst aan de hand van deze gegevens als volgt bepaald: winst is gelijk aan de waarde van de
onderneming aan het einde van het jaar plus privé stortingen minus privé onttrekkingen minus
de waarde van de onderneming aan het begin van het jaar. Vanaf 2007 wordt het onroerend
goed binnen het ondernemingsvermogen gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
VEHW1140ABEH

1.1.4 Aanmerkelijk belang van het huishouden
Definitie
Waarde aanmerkelijk belang van een huishouden. Aanmerkelijk belang is een aandeel van
tenminste 5 procent in het geplaatste aandelenkapitaal van een vennootschap.
Toelichting bij de definitie
Vanaf 2007 wordt de waarde van het aanmerkelijk belang vastgesteld op basis van het
vennootschapsvermogen (uit de vennootschapsbelasting) en de verdeling van het
aandelenbezit over verschillende (directeur-) grootaandeelhouders. Het aanmerkelijk belang
wordt vastgesteld door per bedrijf het fiscale ondernemingsvermogen te verdelen over de
aanmerkelijk-belang-houders. Deze verdeling gebeurt conform het opgegeven aandelenbezit
in de vennootschapsbelasting of de gegevens van de Kamers van Koophandel. Als het
aandelenbezit niet bekend is, dan wordt bij besloten vennootschappen ervan uitgegaan dat het
hele vermogen gelijk is verdeeld over de aanmerkelijk-belang-houders. Het onroerend goed in
de vennootschap wordt gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
VEHW1150OVEH

1.1.5 Overige bezittingen van het huishouden
Definitie
De totale waarde van overige bezittingen van een huishouden. Het gaat om bezittingen in de
vorm van contant geld, roerende zaken verhuurd of in gebruik als belegging, trustvermogen
en dergelijke, aandeel in onverdeelde boedel, vermogen belast met vruchtgebruik of beperkt
eigendom.
Toelichting bij de definitie
De overige bezittingen worden overgenomen uit de box 3 posten 'overige bezittingen' en
'overige vorderingen en contant geld'. Het betreft onder andere contant geld, roerende zaken
verhuurd of in gebruik als belegging, trustvermogen e.d., aandeel in onverdeelde boedel,
vermogen belast met vruchtgebruik of beperkt eigendom (o.a. blote eigendom). Roerende
zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin, bijvoorbeeld een eigen auto of de
inboedel van de woning vallen niet onder "overige bezittingen".
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Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
VEHW1210SHYH

1.2.1 Hypotheekschuld eigen woning van het huishouden
Definitie
Hypotheekschuld in verband met de eigen woning van een huishouden.
Toelichting bij de definitie
Dit betreft de stand van de schuld waarover rente verschuldigd is. Opgebouwde tegoeden voor
de aflossing van de hypotheek via kapitaalsverzekeringen, spaar-, beleggingshypotheken en
dergelijke kunnen niet worden waargenomen en zijn derhalve niet in mindering gebracht.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
VEHW1220SSTH

1.2.2 Studieschuld van het huishouden
Definitie
Totale waarde aan studieschuld van een huishouden, volgens de Wet studiefinanciering en de
Dienst Uitvoering Onderwijs.
Toelichting bij de definitie
Studieschulden worden vanaf 2011 volledig waargenomen. Studieschulden zijn schulden
volgens de Wet studiefinanciering (WSF). Tot 2011 behoorden studieschulden (box 3) tot de
overige schulden.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
VEHW1230SOVH

1.2.3 Overige schulden van het huishouden
Definitie
De waarde van de overige schulden van een huishouden betreffen schulden voor consumptieve
doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen,
schulden voor de financiering van de tweede woning of ander onroerend goed.
Toelichting bij de definitie
Vanaf 2011 is er completere informatie van de schulden beschikbaar. Leningen bij banken
worden vanaf dat moment volledig waargenomen (Leenbase). De andere schulden betreffen
schulden voor consumptieve doeleinden, de financieringen van aandelen, obligaties of rechten
op periodieke uitkeringen, financiering schulden voor de tweede woning of ander onroerend
goed en rood staan. In de waarneming van schulden ontbreken creditcardschulden,
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betalingsachterstanden en de schulden bij (web)winkels. Tot en met 2010 is de waarneming
van de schulden onvolledig. Deze informatie was alleen beschikbaar voor huishoudens met
belastbaar inkomen in box 3.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 99999999999 betekent dat het inkomen/vermogen van het huishouden onbekend
is.
INPPN500ZW

Premie ziektewet ten laste van werknemer
Definitie
Door de werknemer betaalde premie ziektewet in het kader van de premies sociale
verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Premies voor de sociale verzekeringen worden betaald door werknemers, werkgevers,
uitkeringsontvangers en uitkeringsinstellingen. De sociale verzekeringen zijn de WW/nWW
(werkloosheidswet), de WAO (wet op de arbeidsongeschiktheid), de WIA (wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen), de ZW (ziektewet) en de verplichte pensioenregelingen.
Vanaf 1998 is deze premie niet meer verschuldigd.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPG510ZW

Premie ziektewet ten laste van werkgever
Definitie
Door de werkgever betaalde premie ziektewet in het kader van de premies sociale
verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Premies voor de sociale verzekeringen worden betaald door werknemers, werkgevers,
uitkeringsontvangers en uitkeringsinstellingen. De sociale verzekeringen zijn de WW/nWW
(werkloosheidswet), de WAO (wet op de arbeidsongeschiktheid), de WIA (wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen), de ZW (ziektewet) en de verplichte pensioenregelingen.
Vanaf 1998 is deze premie niet meer verschuldigd.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPV520ZW

Premie ziektewet ten laste van uitkeringsontvanger
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Definitie
Door de uitkeringsontvanger betaalde premie ziektewet in het kader van de premies sociale
verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Premies voor de sociale verzekeringen worden betaald door werknemers, werkgevers,
uitkeringsontvangers en uitkeringsinstellingen. De sociale verzekeringen zijn de WW/nWW
(werkloosheidswet), de WAO (wet op de arbeidsongeschiktheid), de WIA (wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen), de ZW (ziektewet) en de verplichte pensioenregelingen.
Vanaf 1998 is deze premie niet meer verschuldigd.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPI540ZW

Premie ziektewet ten laste van uitkeringsinstantie
Definitie
Door de uitkeringsinstantie betaalde premie ziektewet in het kader van de premies sociale
verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Premies voor de sociale verzekeringen worden betaald door werknemers, werkgevers,
uitkeringsontvangers en uitkeringsinstellingen. De sociale verzekeringen zijn de WW/nWW
(werkloosheidswet), de WAO (wet op de arbeidsongeschiktheid), de WIA (wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen), de ZW (ziektewet) en de verplichte pensioenregelingen.
Vanaf 1998 is deze premie niet meer verschuldigd.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPN600WAO

Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van werknemer
Definitie
Door de werknemer betaalde premie arbeidsongeschiktheid in het kader van de premies sociale
verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Premies voor de sociale verzekeringen worden betaald door werknemers, werkgevers,
uitkeringsontvangers en uitkeringsinstellingen. De sociale verzekeringen zijn de WW/nWW
(werkloosheidswet), de WAO (wet op de arbeidsongeschiktheid), de WIA (wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen), de ZW (ziektewet) en de verplichte pensioenregelingen.
Vanaf 1998 is deze premie niet meer verschuldigd.
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Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPV620WAO

Premie arbeidsongeschiktheid ten laste van uitkeringsontvanger
Definitie
Door de uitkeringsontvanger betaalde premie arbeidsongeschiktheid in het kader van de
premies sociale verzekeringen.
Toelichting bij de definitie
Premies voor de sociale verzekeringen worden betaald door werknemers, werkgevers,
uitkeringsontvangers en uitkeringsinstellingen. De sociale verzekeringen zijn de WW/nWW
(werkloosheidswet), de WAO (wet op de arbeidsongeschiktheid), de WIA (wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen), de ZW (ziektewet) en de verplichte pensioenregelingen.
Vanaf 1998 is deze premie niet meer verschuldigd.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPH680AOV

Premie volksverzekering arbeidsongeschiktheid
Definitie
Betaalde premies volksverzekering in het kader van de AAW (Algemene
arbeidsongeschiktheidswet) en de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen).
Toelichting bij de definitie
De AAW is per 1 januari 1998 ingetrokken en de WAZ is per 1 augustus 2004 niet meer van
kracht.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPPH870ZKP

Premie particuliere ziektekostenverzekering
Definitie
De premie voor particuliere ziektekostenverzekeringen
Toelichting bij de definitie
Toegerekende premie voor particuliere ziektekostenverzekeringen, inclusief de premie voor
eventuele meeverzekerde partner en kinderen. De premie geeft niet de werkelijk betaalde
premie weer, maar een berekende. Het gaat om een leeftijdsafhankelijke premie die in het
onderzoeksjaar zou moeten worden betaald voor een verzekerd pakket vergelijkbaar met dat
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van het ziekenfonds en met een laag eigen risico. De ZFW-regeling is in 2006 vervangen door
de Zvw (Zorgverzekeringswet). Deze premie is daardoor vanaf 2006 vervallen.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPV3910VER

Belasting op vermogen
Definitie
Bedrag aan verschuldigde vermogensbelasting
Toelichting bij de definitie
Vanaf 2000 is de vermogensbelasting afgeschaft. Vanaf
vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting van kracht.

2001

is

de

Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT4200ONB

Primair inkomen, onbekende oorsprong
Definitie
Bedrag aan primair inkomen waarvan de bron onbekend is.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
INPT9380ONB

Secundair inkomen, oorsprong onbekend
Definitie
Bedrag aan secundair inkomen waarvan de bron onbekend is.
Toelichting bij het gebruik
De waarde 9999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder
waargenomen inkomen.
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
IPOREVA1977A
IPOREVA1981A
IPOREVA1985A
IPOREVA1989A
IPOREVA1990A t/m 2000A
IPOREVA2000B t/m 2014B
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