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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 Onderzoek Informatie en Communicatie Technologie (ICT) bevat 

gegevens over het gebruik van ICT in huishoudens en door personen (Verrind).” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

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

De bestanden zijn beschikbaar over de periode 2017. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Onderzoek Informatie en Communicatie Technologie (ICT) bevat gegevens over het gebruik 

van ICT in huishoudens en door personen (Verrind)”. 

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.  

 Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

De snelle verspreiding van de informatie- en communicatietechnologie kan verstrekkende 

gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van burgers. Ook in steeds meer Nederlandse 

huishoudens hebben verschillende ICT-producten hun intrede gedaan. De manier waarop wij 

wonen, werken, leren en de vrije tijd besteden verandert erdoor. Het gebruik van ICT 

beïnvloedt onder meer de kansen op de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot telewerken, 

mobiliteitsvraagstukken, handel via Internet (elektronisch winkelen), burgerschap (digitale 

besluitvorming en het gebruik van overheidsdiensten) en scholing (life-long-learning). Door 

verschillen in digitale uitrusting en vaardigheden zouden zowel hele huishoudens als 

individuen in het maatschappelijke verkeer achterop kunnen raken en van belangrijke 

voorzieningen en sociale contacten uitgesloten kunnen worden. 

Beschrijving van de populatie 

Huishoudens en personen van 12 jaar en ouder in Nederland. 

Bijlagen 

CATI vragenlijst 2017 (Vragenlijst ICT 2017 CATI v4.0.pdf) 

CAWI vragenlijst 2017 (Vragenlijst ICT 2017 CAWI v6.0.pdf) 

variabelenwaardenICT2017.xlsx 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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2. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 IctEnqVeilignummer F10 

2 ICTRINpersoon F9 

3 IctEnqVeldwerkperiode F7 

4 IctEnqWeId F9 

5 IctVrgEindresultaat F2 

6 IctEnqCodeMode F1 

7 IctAflLeeftijdEnqDatum F3 

8 IctVrgAantalPersonen F2 

9 IctVrgAantalJonger16 F2 

10 IctVrgToegangPC F1 

11 IctVrgTDabGehoord F1 

12 IctVrgTDabBezit F1 

13 IctVrgToegangInt F1 

14 IctVrgIntPC F1 

15 IctVrgIntLaptop F1 

16 IctVrgIntTablet F1 

17 IctVrgIntMobielTel F1 

18 ICTVrgIntSmartTV A1 

19 IctVrgIntSpelComp F1 

20 ICTVrgIntAnder A1 

21 IctVrgPakket3in1 F1 

22 IctVrgVerbindingBreedband F1 

23 IctVrgVerbindingMobiel F1 

24 IctVrgVerbindingInbel F1 

25 IctVrgMobVerb3G F1 

26 IctVrgGeenIntEldersInt F1 

27 IctVrgGeenIntNietZinvol F1 

28 IctVrgGeenIntApparatuurDuur F1 

29 IctVrgGeenIntTelefoonKosten F1 

30 IctVrgGeenIntInfrastructuur F1 

31 IctVrgGeenIntKennis F1 

32 IctVrgGeenIntVeilig F1 

33 IctVrgGeenIntAnderreden F1 

34 IctVrgLaatstCompGebruik F1 

35 IctVrgFreqCompGebruik F1 

36 IctVrgLaatstIntGebruik F1 

37 IctVrgFreqIntGebruik F1 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ICT2017       7 

38 IctVrgPlaatsIntThuis F1 

39 IctVrgPlaatsIntWerk F1 

40 IctVrgPlaatsIntOnderwijs F1 

41 IctVrgPlaatsIntAnderhuis F1 

42 IctVrgPlaatsIntElders F1 

43 IctVrgApparatuurMobielIntTel F1 

44 IctVrgApparatuurMobielIntLaptop F1 

45 IctVrgApparatuurMobielIntTablet F1 

46 IctVrgApparatuurMobielIntAnder F1 

47 IctVrgMobielTelNetwerk F1 

48 IctVrgMobielTelWifi F1 

49 IctVrgMobielLaptopDongel F1 

50 IctVrgMobielLaptopWifi F1 

51 IctVrgIntGebruikMail F1 

52 IctVrgIntGebruikChat F1 

53 IctVrgIntGebruikMessaging F1 

54 IctVrgIntGebruikSociaalNetwerk F1 

55 IctVrgIntGebruikProfNetwerk F1 

56 IctVrgIntGebruikBlog F1 

57 IctVrgIntGebruikBellen F1 

58 IctVrgIntGebruikRadio F1 

59 IctVrgIntGebruikTV F1 

60 ICTVrgIntGebruikVKrant A1 

61 IctVrgIntGebruikSpellen F1 

62 ICTVrgIntGebruikAfbeeldingen F1 

63 IctVrgIntGebruikSoftware F1 

64 IctVrgIntGebruikFotos F1 

65 ICTVrgIntGebruikWebsitesMaken F1 

66 IctVrgIntGebruikGoederenDiensten F1 

67 IctVrgIntGebruikDienstenReisbranche F1 

68 IctVrgIntGebruikBaanZoeken F1 

69 IctVrgIntGebruikGezondheid F1 

70 IctVrgIntGebruikAfspraakZiekenhuis F1 

71 IctVrgIntGebruikTelebankieren F1 

72 IctVrgIntGebruikVerkoop F1 

73 IctVrgIntGebruikPolitiekKwesties F1 

74 IctVrgIntGebruikOnlineDiscussie F1 

75 IctVrgIntGebruikOpleidingen F1 

76 IctVrgIntGebruikOnlineCursus F1 

77 IctVrgIntGebruikRaadpleegCmateriaal F1 

78 IctVrgIntGebruikCommunicerenDocenten F1 

79 ICTVrgIntGebruikAndereActivCursus F1 

80 ICTVrgIntGebruikAandelen F1 
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81 ICTVrgIntGebruikVerzekeringen F1 

82 ICTVrgIntGebruikKredieten F1 

83 IctVrgCloudComputingGebruik F1 

84 IctVrgCloudWelkeDocuTekst F1 

85 IctVrgCloudWelkeDocuFoto F1 

86 IctVrgCloudWelkeDocuEbook F1 

87 IctVrgCloudWelkeDocuMuziek F1 

88 IctVrgCloudWelkeDocuVideo F1 

89 IctVrgCloudWelkeDocuAnder F1 

90 IctVrgCloudComputingBetaald F1 

91 IctVrgOverheid12InfoZoeken F1 

92 IctVrgOverheid12DownloadenDocu F1 

93 IctVrgOverheid12ZendenDocu F1 

94 IctVrgPubliek12InfoZoeken F1 

95 IctVrgPubliek12DownloadenDocu F1 

96 IctVrgPubliek12ZendenDocu F1 

97 IctVrgOverheidGeenGebruikDocuIndien F1 

98 IctVrgOverheidGeenGebruikDocuViaInt F1 

99 IctVrgGeenDocuGebruikIngewikkeld F1 

100 IctVrgGeenGebruikDocuVeiligheid F1 

101 IctVrgGeenGebruikTechnischeOnderteken F1 

102 IctVrgGeenGebruikDocuAnderPersoon F1 

103 IctVrgOverheidGeenGebruikGeenVanDeze F1 

104 IctVrgAankoopLaatsteInt F1 

105 IctVrgAankoopIntBrowser F1 

106 IctVrgAankoopSMS F1 

107 IctVrgAankoopLevensmiddel F1 

108 IctVrgAankoopHuishouden F1 

109 IctVrgAankoopMedicijn F1 

110 IctVrgAankoopFilmMuziek F1 

111 IctVrgAankoopStudie F1 

112 IctVrgAankoopBoek F1 

113 IctVrgAankoopKleding F1 

114 IctVrgAankoopSpel F1 

115 IctVrgAankoopSoftware F1 

116 IctVrgAankoopHardware F1 

117 IctVrgAankoopElectronica F1 

118 IctVrgAankoopTelecomm F1 

119 IctVrgAankoopVakantie F1 

120 IctVrgAankoopVervoer F1 

121 ICTVrgAankoopTickets A1 

122 IctVrgOnlineLeveringFilm F1 

123 IctVrgOnlineLeveringMuziek F1 
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124 IctVrgOnlineLeveringStudie F1 

125 IctVrgOnlineLeveringBoek F1 

126 ICTVrgOnlineLeveringTijdschrift F1 

127 IctVrgOnlineLeveringSoftware F1 

128 IctVrgAankoopNL F1 

129 IctVrgAankoopEU F1 

130 IctVrgAankoopAnders F1 

131 IctVrgAankoopOnbekend F1 

132 ICTVrgSoortProdMateriaal F1 

133 ICTVrgSoortProdWebsite F1 

134 ICTVrgSoortProdReizen F1 

135 ICTVrgSoortProdDiensten F1 

136 IctVrgAantalGoederenGekocht F1 

137 IctVrgBedragGoederenGekocht F1 

138 IctVrgProbleemDuurdeLang F1 

139 IctVrgProbleemKostenHoger F1 

140 IctVrgProbleemVerkeerdGeleverd F1 

141 IctVrgProbleemFraude F1 

142 IctVrgProbleemTechnisch F1 

143 IctVrgProbleemGarantie F1 

144 IctVrgProbleemIndienenKlacht F1 

145 IctVrgProbleemLeveringNietNL F1 

146 IctVrgProbleemAnders F1 

147 IctVrgRedenGeenBestellingWinkel F1 

148 IctVrgRedenGeenBestellingErvaring F1 

149 IctVrgRedenGeenBestellingProbleem F1 

150 IctVrgRedenGeenBestellingVeiligheid F1 

151 IctVrgRedenGeenBestellingVertrouwen F1 

152 IctVrgRedenGeenBestellingBetaalpas F1 

153 IctVrgRedenGeenBestellingNietNL F1 

154 IctVrgRedenGeenBestellingAnders F1 

155 IctVrgCompActiviteitBestandOverzetten F1 

156 IctVrgCompActiviteitInstalSoftware F1 

157 IctVrgCompActiviteitVeranderInstel F1 

158 IctVrgCompActiviteitBestandKopieren F1 

159 IctVrgCompActiviteitBewerkenTekst F1 

160 IctVrgCompActiviteitPresentaties F1 

161 IctVrgCompActivGebruikSpreadsheet F1 

162 IctVrgCompActiviteitGebruikBewerkFoto F1 

163 IctVrgCompActiviteitProgrammaSchrijf F1 

164 IctVrgCompActivSpreadsheetGeavanceerd F1 

165 IctBASBetwerk F1 

166 IctBASZelfstan F1 
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167 IctBASMeewerk F1 

168 IctBASBetwrkNu F1 

169 IctBASEenMeerW1 F1 

170 ICtBASMeerW F1 

171 IctBASUrTot F2 

172 IctBASUrschat F1 

173 IctAflUrTot F1 

174 IctBASWrkNemer1 F1 

175 IctBASWrkNemer F1 

176 IctBASBedrPrak1 F1 

177 IctBASBedrPrak F1 

178 IctBASPersonel F1 

179 IctBASBeroep A140 

180 IctBASLeiding F1 

181 IctBASNLeidW F1 

182 IctBASUitsLeid F1 

183 IctBASDeelLEid F1 

184 IctBASPersBeleid F1 

185 IctBASStratBeleid F1 

186 IctBASVoornWzh A140 

187 IctBASWilWerk F1 

188 IctBASDuurHalf F1 

189 IctBASBeginNw A8 

190 IctBASUrenGa F2 

191 IctBASAanpWerk F1 

192 IctBASWilUrWk F2 

193 IctBASWil12Ur F1 

194 IctBASEigenBdf F1 

195 IctBASKunnStrt F1 

196 IctBASVerwStrt F1 

197 IctBASAfrond11 F2 

198 IctBASAfrond12 F2 

199 IctBASAfrond13 F2 

200 IctBASAfrond14 F2 

201 IctBASAfrond15 F2 

202 IctBASAfrond16 F2 

203 IctBASAfrond17 F2 

204 IctBASAfrond18 F2 

205 IctBASAfgel4W F1 

206 IctBASAfgel4WEU F1 

207 IctBASBaanEbEU F1 

208 IctBASActOpleiding F1 

209 ICTVrgMaatschappelijkePositie F2 
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210 ICTVrgVasteDienst F1 

211 IctRegAantalKinderen F2 

212 IctRegAantalPersonenInHuishouden F4 

213 IctRegLeeftijdJongsteKind F2 

214 IctRegLeeftijdOudsteKind F2 

215 IctRegPlaatsInHuishouden F2 

216 IctRegTypeHuishouden F1 

217 IctRegAflHerkomstGeneratie F1 

218 IctRegAflHerkomstGroep F1 

219 IctRegBurgerlijkeStaat F1 

220 IctRegGeboorteLand F4 

221 IctRegGeboorteLandMoeder F4 

222 IctRegGeboorteLandVader F4 

223 IctRegNationaliteit1 F4 

224 IctRegGeslacht F1 

225 IctRegBVRPercGestinkh F2 

226 IctRegBVRBMCat F1 

227 IctRegBVREHALG F1 

228 IctRegBVRLiCat F1 

229 IctRegSeccoal1 F2 

230 IctRegGemeentecode F4 

231 IctRegCorop F2 

232 IctRegLandsdeel F1 

233 IctRegProvincie F2 

234 IctRegStedelijkheid F1 

235 IctTypIscocode A4 

236 IctTypOplHBIsced97 A3 

237 IctTypOplHBIsced11 A3 

238 IctTypOplHBSOI3 A3 

239 IctTypOplHBSOI5 A3 

240 IctTypOplHGIsced97 A3 

241 IctTypOplHGIsced11 A3 

242 IctTypOplHGSOI3 A3 

243 IctTypOplHGSOI5 A3 

244 IctAflPeildatum A8 

245 IctAflLeeftijd01Apr F3 

246 IctAflLeeftijdsklassen4 F1 

247 IctAflLeeftijdsklassen5 F1 

248 IctAflLeeftijdsklassen9 F2 

249 IctAflRegelnrOP F2 

250 IctAflRespons F1 

251 IctAflPersonen0TM5 F2 

252 IctAflPersonen0TM15 F2 
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253 IctAflPersonen5TM13 F2 

254 IctAflPersonen14TM15 F2 

255 IctAflPersonen16TM24 F2 

256 IctAflPersonen25TM64 F2 

257 IctAflPersonen65TM74 F2 

258 IctAflArbeidsdeelname4 F1 

259 IctAflBeroepsbevolkingInternationaal F1 

260 IctAflBeginWerk F1 

261 IctAflStartEU F1 

262 IctAflStartWerk F1 

263 IctAflWerken F1 

264 IctAflZoekactiviteiten F1 

265 IctAflZoekactiviteitenEU F1 

266 IctAflSocialegroep F1 

267 IctAflOpleidingsklassen3 F1 

268 IctAflOpleidingsklassen8 F2 

269 IctAflAankoop F1 

270 IctAflBreedband F1 

271 IctAflVastBreedband F1 

272 IctAflOverheidDocuDownload12 F1 

273 IctAflOverheidZendDocu12 F1 

274 IctAflOverheidZoekInfo12 F1 

275 IctAflPubliekDocuDownload12 F1 

276 IctAflPubliekZendDocu12 F1 

277 IctAflPubliekZoekInfo12 F1 

278 IctAflOverheidGebruikWebsite12 F1 

279 IctAflPubliekGebruikWebsite12 F1 

280 IctAflOverheidPubliekGebruikWe F1 

281 IctAflSociaalNetwerk3 F1 

282 IctWeegBurgerlijkestaat2 F1 

283 IctWeegBurgerlijkestaat4 F1 

284 IctWeegInkomen F1 

285 IctWeegLeeftijdsklassen2 F1 

286 IctWeegLeeftijdsklassen3 F1 

287 IctWeegLeeftijdsklassen4 F1 

288 IctWeegLeeftijdsklassen13 F2 

289 IctWeegLeeftijdsklassen16 F2 

290 IctWeegGeslacht F1 

291 IctWeegHerkomst F1 

292 IctWeegHuishoudgrootte F1 

293 IctWeegLandsdeel F1 

294 IctWeegProvinciePlus F2 

295 IctWeegStedelijkheid F1 
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296 IctWeegTypeHuishouden75plus F1 

297 IctWeegAantalHuishoudleden12plus F2 

298 IctWeegAantalHuishoudleden1674 F2 

299 IctWeegAantalHuishoudens12p F18 

300 IctWeegAantalHuishoudens1674 F18 

301 IctStartGewichtCBS F18 

302 IctCorrectieGewichtCBS F18 

303 IctEindGewichtCBS F18 

304 IctStartGewichtEU F18 

305 IctCorrectieGewichtEU F18 

306 IctEindGewichtEU F18 

307 IctpersWt1274 F18 

308 IcthhWt12p F18 

309 IcthhWt1274 F18 

310 IcthhWt1674 F18 

311 IctTypSbi20081a F5 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

IctEnqVeilignummer 

Respondentnummer 

Definitie  

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

ICTRINpersoon 

RINpersoon 

Definitie  

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

IctEnqVeldwerkperiode 

Veldwerkperiode 

Definitie  

Periode waarin de enquête is ingevuld of afgenomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waarden hebben bijbehorende betekenis: 201404 april 2014 201405 mei 2014 

IctEnqWeId 

Persoons Identificatienummer 

Definitie  

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

IctVrgEindresultaat 

Code Eindresultaat 

Definitie  

Het (eind)resultaat van een onderzoek met betrekking tot het invullen van een vragenlijst. 

IctEnqCodeMode 

Code onderzoeks mode 

Definitie  

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

IctAflLeeftijdEnqDatum 

Afleiding leeftijd op enquetedatum 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 997 Niet van toepassing 
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IctVrgAantalPersonen 

Aantal personen in het huishouden volgens vragenlijst 

Definitie  

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

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 Onbekend 98 Weigert 99 Weet niet 

IctVrgAantalJonger16 

Aantal personen in huishouden jonger dan 16 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 Onbekend 98 Weigert 99 Weet niet 

IctVrgToegangPC 

Huishouden heeft thuis toegang tot Personal Computer (PC) of desktop 

Definitie  

Heeft iemand in een huishouden toegang tot een computer? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft U of iemand in uw huishouden een computer?". 

IctVrgTDabGehoord 

Heeft U weleens van een T-DAB ontvanger gehoord 

Definitie  

Heeft een persoon weleens van een T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) ontvanger gehoord? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft U weleens van een T-DAB ontvanger gehoord?" Sinds 2004 

is het in Nederland mogelijk om via de ether naar digitale radio te luisteren. Digitale radio 

heeft als voordeel, ten opzichte van gewone radio, dat de geluidskwaliteit hoger is. Daarnaast 

heeft digitale radio ruimte voor meer zenders en bestaat de mogelijkheid om extra gegevens te 

ontvangen, bijvoorbeeld over files of het weer. Digitale radio is dus iets anders dan radio 

luisteren via internet. Om naar digitale radio te luisteren heb je een speciale ontvanger nodig, 

de T-DAB ontvanger. Dit kan een los toestel zijn of de ontvanger kan ingebouwd zijn in 

bijvoorbeeld een stereoset. 

IctVrgTDabBezit 

Heeft U een T-DAB ontvanger in uw bezit 

Definitie  

Bezit een persoon een T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) ontvanger? 
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Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft U een T-DAB ontvanger in uw bezit?" Sinds 2004 is het in 

Nederland mogelijk om via de ether naar digitale radio te luisteren. Digitale radio heeft als 

voordeel, ten opzichte van gewone radio, dat de geluidskwaliteit hoger is. Daarnaast heeft 

digitale radio ruimte voor meer zenders en bestaat de mogelijkheid om extra gegevens te 

ontvangen, bijvoorbeeld over files of het weer. Digitale radio is dus iets anders dan radio 

luisteren via internet. Om naar digitale radio te luisteren heb je een speciale ontvanger nodig, 

de T-DAB ontvanger. Dit kan een los toestel zijn of de ontvanger kan ingebouwd zijn in 

bijvoorbeeld een stereoset. 

IctVrgToegangInt 

Heeft u huishouden thuis toegang tot internet 

Definitie  

Heeft iemand in een huishouden thuis toegang tot internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u of iemand in uw huishouden thuis toegang tot internet, 

ongeacht met welk apparaat?" 

IctVrgIntPC 

Huishouden heeft thuis toegang tot internet via Personal Computer (PC) 

Definitie  

Maakt een persoon gebruik van een specifiek apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Met welke apparaten heeft u toegang tot internet?" Weergegeven 

wordt een specifiek apparaat. 

IctVrgIntLaptop 

Huishouden heeft thuis toegang tot internet via laptop 

Definitie  

Maakt een persoon gebruik van een specifiek apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Met welke apparaten heeft u toegang tot internet?" Weergegeven 

wordt een specifiek apparaat. 

IctVrgIntTablet 

Huishouden heeft thuis toegang tot internet via tablet 

Definitie  

Maakt een persoon gebruik van een specifiek apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen? 
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Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Met welke apparaten heeft u toegang tot internet?" Weergegeven 

wordt een specifiek apparaat. 

IctVrgIntMobielTel 

Huishouden heeft thuis toegang tot internet via mobiele telefoon 

Definitie  

Maakt een persoon gebruik van een specifiek apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Met welke apparaten heeft u toegang tot internet?" Weergegeven 

wordt een specifiek apparaat. 

ICTVrgIntSmartTV 

Huishouden heeft thuis toegang tot internet via Smart TV met directe internetverbinding 

Definitie  

Maakt een persoon gebruik van een specifiek apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Met welke apparaten heeft u toegang tot internet?" Weergegeven 

wordt een specifiek apparaat. 

IctVrgIntSpelComp 

Huishouden heeft thuis toegang tot internet via spelcomputer 

Definitie  

Maakt een persoon gebruik van een specifiek apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Met welke apparaten heeft u toegang tot internet?" Weergegeven 

wordt een specifiek apparaat. 

ICTVrgIntAnder 

Huishouden heeft thuis toegang tot internet via een ander apparaat 

Definitie  

Maakt een persoon gebruik van een specifiek apparaat waarmee toegang tot internet wordt verkregen? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Met welke apparaten heeft u toegang tot internet?" Weergegeven 

wordt een specifiek apparaat. 
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IctVrgPakket3in1 

Internetverbinding via een alles-in-1 pakket 

Definitie  

Is er in een huishouden internet via een alles-in-1-pakket? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Is er in uw huishouden internet via een alles-in-1-pakket?" Dit is 

een pakket waarin internet, bellen en televisie inbegrepen zitten. 

IctVrgVerbindingBreedband 

Contact met internet via een breedbandverbinding 

Definitie  

Maakt een huishouden via een specifieke verbinding contact met internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe wordt er in uw huishouden contact gemaakt met internet?". 

Weergegeven wordt een specifieke verbinding. 

IctVrgVerbindingMobiel 

Contact met Internet via Mobiele verbinding (Mobiele telefoon of dongel of expresskaart) 

Definitie  

Maakt een huishouden via een specifieke verbinding contact met internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe wordt er in uw huishouden contact gemaakt met internet?". 

Weergegeven wordt een specifieke verbinding. 

IctVrgVerbindingInbel 

Contact met internet via een analoog modem of gewone inbel verbinding 

Definitie  

Maakt een huishouden via een specifieke verbinding contact met internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe wordt er in uw huishouden contact gemaakt met internet?". 

Weergegeven wordt een specifieke verbinding. 

IctVrgMobVerb3G 

Contact met Internet via Mobiele telefoon met UMTS/3G 

Definitie  

Komt een mobiele internetverbinding op een specifieke wijze tot stand? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Is deze mobiele verbinding tenminste 3G of sneller?" UMTS 

betekend Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS]) wordt ook de derde generatie (3G) mobiele 

communicatie genoemd. 

IctVrgGeenIntEldersInt 

Thuis geen toegang tot Internet omdat er de mogelijkheid om elders te internetten 

Definitie  

Is er een specifieke reden waarom er thuis geen toegang tot internet is? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Wat zijn de redenen dat er thuis geen toegang tot internet is?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenIntNietZinvol 

Thuis geen toegang tot Internet omdat er geen interesse is 

Definitie  

Is er een specifieke reden waarom er thuis geen toegang tot internet is? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Wat zijn de redenen dat er thuis geen toegang tot internet is?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenIntApparatuurDuur 

Thuis geen toegang tot internet omdat benodigde apparatuur te duur is of de installatiekosten 

te hoog 

Definitie  

Is er een specifieke reden waarom er thuis geen toegang tot internet is? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Wat zijn de redenen dat er thuis geen toegang tot internet is?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenIntTelefoonKosten 

Thuis geen toegang tot internet omdat dit te duur is vanwege telefoon- of abonnementskosten 

Definitie  

Is er een specifieke reden waarom er thuis geen toegang tot internet is? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt:"Wat zijn de redenen dat er thuis geen toegang tot internet is?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenIntInfrastructuur 

Thuis geen toegang tot internet omdat breedband Internet in omgeving niet beschikbaar is 

Definitie  

Is er een specifieke reden waarom er thuis geen toegang tot internet is? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Wat zijn de redenen dat er thuis geen toegang tot internet is?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenIntKennis 

Thuis geen toegang tot internet vanwege onvoldoende kennis of vaardigheden om te 

Internetten 

Definitie  

Is er een specifieke reden waarom er thuis geen toegang tot internet is? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Wat zijn de redenen dat er thuis geen toegang tot internet is?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenIntVeilig 

Thuis geen toegang tot internet vanwege bezorgdheid om privacy en veiligheid 

Definitie  

Is er een specifieke reden waarom er thuis geen toegang tot internet is? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Wat zijn de redenen dat er thuis geen toegang tot internet is?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenIntAnderreden 

Thuis geen toegang tot internet vanwege geen van deze 

Definitie  

Is er een specifieke reden waarom er thuis geen toegang tot internet is? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Wat zijn de redenen dat er thuis geen toegang tot internet is?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden. 
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IctVrgLaatstCompGebruik 

Wanneer voor het laatst een Computer gebruikt 

Definitie  

De laatste keer dat een persoon een computer heeft gebruikt. 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Wanneer heeft u, afgezien van dit onderzoek, voor het laatst een 

computer gebruikt?" Onder computer verstaan we een PC, desktop, laptop, netbook of tablet. 

Dit kan zowel thuis zijn als op het werk of ergens anders. 

IctVrgFreqCompGebruik 

Frequentie van aantal keren dat gemiddeld de afgelopen 3 maanden een Computer is gebruikt 

Definitie  

De frequentie van aantal keren dat een persoon een computer heeft gebruikt. 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe vaak heeft u gemiddeld in de afgelopen 3 maanden een 

computer gebruikt?" 

IctVrgLaatstIntGebruik 

Wanneer voor het laatst Internet gebruikt 

Definitie  

De laatste keer dat een persoon internet heeft gebruikt. 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Wanneer heeft u, afgezien van dit onderzoek, voor het laatst 

internet gebruikt?" 

IctVrgFreqIntGebruik 

Frequentie van aantal keren dat gemiddeld de afgelopen 3 maanden Internet is gebruikt 

Definitie  

De frequentie van het internetgebruik van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt?" 

IctVrgPlaatsIntThuis 

De afgelopen 3 maanden internet gebruikt thuis 

Definitie  

Heeft een persoon op een specifieke locatie internet gebruikt? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt:"Op welke van de volgende plaatsen heeft u in de afgelopen 3 

maanden internet gebruikt?" Weergegeven wordt een specifieke lokatie. 

IctVrgPlaatsIntWerk 

De afgelopen 3 maanden internet gebruikt op het werk 

Definitie  

Heeft een persoon op een specifieke locatie internet gebruikt? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Op welke van de volgende plaatsen heeft u in de afgelopen 3 

maanden internet gebruikt?" Weergegeven wordt een specifieke lokatie. 

IctVrgPlaatsIntOnderwijs 

De afgelopen 3 maanden internet gebruikt bij een onderwijsinstelling 

Definitie  

Heeft een persoon op een specifieke locatie internet gebruikt? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Op welke van de volgende plaatsen heeft u in de afgelopen 3 

maanden internet gebruikt?" Weergegeven wordt een specifieke lokatie. 

IctVrgPlaatsIntAnderhuis 

De afgelopen 3 maanden internet gebruikt bij iemand anders thuis 

Definitie  

Heeft een persoon op een specifieke locatie internet gebruikt? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Op welke van de volgende plaatsen heeft u in de afgelopen 3 

maanden internet gebruikt?" Weergegeven wordt een specifieke lokatie. 

IctVrgPlaatsIntElders 

De afgelopen 3 maanden internet gebruikt ergens anders 

Definitie  

Heeft een persoon op een specifieke locatie internet gebruikt? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt:"Op welke van de volgende plaatsen heeft u in de afgelopen 3 

maanden internet gebruikt?" Weergegeven wordt een specifieke lokatie. 
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IctVrgApparatuurMobielIntTel 

Heeft buiten huis of werk gebruik gemaakt van mobiel internet via een mobiele telefoon of 

smartphone 

Definitie  

Heeft een persoon buiten zijn/haar huis of werk gebruik gemaakt van mobiel internet via een specifiek 

apparaat? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u buiten uw huis of werk wel eens gebruik gemaakt van 

mobiel internet via een van de volgende apparaten?" Weergegeven wordt een specifiek 

apparaat. 

IctVrgApparatuurMobielIntLaptop 

Heeft buiten huis of werk gebruik gemaakt van mobiel internet via een laptop mof netbook 

Definitie  

Heeft een persoon buiten zijn/haar huis of werk gebruik gemaakt van mobiel internet via een specifiek 

apparaat? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u buiten uw huis of werk wel eens gebruik gemaakt van 

mobiel internet via een van de volgende apparaten?" Weergegeven wordt een specifiek 

apparaat. 

IctVrgApparatuurMobielIntTablet 

Heeft buiten huis of werk gebruik gemaakt van mobiel internet via een tablet 

Definitie  

Heeft een persoon buiten zijn/haar huis of werk gebruik gemaakt van mobiel internet via een specifiek 

apparaat? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u buiten uw huis of werk wel eens gebruik gemaakt van 

mobiel internet via een van de volgende apparaten?" Weergegeven wordt een specifiek 

apparaat. 

IctVrgApparatuurMobielIntAnder 

Heeft buiten huis of werk gebruik gemaakt van mobiel internet via een ander apparaat 

Definitie  

Heeft een persoon buiten zijn/haar huis of werk gebruik gemaakt van mobiel internet via een specifiek 

apparaat? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u buiten uw huis of werk wel eens gebruik gemaakt van 

mobiel internet via een van de volgende apparaten?" Weergegeven wordt een specifiek 

apparaat. 

IctVrgMobielTelNetwerk 

Met Mobiele telefoon of smartphone verbinding gemaakt met Mobiel Internet via Mobiele 

telefoonnet 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke verbinding gebruikt om met een mobiele telefoon of smartphone een 

verbinding te maken met het mobiele internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe heeft u met uw mobiele telefoon of smartphone verbinding 

met het mobiele internet?" Weergegeven wordt een specifieke verbinding. 

IctVrgMobielTelWifi 

Met Mobiele telefoon of smartphone verbinding gemaakt met Mobiel Internet via draadloos 

netwerk zoals Wifi 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke verbinding gebruikt om met een mobiele telefoon of smartphone een 

verbinding te maken met het mobiele internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe heeft u met uw mobiele telefoon of smartphone verbinding 

met het mobiele internet?" Weergegeven wordt een specifieke verbinding. 

IctVrgMobielLaptopDongel 

Met laptop netbook of tablet verbinding gemaakt met Mobiel Internet via insteekkaart USB 

zoals dongel of expresskaart 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke verbinding gebruikt om met een laptop, netbook of tablet een 

verbinding te maken met het mobiele internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe heeft u met uw mobiele telefoon of smartphone verbinding 

met het mobiele internet?" Weergegeven wordt een specifieke verbinding. 

IctVrgMobielLaptopWifi 

Met laptop netbook of tablet verbinding gemaakt met Mobiel Internet via draadloos netwerk 

zoals Wifi 

Definitie  
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Heeft een persoon een specifieke verbinding gebruikt om met een laptop, netbook of tablet een 

verbinding te maken met het mobiele internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe heeft u met uw mobiele telefoon of smartphone verbinding 

met het mobiele internet?" Weergegeven wordt een specifieke verbinding. 

IctVrgIntGebruikMail 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om e-mail te versturen of te ontvangen 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikChat 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om berichten te plaatsen op een chat site 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikMessaging 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt voor instant messaging 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikSociaalNetwerk 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om deel te nemen aan sociaal netwerk als hyves 

facebook twitter 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikProfNetwerk 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om deel te nemen aan professioneel netwerk zoals 

Linkedln 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikBlog 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt voor lezen of bijhouden van weblogs 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikBellen 

Afgelopen 3 maanden privé Internet gebeld met behulp van een software programma (skype 

messenger) 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikRadio 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om te luisteren naar de radio 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 
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IctVrgIntGebruikTV 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om te kijken naar televisie 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

ICTVrgIntGebruikVKrant 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om nieuwsberichten, kranten of nieuwsbladen te lezen 

of te downloaden 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikSpellen 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om spelletjes, afbeeldingen, films, muziek te spelen 

of te downloaden 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

ICTVrgIntGebruikAfbeeldingen 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om afbeeldingen, films of muziek te downloaden 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikSoftware 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om software te downloaden anders dan voor spellen 

Definitie  
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Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikFotos 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om zelfgemaakte fotos, muziek, video, tekst of 

software te uploaden 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

ICTVrgIntGebruikWebsitesMaken 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om zelf een website of weblog te maken 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikGoederenDiensten 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om informatie te vinden over goederen of diensten 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikDienstenReisbranche 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om gebruik te maken van diensten in de reisbranche 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikBaanZoeken 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om een baan te zoeken of te solliciteren 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikGezondheid 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om info te zoeken die te maken heeft met gezondheid 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikAfspraakZiekenhuis 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om een afspraak te maken met specialist van 

ziekenhuis of gezondheidscentrum 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikTelebankieren 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt voor Internetbankieren 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 
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IctVrgIntGebruikVerkoop 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt voor het verkopen van goederen of diensten 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikPolitiekKwesties 

Afgelopen 3 maanden internet gebruikt voor het plaatsen of lezen van meningen over 

maatschappelijke of politieke kwesties op websites 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikOnlineDiscussie 

Afgelopen 3 maanden internet gebruikt om deel te nemen aan online discussies of peilingen 

over maatschappelijke of politieke kwesties 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikOpleidingen 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om informatie te zoeken over opleidingen of cursussen 

die u misschien zou willen volgen 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikOnlineCursus 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt om een cursus volledig online te volgen 
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Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikRaadpleegCmateriaal 

Afgelopen 3 maanden internet gebruikt voor een cursus die niet volledig online gegeven wordt, 

online cursus materiaal te raadplegen 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

IctVrgIntGebruikCommunicerenDocenten 

Afgelopen 3 maanden internet gebruikt om te communiceren met docenten of studenten via 

educatieve websites of portals 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek privé doeleinde. 

ICTVrgIntGebruikAndereActivCursus 

Afgelopen 3 maanden Internet gebruikt voor een andere activiteit die te maken heeft met het 

volgen van een online opleiding of cursus 

Definitie  

Gebruikt een persoon internet privé voor een specifieke activiteit (doel)? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u hierbij telkens aangeven of u internet hiervoor in de 

afgelopen 3 maanden heeft gebruikt? " Weergegeven wordt een specifiek gebruik. 

ICTVrgIntGebruikAandelen 

Heeft u internet weleens gebruikt voor het kopen of verkopen van aandelen, obligaties of 

andere beleggingsproducten 

Definitie  
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Een persoon gebruikt internet privé voor een specifieke activiteit (doel). 

Toelichting bij de definitie  

De vraagstelling luidt: "Heeft u internet weleens gebruikt voor het kopen of verkopen van 

aandelen, obligaties of andere beleggingsproducten" 

ICTVrgIntGebruikVerzekeringen 

Heeft u internet weleens gebruikt voor het afsluiten van een nieuwe verzekering of het 

wijzigen van een bestaande 

Definitie  

Een persoon gebruikt internet privé voor een specifieke activiteit (doel). 

Toelichting bij de definitie  

De vraagstelling luidt: "Heeft u internet weleens gebruikt voor het afsluiten van een nieuwe 

verzekering of het wijzigen van een bestaande 

ICTVrgIntGebruikKredieten 

Heeft u internet weleens gebruikt voor het afsluiten van een lening, hypotheek of 

kredietregeling bij een bank of een andere financiële dienstverlener 

Definitie  

Een persoon gebruikt internet privé voor een specifieke activiteit (doel). 

Toelichting bij de definitie  

De vraagstelling luidt: "Heeft u internet weleens gebruikt voor het afsluiten van een lening of 

kredietregeling bij een bank of een andere financiële dienstverlener". 

IctVrgCloudComputingGebruik 

Heeft u in de afgelopen 3 maanden privé bestanden op Internet opgeslagen, bijvoorbeeld met 

een programma zoals DropBox, Apple iCloud, GoogleDrive of Window Skydrive 

Definitie  

Heeft een persoon privé documenten op internet opgeslagen ? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u in de afgelopen 3 maanden privé documenten, foto's, 

muziek, video's of andere bestanden op internet opgeslagen, bijvoorbeeld met een programma 

als DropBox, Apple iCloud, GoogleDrive of Windows Skydrive?" 'de Cloud'. Dit is het 

opslaan en gebruiken van bestanden op internet. Mensen doen dit vaak om bestanden met 

anderen te delen. 

IctVrgCloudWelkeDocuTekst 

Opgeslagen of gedeelde bestanden op internet zijn: tekst, spreadsheets of presentaties 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek bestand opgeslagen of gedeeld op internet? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Welke van de volgende bestanden heeft u opgeslagen of gedeeld 

op internet? " Weergegeven wordt een specifiek opgeslagen of gedeeld bestand 

IctVrgCloudWelkeDocuFoto 

Opgeslagen of gedeelde bestanden op internet zijn: foto's' 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek bestand opgeslagen of gedeeld op internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke van de volgende bestanden heeft u opgeslagen of gedeeld 

op internet? " Weergegeven wordt een specifiek opgeslagen of gedeeld bestand 

IctVrgCloudWelkeDocuEbook 

Opgeslagen of gedeelde bestanden op internet zijn: e-books of e-magazine 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek bestand opgeslagen of gedeeld op internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke van de volgende bestanden heeft u opgeslagen of gedeeld 

op internet? " Weergegeven wordt een specifiek opgeslagen of gedeeld bestand 

IctVrgCloudWelkeDocuMuziek 

Opgeslagen of gedeelde bestanden op internet zijn: muziek 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek bestand opgeslagen of gedeeld op internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke van de volgende bestanden heeft u opgeslagen of gedeeld 

op internet? " Weergegeven wordt een specifiek opgeslagen of gedeeld bestand 

IctVrgCloudWelkeDocuVideo 

Opgeslagen of gedeelde bestanden op internet zijn: videos, films of tv-programmas 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek bestand opgeslagen of gedeeld op internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke van de volgende bestanden heeft u opgeslagen of gedeeld 

op internet? " Weergegeven wordt een specifiek opgeslagen of gedeeld bestand 

IctVrgCloudWelkeDocuAnder 

Opgeslagen of gedeelde bestanden op internet zijn: andere bestanden 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ICT2017       34 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek bestand opgeslagen of gedeeld op internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke van de volgende bestanden heeft u opgeslagen of gedeeld 

op internet? " Weergegeven wordt een specifiek opgeslagen of gedeeld bestand 

IctVrgCloudComputingBetaald 

Heeft u betaald voor het opslaan of delen van bestanden op internet 

Definitie  

Heeft een persoon betaald voor het opslaan of delen van bestanden op internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u betaald voor het opslaan of delen van bestanden op 

internet?" 

IctVrgOverheid12InfoZoeken 

Afgelopen 12 maanden internet gebruikt voor informatie te zoeken op websites van 

overheidsinstanties 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden om een website van een overheidsinstantie te bezoeken? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt om:.....?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden bezoek websites overheidsinstanties. 

IctVrgOverheid12DownloadenDocu 

Afgelopen 12 maanden internet gebruikt voor het downloaden van officiële documenten van 

overheidsinstanties 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden om een website van een overheidsinstantie te bezoeken? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt om:.....?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden bezoek websites overheidsinstanties. 

IctVrgOverheid12ZendenDocu 

Afgelopen 12 maanden internet gebruikt om ingevulde documenten van overheidsinstanties te 

versturen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden om een website van een overheidsinstantie te bezoeken? 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ICT2017       35 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u in de afgelopen 3 maanden internet gebruikt om:.....?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden bezoek websites overheidsinstanties. 

IctVrgPubliek12InfoZoeken 

Internet de afgelopen 12 maanden gebruikt om informatie te zoeken op websites van publieke 

instanties 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden om een website van een publieke instantie te bezoeken? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om:.....?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden bezoek websites publieke instanties 

IctVrgPubliek12DownloadenDocu 

Internet de afgelopen 12 maanden gebruikt om officiele documenten van publieke instanties 

te downloaden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden om een website van een publieke instantie te bezoeken? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om:.....?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden bezoek websites publieke instanties 

IctVrgPubliek12ZendenDocu 

Internet de afgelopen 12 maanden gebruikt om ingevulde documenten van publieke instanties 

te versturen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden om een website van een publieke instantie te bezoeken? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u internet in de afgelopen 3 maanden gebruikt om:.....?" 

Weergegeven wordt een specifieke reden bezoek websites publieke instanties 

IctVrgOverheidGeenGebruikDocuIndien 

Afgelopen 12 maanden geen document van overheidsinstanties verstuurd omdat ik geen 

document hoefde in te dienen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om een ingevuld document van overheids- of publieke 

instanties niet te versturen via het internet? 
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Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "U heeft eerder aangegeven in de afgelopen 12 maanden geen 

ingevulde documenten van overheids- of publieke instanties via het internet te hebben 

verstuurd. Was dat omdat u geen documenten hoefde in te dienen of vanwege een andere 

reden? 1. Ik hoefde geen documenten in te dienen 2. Vanwege een andere reden 

IctVrgOverheidGeenGebruikDocuViaInt 

Afgelopen 12 maanden geen document van overheidsinstanties verstuurd omdat dit niet via 

internet ingediend kon worden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om een ingevuld document van overheids- of publieke 

instanties niet te versturen via het internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Om welke van de volgende redenen heeft u dan geen ingevulde 

documenten via het internet verstuurd?" Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenDocuGebruikIngewikkeld 

Afgelopen 12 maanden geen document van overheidsinstanties verstuurd omdat het gebruik 

te ingewikkeld is 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om een ingevuld document van overheids- of publieke 

instanties niet te versturen via het internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Om welke van de volgende redenen heeft u dan geen ingevulde 

documenten via het internet verstuurd?" Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenGebruikDocuVeiligheid 

Afgelopen 12 maanden geen document van overheidsinstanties verstuurd vanwege 

bescherming en veiligheid gegevens 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om een ingevuld document van overheids- of publieke 

instanties niet te versturen via het internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Om welke van de volgende redenen heeft u dan geen ingevulde 

documenten via het internet verstuurd?" Weergegeven wordt een specifieke reden. 
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IctVrgGeenGebruikTechnischeOnderteken 

Afgelopen 12 maanden geen document van overheidsinstanties verstuurd omdat er problemen 

waren met de elektronische ondertekening 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om een ingevuld document van overheids- of publieke 

instanties niet te versturen via het internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Om welke van de volgende redenen heeft u dan geen ingevulde 

documenten via het internet verstuurd?" Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgGeenGebruikDocuAnderPersoon 

Afgelopen 12 maanden geen document van overheidsinstanties verstuurd omdat een ander 

persoon namens u de documenten verstuurd 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om een ingevuld document van overheids- of publieke 

instanties niet te versturen via het internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Om welke van de volgende redenen heeft u dan geen ingevulde 

documenten via het internet verstuurd?" Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgOverheidGeenGebruikGeenVanDeze 

Afgelopen 12 maanden geen document van overheidsinstanties verstuurd omdat geen van deze 

redenen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifieke reden gehad om een ingevuld document van overheids- of publieke 

instanties niet te versturen via het internet? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Om welke van de volgende redenen heeft u dan geen ingevulde 

documenten via het internet verstuurd?" Weergegeven wordt een specifieke reden. 

IctVrgAankoopLaatsteInt 

Wanneer voor het laatst via internet goederen of diensten gekocht of besteld voor prive-

gebruik 

Definitie  

De laatste keer dat een persoon via internet een goed of dienst heeft gekocht of besteld voor 

privégebruik. 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Wanneer heeft u voor het laatst goederen of diensten gekocht of 

besteld via internet voor privé gebruik?" 

IctVrgAankoopIntBrowser 

Goederen of diensten gekocht of besteld via internetbrowser en/of app 

Definitie  

Heeft een persoon een goed of dienst gekocht of besteld op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u dat gedaan via uw internetbrowser of door het versturen 

van een SMS, MMS of e-mail?" Weergegeven wordt een specifieke mogelijkheid. 

IctVrgAankoopSMS 

Goederen of diensten gekocht of besteld via SMS, MMS of e-mail 

Definitie  

Heeft een persoon een goed of dienst gekocht of besteld op een specifieke wijze? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u dat gedaan via uw internetbrowser of door het versturen 

van een SMS, MMS of e-mail?" Weergegeven wordt een specifieke mogelijkheid. Sms (een 

afkorting voor short message service). Mms ( een afkorting voor Multimedia Messaging 

Service) is de multimediale opvolger van sms. 

IctVrgAankoopLevensmiddel 

Afgelopen 12 maanden via internet levensmiddelen, cosmetica of schoonmaakartikelen 

gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopHuishouden 

Afgelopen 12 maanden via internet goederen voor het huishouden, bijv. meubels, speelgoed 

of wasmachine gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopMedicijn 

Afgelopen 12 maanden via internet medicijnen gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopFilmMuziek 

Afgelopen 12 maanden via internet film of muziek gekocht 
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Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopStudie 

Afgelopen 12 maanden via internet digitaal studie- of leermateriaal gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopBoek 

Afgelopen 12 maanden via internet (elektronische) boeken, tijdschriften of kranten gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopKleding 

Afgelopen 12 maanden via internet kleding of sport artikelen gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopSpel 

Afgelopen 12 maanden via internet computer- of videospelletjes of -upgrades gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopSoftware 

Afgelopen 12 maanden via internet andere computer software of software-upgrades gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopHardware 

Afgelopen 12 maanden via internet hardware voor de computer gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopElectronica 

Afgelopen 12 maanden via internet elektronische benodigdheden, bijv. mobiele telefoon, 

camera of radio gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopTelecomm 

Afgelopen 12 maanden via internet telecommunicatie diensten, bijv. TV-, telefoon gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 
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IctVrgAankoopVakantie 

Afgelopen 12 maanden via internet vakantieaccommodaties, bijv. hotelovernachting gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgAankoopVervoer 

Afgelopen 12 maanden via internet vervoersvoorzieningen, bijv. vliegtuigtickets of 

autoverhuur gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

ICTVrgAankoopTickets 

Afgelopen 12 maanden via internet kaartjes voor concerten, bioscoop, theater of 

sportevenementen gekocht 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

IctVrgOnlineLeveringFilm 

Films besteld via internet werden geleverd via website of door middel van downloaden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst, besteld via internet, via een website of door middel van 

downloaden, geleverd gekregen in plaats van per post? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u steeds aangeven of de volgende goederen die u besteld 

heeft via internet, via een website of door middel van downloaden geleverd werden in plaats 

van per post?" Weergegeven wordt een specifiek product. 

IctVrgOnlineLeveringMuziek 

Muziek besteld via internet werd geleverd via website of door middel van downloaden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst, besteld via internet, via een website of door middel van 

downloaden, geleverd gekregen in plaats van per post? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u steeds aangeven of de volgende goederen die u besteld 

heeft via internet, via een website of door middel van downloaden geleverd werden in plaats 

van per post?" Weergegeven wordt een specifiek product. 

IctVrgOnlineLeveringStudie 

Digitaal studie- of leermateriaal besteld via internet werd geleverd via website of door middel 

van downloaden 
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Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst, besteld via internet, via een website of door middel van 

downloaden, geleverd gekregen in plaats van per post? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u steeds aangeven of de volgende goederen die u besteld 

heeft via internet, via een website of door middel van downloaden geleverd werden in plaats 

van per post?" Weergegeven wordt een specifiek product. 

IctVrgOnlineLeveringBoek 

Boeken, tijdschriften of kranten besteld via internet werden geleverd via website of door 

middel van downloaden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst, besteld via internet, via een website of door middel van 

downloaden, geleverd gekregen in plaats van per post? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u steeds aangeven of de volgende goederen die u besteld 

heeft via internet, via een website of door middel van downloaden geleverd werden in plaats 

van per post?" Weergegeven wordt een specifiek product. 

ICTVrgOnlineLeveringTijdschrift 

Tijdschriften of kranten besteld via internet werd geleverd via website of door middel van 

downloaden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst, besteld via internet, via een website of door middel van 

downloaden, geleverd gekregen in plaats van per post? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u steeds aangeven of de volgende goederen die u besteld 

heeft via internet, via een website of door middel van downloaden geleverd werden in plaats 

van per post?" Weergegeven wordt een specifiek product. 

IctVrgOnlineLeveringSoftware 

Computersoftware of softwareupgrades voor de computer besteld via internet werd geleverd 

via website of door middel van downloaden 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst, besteld via internet, via een website of door middel van 

downloaden, geleverd gekregen in plaats van per post? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u steeds aangeven of de volgende goederen die u besteld 

heeft via internet, via een website of door middel van downloaden geleverd werden in plaats 

van per post?" Weergegeven wordt een specifiek product. 

IctVrgAankoopNL 

Afgelopen 12 maanden online goederen of diensten gekocht van personen in Nederland 

Definitie  

Heeft een persoon een goed of dienst voor privé gebruik via internet gekocht of besteld van een persoon 

of bedrijf uit een specifiek land? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u in de afgelopen 12 maanden goederen of diensten voor 

privé gebruik via internet gekocht of besteld van personen of bedrijven uit:" Weergegeven 

wordt een specifiek land. 

IctVrgAankoopEU 

Afgelopen 12 maanden online goederen of diensten gekocht van personen uit andere Europese 

Unie(EU)- landen 

Definitie  

Heeft een persoon een goed of dienst voor privé gebruik via internet gekocht of besteld van een persoon 

of bedrijf uit een specifiek land? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u in de afgelopen 12 maanden goederen of diensten voor 

privé gebruik via internet gekocht of besteld van personen of bedrijven uit:" Weergegeven 

wordt een specifiek land. 

IctVrgAankoopAnders 

Afgelopen 12 maanden online goederen of diensten gekocht van personen uit andere delen van 

de wereld 

Definitie  

Heeft een persoon een goed of dienst voor privé gebruik via internet gekocht of besteld van een persoon 

of bedrijf uit een specifiek land? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u in de afgelopen 12 maanden goederen of diensten voor 

privé gebruik via internet gekocht of besteld van personen of bedrijven uit:" Weergegeven 

wordt een specifiek land. 

IctVrgAankoopOnbekend 

Afgelopen 12 maanden online goederen of diensten gekocht van personen onbekend 
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Definitie  

Heeft een persoon een goed of dienst voor privé gebruik via internet gekocht of besteld van een persoon 

of bedrijf uit een specifiek land? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u in de afgelopen 12 maanden goederen of diensten voor 

privé gebruik via internet gekocht of besteld van personen of bedrijven uit:" Weergegeven 

wordt een specifiek land. 

ICTVrgSoortProdMateriaal 

Materiële goederen, zoals elektronica, boeken, cd s, dvd s, kleren, speelgoed, voedsel of andere 

boodschappen, die per post geleverd zijn 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke goederen of diensten heeft u in de afgelopen 12 maanden 

voor privé gebruik via internet gekocht of besteld van personen of bedrijven uit andere EU-

landen of uit andere delen van de wereld?" 

ICTVrgSoortProdWebsite 

Producten die zijn geleverd via een website of app of door middel van downloaden, zoals 

films, muziek, spelletjes, elektronische boeken, tijdschriften of kranten of betaalde apps 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke goederen of diensten heeft u in de afgelopen 12 maanden 

voor privé gebruik via internet gekocht of besteld van personen of bedrijven uit andere EU-

landen of uit andere delen van de wereld?" 

ICTVrgSoortProdReizen 

Een reis, een accommodatie of andere reisgerelateerde zaken, zoals vliegtickets of tickets voor 

een excursie die u per mail, via downloaden of via een app heeft ontvangen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke goederen of diensten heeft u in de afgelopen 12 maanden 

voor privé gebruik via internet gekocht of besteld van personen of bedrijven uit andere EU-

landen of uit andere delen van de wereld?" 
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ICTVrgSoortProdDiensten 

Andere diensten, zoals kaartjes voor een concert of andere evenementen of een 

telecomabonnement, die u per mail, via downloaden of via een app heeft ontvangen 

Definitie  

Heeft een persoon een specifiek goed of dienst via internet besteld of gekocht voor privé doeleinden? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Welke goederen of diensten heeft u in de afgelopen 12 maanden 

voor privé gebruik via internet gekocht of besteld van personen of bedrijven uit andere EU-

landen of uit andere delen van de wereld?" 

IctVrgAantalGoederenGekocht 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 maanden goederen of diensten gekocht via internet 

Definitie  

Het aantal keren dat een persoon een goed of dienst heeft gekocht of besteld via internet. 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 maanden goederen of diensten 

gekocht of besteld via internet?" 

IctVrgBedragGoederenGekocht 

Wat was naar schatting het totale bedrag van de goederen of diensten die u in de afgelopen 3 

maanden via internet heeft gekocht of besteld 

Definitie  

Het bedrag van de goederen of diensten die een persoon via internet gekocht of besteld heeft. 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Wat was naar schatting het totale bedrag van de goederen of 

diensten die u in de afgelopen 3 maanden via internet gekocht of besteld heeft?" 

IctVrgProbleemDuurdeLang 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: de levering duurde langer dan aangegeven 

Definitie  

Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 
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IctVrgProbleemKostenHoger 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: de uiteindelijke kosten waren hoger dan aangegeven 

Definitie  

Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 

IctVrgProbleemVerkeerdGeleverd 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: de verkeerde goederen werden geleverd of de goederen waren beschadigd 

Definitie  

Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 

IctVrgProbleemFraude 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: Fraude bijvoorbeeld de goederen of diensten werden helemaal niet geleverd of er 

werd misbruik gemaakt van creditcard gegevens 

Definitie  

Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 

IctVrgProbleemTechnisch 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: technische problemen bij het bestellen of betalen via internet 

Definitie  

Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 

IctVrgProbleemGarantie 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: moeilijkheden bij het vinden van informatie over garantie of wettelijke rechten 

Definitie  

Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 

IctVrgProbleemIndienenKlacht 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: het indienen van een klacht was moeilijk of de klacht dan wel financiële 

vergoeding werd niet afgehandeld 

Definitie  

Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 

IctVrgProbleemLeveringNietNL 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: het bedrijf leverde geen goederen of diensten in Nederland 

Definitie  

Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 

IctVrgProbleemAnders 

Afgelopen 12 maanden problemen ervaren bij het kopen of bestellen van goederen of diensten 

via internet: een ander probleem 

Definitie  
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Heeft een persoon bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via internet een specifiek probleem 

ervaren? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Heeft u bij het kopen of bestellen van goederen of diensten via 

internet een van de volgende problemen ervaren? ". 

IctVrgRedenGeenBestellingWinkel 

Afgelopen 12 maanden geen goederen of diensten via internet besteld of gekocht omdat: u 

liever een winkel bezoekt, bijvoorbeeld om het product echt te zien 

Definitie  

Heeft een persoon om een specifieke reden geen goed of dienst via internet gekocht? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven waarom u geen goederen of diensten via internet 

heeft gekocht of besteld?". 

IctVrgRedenGeenBestellingErvaring 

Afgelopen 12 maanden geen goederen of diensten via internet besteld of gekocht omdat: u niet 

wist hoe het moest of er te weinig ervaring mee had 

Definitie  

Heeft een persoon om een specifieke reden geen goed of dienst via internet gekocht? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven waarom u geen goederen of diensten via internet 

heeft gekocht of besteld?". 

IctVrgRedenGeenBestellingProbleem 

Afgelopen 12 maanden geen goederen of diensten via internet besteld of gekocht omdat: het 

problematisch was om de goederen thuis te ontvangen 

Definitie  

Heeft een persoon om een specifieke reden geen goed of dienst via internet gekocht? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven waarom u geen goederen of diensten via internet 

heeft gekocht of besteld?". 

IctVrgRedenGeenBestellingVeiligheid 

Afgelopen 12 maanden geen goederen of diensten via internet besteld of gekocht omdat: u 

bezorgd was over de veiligheid of privacy bijvoorbeeld omdat u niet graag creditcard of 

persoonlijke gegevens via internet geeft 
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Definitie  

Heeft een persoon om een specifieke reden geen goed of dienst via internet gekocht? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven waarom u geen goederen of diensten via internet 

heeft gekocht of besteld?". 

IctVrgRedenGeenBestellingVertrouwen 

Afgelopen 12 maanden geen goederen of diensten via internet besteld of gekocht omdat: u er 

geen vertrouwen in had of de goederen wel werden geleverd of werden teruggenomen, of dat 

klachten correct werden afgehandeld 

Definitie  

Heeft een persoon om een specifieke reden geen goed of dienst via internet gekocht? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven waarom u geen goederen of diensten via internet 

heeft gekocht of besteld?". 

IctVrgRedenGeenBestellingBetaalpas 

Afgelopen 12 maanden geen goederen of diensten via internet besteld of gekocht omdat: u 

geen betaalpas had waarmee u op internet kunt betalen 

Definitie  

Heeft een persoon om een specifieke reden geen goed of dienst via internet gekocht? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven waarom u geen goederen of diensten via internet 

heeft gekocht of besteld?". 

IctVrgRedenGeenBestellingNietNL 

Afgelopen 12 maanden geen goederen of diensten via internet besteld of gekocht omdat: het 

bedrijf geen goederen of diensten in Nederland leverde 

Definitie  

Heeft een persoon om een specifieke reden geen goed of dienst via internet gekocht? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven waarom u geen goederen of diensten via internet 

heeft gekocht of besteld?". 

IctVrgRedenGeenBestellingAnders 

Afgelopen 12 maanden geen goederen of diensten via internet besteld of gekocht omdat: een 

andere reden 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ICT2017       49 

Definitie  

Heeft een persoon om een specifieke reden geen goed of dienst via internet gekocht? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven waarom u geen goederen of diensten via internet 

heeft gekocht of besteld?". 

IctVrgCompActiviteitBestandOverzetten 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: het overzetten van bestanden tussen de computer 

en andere apparaten 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActiviteitInstalSoftware 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: het installeren van software of apps 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActiviteitVeranderInstel 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: veranderen van de instellingen van software, 

inclusief besturingssysteem of veiligheidssoftware 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActiviteitBestandKopieren 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: het kopiëren of verplaatsen van een bestand of 

map 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 
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Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActiviteitBewerkenTekst 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: het gebruiken van een programma voor het 

schrijven, bewerken en opmaken van tekst, zoals Word 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActiviteitPresentaties 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: presentaties maken met software zoals 

powerpoint of prezi 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActivGebruikSpreadsheet 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: het gebruiken van spreadsheet software zoals 

Excel 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActiviteitGebruikBewerkFoto 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: het gebruiken van programma's om foto's, video's 

of geluidsopnames te bewerken 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een set van vragen in een vragenlijst. De 

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActiviteitProgrammaSchrijf 

Activiteiten al eens uitgevoerd op computer: een computerprogramma schrijven met een 

programmeertaal 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctVrgCompActivSpreadsheetGeavanceerd 

Heeft u geavanceerde functies gebruikt voor data analyse, zoals het sorteren of filteren van 

gegevens, het gebruiken van formules of het maken van grafieken 

Definitie  

Heeft een persoon al eens een specifieke activiteit op een computer uitgevoerd? 

Toelichting bij de definitie  

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

vraagstelling hierbij luidt: "Kunt u aangeven of u de volgende activiteiten al eens heeft 

uitgevoerd?" Weergegeven wordt een specifieke activiteit. 

IctBASBetwerk 

Op dit moment betaald werk van meer dan 1 uur per week 

Definitie  

Heeft een persoon betaald werk, of heeft een persoon betaald werk gehad? 

Toelichting bij de definitie  

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

moment betaald werk?' 

IctBASZelfstan 

Bent u werkzaam in een eigen bedrijf of praktijk? 

Definitie  

Is een persoon werkzaam in zijn/haar eigen bedrijf of praktijk? 

IctBASMeewerk 

Werkt u mee in een bedrijf of praktijk van partner of een familielid 

Definitie  

Is een persoon werkzaam in het bedrijf of praktijk van zichzelf, partner of familielid? 
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IctBASBetwrkNu 

Op dit moment betaald werk van meer dan 12 uur per week 

Definitie  

Heeft een persoon betaald werk, of heeft een persoon betaald werk gehad? 

Toelichting bij de definitie  

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

moment betaald werk?' 

IctBASEenMeerW1 

Hebben betaalde werkzaamheden betrekking op één werkkring of op meer dan één 

Definitie  

Het aantal werkkringen van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon één of meer dan één werkkring heeft. 

ICtBASMeerW 

Hebben betaalde werkzaamheden betrekking op meer dan één werkkring 

Definitie  

Het aantal werkkringen van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft of een persoon één of meer dan één werkkring heeft. 

IctBASUrTot 

Aantal uren betaald werk per week 

Definitie  

Het aantal uren betaald werk van een persoon. 

IctBASUrschat 

Klassen van het aantal uren betaald werk per week 

Definitie  

Het aantal arbeidsuren betaald werk van een persoon ingedeeld in een klasse. 

IctAflUrTot 

Afleiding werk van 12 uur of meer per week 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon werkzaam is. 

IctBASWrkNemer1 

Werkzaam als werknemer (minimaal 1 uur per week) 

Definitie  

Werkt een persoon als werknemer in een werkkring? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op een vraag in een vragenlijst: 'Werkt u als 

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

waarin de meeste uren gewerkt wordt.' 

IctBASWrkNemer 

Werkzaam als werknemer (minimaal 12 uur per week) 

Definitie  

Werkt een persoon als werknemer in een werkkring? 

Toelichting bij de definitie  

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

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

waarin de meeste uren gewerkt wordt.' 

IctBASBedrPrak1 

Werkzaam in bedrijf of praktijk van uzelf, partner of ouders voor minimaal 1 uur per week 

Definitie  

Een persoon is werkzaam in zijn/haar eigen bedrijf of praktijk of bedrijf of praktijk van partner of 

(schoon)ouders. 

IctBASBedrPrak 

Werkzaam in bedrijf of praktijk van uzelf, partner of ouders voor minimaal 12 uur per week 

Definitie  

Een persoon is werkzaam in zijn/haar eigen bedrijf of praktijk of bedrijf of praktijk van partner of 

(schoon)ouders. 

IctBASPersonel 

Heeft u personeel in dienst 

Definitie  

Aanduiding of een persoon, diens partner of diens (schoon) ouders personeel in dienst hebben. 

IctBASBeroep 

Welk beroep of welke functie oefent u uit 

Definitie  

Het soort beroep of functie dat wordt uitgeoefend door een persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben de volgende betekenis: 999999999999999999997 Niet van 

toepassing 999999999999999999998 Weigert 999999999999999999999 Weet niet 

IctBASLeiding 

Geeft u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers of personeel 

Definitie  

Geeft een persoon in zijn beroep of functie leiding aan medewerkers of personeel? 
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IctBASNLeidW 

Aan hoeveel personen geeft u leiding 

Definitie  

Klasse van het aantal personen waaraan een persoon leiding geeft. 

IctBASUitsLeid 

Geeft u uitsluitend leiding of verricht u daarnaast ook dezelfde werkzaamheden als personeel 

of medewerkers 

Definitie  

Geeft een persoon uitsluitend leiding? 

Toelichting bij de definitie  

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

u uitsluitend leiding, of verricht u daarnaast ook dezelfde werkzaamheden als het personeel of 

de medewerkers waaraan u leiding geeft?". 

IctBASDeelLEid 

Waaruit bestaat het grootste deel van uw werkzaamheden (leiding of andere werkzaamheden) 

Definitie  

Geeft een persoon het grootste deel van zijn werk leiding? 

Toelichting bij de definitie  

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

"Waaruit bestaat het grootste deel van uw werkzaamheden?". 

IctBASPersBeleid 

Heeft u de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken (aannemen personeel 

of loonsverhoging) 

Definitie  

Heeft een persoon de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken? 

Toelichting bij de definitie  

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

u de bevoegdheid om beslissingen te nemen over personele zaken zoals het aannemen van 

personeel of het geven van een loonsverhoging?". 

IctBASStratBeleid 

Heeft u de bevoedgheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel of 

strategische beleid van de organisatie 

Definitie  

Heeft een persoon de bevoegdheid om beslissingen te nemen met betrekking tot het financieel of 

strategisch beleid van de organisatie? 

IctBASVoornWzh 

Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden die u verricht 
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Definitie  

De voornaamste werkzaamheden van een persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben de volgende betekenis: 999999999999999999997 Niet van 

toepassing 999999999999999999998 Weigert 999999999999999999999 Weet niet 

IctBASWilWerk 

Zou u op dit moment betaald werk (van 1 uur of meer) willen hebben 

Definitie  

Een persoon wil betaald werk hebben. 

Toelichting bij de definitie  

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

op dit moment betaald werk willen hebben (eventueel voor 12 uur of meer per week), al dan 

niet in een nieuwe werkkring? Ook werk van één uur per week en werk voor een korte periode 

telt mee.". 

IctBASDuurHalf 

Als u werk wilt: gaat het om een baan korter of langer dan een half jaar 

Definitie  

Duidt een periode aan hoe lang een persoon werk wil. 

IctBASBeginNw 

Datum aanvang nieuwe baan? 

Definitie  

De datum waarop een persoon in een nieuwe baan is begonnen. 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben de volgende betekenis: 99999997 Niet van toepassing 

99999998 Weigert 99999999 Weet niet 

IctBASUrenGa 

Hoeveel uren per werk gaat u in totaal werken 

Definitie  

Het aantal uren betaald werk van een persoon. 

IctBASAanpWerk 

Acht u zich eventueel in staat om te werken met aangepaste werkzaamheden of 

werkomstandigheden 

Definitie  

Acht een persoon zich in staat om te werken met aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden? 

Toelichting bij de definitie  
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Deze variabele vertegenwoordigt antwoorden op de volgende vraag uit de vragenlijst: Acht u 

zich eventueel in staat om (eventueel 12 uur of meer per week) te werken met aangepaste 

werkzaamheden of werkomstandigheden? 

IctBASWilUrWk 

Hoeveel uur per week zou u willen werken met de aangepaste werkzaamheden of 

werkomstandigheden 

Definitie  

Het aantal uren dat een persoon wil werken met aangepaste werkzaamheden of werkomstandigheden. 

IctBASWil12Ur 

Zou u 12 uur of meer per week willen werken 

Definitie  

Een persoon wil betaald werk hebben. 

Toelichting bij de definitie  

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

op dit moment betaald werk willen hebben (eventueel voor 12 uur of meer per week), al dan 

niet in een nieuwe werkkring? Ook werk van één uur per week en werk voor een korte periode 

telt mee.". 

IctBASEigenBdf 

Wilt u 12 uur of meer werken in een eigen bedrijf of praktijk 

Definitie  

Een persoon wil betaald werk hebben. 

Toelichting bij de definitie  

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

op dit moment betaald werk willen hebben (eventueel voor 12 uur of meer per week), al dan 

niet in een nieuwe werkkring? Ook werk van één uur per week en werk voor een korte periode 

telt mee.". 

IctBASKunnStrt 

Op welke termijn zou u meer willen werken? 

Definitie  

De termijn waarop een persoon beschikbaar is voor werk. 

IctBASVerwStrt 

Wanneer verwacht u dat uw bedrijf daadwerkelijk van start gaat 

Definitie  

De termijn waarop een persoon verwacht dat het bedrijf start. 

IctBASAfrond11 

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: eerste antwoord 

Definitie  
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De zaak die een persoon nog moet afronden voordat een persoon kan beginnen met een andere 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 

IctBASAfrond12 

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: tweede antwoord 

Definitie  

De zaak die een persoon nog moet afronden voordat een persoon kan beginnen met een andere 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 

IctBASAfrond13 

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: derde antwoord 

Definitie  

De zaak die een persoon nog moet afronden voordat een persoon kan beginnen met een andere 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 

IctBASAfrond14 

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: vierde antwoord 

Definitie  

De zaak die een persoon nog moet afronden voordat een persoon kan beginnen met een andere 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 

IctBASAfrond15 

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: vijfde antwoord 

Definitie  

De zaak die een persoon nog moet afronden voordat een persoon kan beginnen met een andere 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 
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IctBASAfrond16 

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: zesde antwoord 

Definitie  

De zaak die een persoon nog moet afronden voordat een persoon kan beginnen met een andere 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 

IctBASAfrond17 

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: zevende antwoord 

Definitie  

De zaak die een persoon nog moet afronden voordat een persoon kan beginnen met een andere 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 

IctBASAfrond18 

Heeft u die periode nodig om iets af te ronden in verband met: achtste antwoord 

Definitie  

De zaak die een persoon nog moet afronden voordat een persoon kan beginnen met een andere 

werkkring. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft welke zaken iemand nog moet afronden voordat ze kunnen beginnen 

met een andere werkkring. 

IctBASAfgel4W 

Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan werk te komen van 12 uur of meer per week 

Definitie  

Een persoon heeft iets gedaan om aan werk te komen. 

IctBASAfgel4WEU 

Heeft u de afgelopen 4 weken iets gedaan om aan werk te komen 

Definitie  

Een persoon heeft iets gedaan om aan werk te komen. 

IctBASBaanEbEU 

Op welk termijn zou u kunnen beginnen als u een nieuwe baan wordt aangeboden 

Definitie  

De termijn waarop een persoon beschikbaar is voor werk. 
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IctBASActOpleiding 

Volgt u op dit moment misschien een (andere) opleiding of cursus op een school, 

opleidingsinstituut of op uw werk 

Definitie  

Een persoon volgt een opleiding 

Toelichting bij de definitie  

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

ICTVrgMaatschappelijkePositie 

Welke omschrijving past het beste bij u 

Definitie  

De maatschappelijke positie van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Variabele die weergeeft welke maatschappelijke positie de respondent het meest bij hem vindt 

passen. 

ICTVrgVasteDienst 

Bent u op dit moment in vaste dienst 

Definitie  

Een persoon is in vaste dienst. 

IctRegAantalKinderen 

Aantal kinderen in het huishouden volgens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

Definitie  

Aantal kinderen in een huishouden 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 97 betekent Onbekend 

IctRegAantalPersonenInHuishouden 

Aantal personen in het huishouden volgens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

Definitie  

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

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 97 betekent Onbekend 

IctRegLeeftijdJongsteKind 

Leeftijd jongste kind 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 97 betekent Onbekend 
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IctRegLeeftijdOudsteKind 

Leeftijd oudste kind 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 97 betekent Onbekend 

IctRegPlaatsInHuishouden 

Plaats in huishouden 

Definitie  

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

referentiepersoon van een huishouden. 

IctRegTypeHuishouden 

Type huishouden 

Definitie  

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

huishouden. 

IctRegAflHerkomstGeneratie 

Herkomstgroepering (indeling volgens etnische generatie) 

Definitie  

Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse achtergrond, eerste respectievelijk tweede 

generatie migratieachtergrond. 

IctRegAflHerkomstGroep 

Herkomstgroepering (indeling volgens etnische groep) 

Definitie  

Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse achtergrond, eerste respectievelijk tweede 

generatie migratieachtergrond. 

IctRegBurgerlijkeStaat 

Burgerlijke staat volgens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

Definitie  

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

partnerschap. 

IctRegGeboorteLand 

Geboorteland volgens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 
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IctRegGeboorteLandMoeder 

Geboorteland moeder 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

IctRegGeboorteLandVader 

Geboorteland vader 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

IctRegNationaliteit1 

Eerste nationaliteit volgens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

Definitie  

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

IctRegGeslacht 

Geslacht volgens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

IctRegBVRPercGestinkh 

Percentielgroep gestandaardiseerd besteedbaar huiskoudensinkomen jaar t-2 

Definitie  

De percentielgroep van een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen 

Toelichting bij de definitie  

Voor de indeling in percentielgroepen zijn alleen huishoudens met inkomen gebruikt. Al deze 

huishoudens zijn ingedeeld in 100 even grote groepen. 

IctRegBVRBMCat 

Categorie beleidsmatig minimum 

Definitie  

Het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluitvorming is vastgesteld, ingedeeld in een 

categorie. 

IctRegBVREHALG 

Woonsituatie (eigen woning/huur huis) 

Definitie  

De woonsituatie van een persoon vanuit sociaal-economische invalshoek beschouwd. 

IctRegBVRLiCat 

Categorie Laag Inkomen 

Definitie  
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Een indeling van hoe het besteedbaar huishoudensinkomen exclusief gebonden overdrachten als 

huurtoeslag, zich verhoudt tot de lage-inkomensgrens. 

Toelichting bij de definitie  

Indeling in een categorie van een huishoudinkomen onder de lage-inkomensgrens. 

IctRegSeccoal1 

Sociaaleconomische categorie van de persoon 

Definitie  

Classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van inkomensbronnen in een 

jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Als eerste prioriteitsregel geldt dat alle personen met inkomen uit eigen onderneming steeds 

als zelfstandige worden aangemerkt. Verder worden alle personen met studiefinanciering als 

student aangemerkt, ook al hebben zij een andere bron met een hoger bedrag aan inkomsten. 

Personen zonder inkomen kunnen uiteraard niet nader ingedeeld worden: zij vallen in de 

categorie ‘zonder inkomen’. Of een persoon inkomen heeft is vastgesteld aan de hand van het 

persoonlijk inkomen. Voor de andere categorieën wordt een top-down benadering toegepast: 

zo wordt eerst gekeken of inkomen uit arbeid of uitkering de belangrijkste hoofdcategorie is, 

en pas daarna wordt gekeken welke post binnen de hoofdcategorie de belangrijkste is. 

IctRegGemeentecode 

Gemeentecode volgens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

Definitie  

De gemeente waar een huishouden woont. 

IctRegCorop 

Indeling COROP gebieden 

Definitie  

Een Coördinatie Commissie Regionaal OnderzoeksProgramma (COROP)-gebied gebaseerd op de 

Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS3). 

IctRegLandsdeel 

Indeling landsdeel gebieden 

Definitie  

Een landsdeel volgens de Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS1). 

IctRegProvincie 

Indeling provincie gebieden 

Definitie  

De provincie waar een huishouden woont. 

IctRegStedelijkheid 

Indeling stedelijkheid gebieden 
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Definitie  

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

omgevingsadressendichtheid (oad). 

IctTypIscocode 

Beroepenindeling volgens internationale definitie (Iscotindeling) 

Definitie  

Een beroep, gebaseerd op de International Standard Classification of Occupations (ISCO). 

Toelichting bij de definitie  

Afkorting isco: International Standard Classification of Occupation 

IctTypOplHBIsced97 

ISCED indeling 1997 Hoogst Behaald 

Definitie  

Het niveau van een opleiding of cursus die een persoon met een diploma heeft afgerond volgens 

International Standard Classification of Education (ISCED). 

IctTypOplHBIsced11 

ISCED indeling 2011 Hoogst Behaald 

Definitie  

Het niveau van een opleiding of cursus die een persoon met een diploma heeft afgerond volgens 

International Standard Classification of Education (ISCED). 

IctTypOplHBSOI3 

SOI2008 hoogst behaalde opleiding 3 delig 

Definitie  

Het niveau van een opleiding of cursus die een persoon met een diploma heeft afgerond volgens de 

Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

IctTypOplHBSOI5 

SOI2008 hoogst behaalde opleiding 5 delig 

Definitie  

Het niveau van een opleiding of cursus die een persoon met een diploma heeft afgerond volgens de 

Standaard Onderwijsindeling (SOI). 

IctTypOplHGIsced97 

ISCED indeling 1997 Hoogst Gevolgd 

Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon volgens International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

IctTypOplHGIsced11 

ISCED indeling 2011 Hoogst Gevolgd 
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Definitie  

Een opleidingsniveau van een persoon volgens International Standard Classification of Education 

(ISCED). 

IctTypOplHGSOI3 

SOI2008 hoogst gevolgde opleiding 3 delig 

Definitie  

De hoogst gevolgde opleiding van een persoon. 

IctTypOplHGSOI5 

SOI2008 hoogst gevolgde opleiding 5 delig 

Definitie  

De hoogst gevolgde opleiding van een persoon. 

IctAflPeildatum 

Afleiding peildatum 

Definitie  

De startdatum van een onderzoek 

Toelichting bij de definitie  

Variabele bevat de peildatum of periode afbakening. Wordt gezet op de 1e dag van de maand 

van de start van het veldwerk, namelijk 1 april van het enquetejaar. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumopmaak: DDMMJJJJ 

IctAflLeeftijd01Apr 

Leeftijd op 1 april van enquetejaar volgens Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) 

Definitie  

Leeftijd van een persoon 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 998 Weigert 999 Weet niet 

IctAflLeeftijdsklassen4 

Leeftijd ingedikt tot 4 klassen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd op 1 april van het onderzoeksjaar ingedikt tot 4 klassen 

IctAflLeeftijdsklassen5 

Leeftijd ingedikt tot 5 klassen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 
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Toelichting bij de definitie  

Leeftijd op 1 april van het onderzoeksjaar ingedikt tot 5 klassen 

IctAflLeeftijdsklassen9 

Leeftijd ingedikt tot 9 klassen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd op 1 april van het onderzoeksjaar ingedikt tot 9 klassen 

IctAflRegelnrOP 

Afleiding regelnummer onderzoekspersoon 

Definitie  

Een uniek nummer van een regel binnen een dataset. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99 betekent Weet niet 

IctAflRespons 

Respons code 

Definitie  

Duidt aan of een persoon een bruikbare vragenlijst heeft geretourneerd. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding respons 

IctAflPersonen0TM5 

Aantal personen in huishouden jonger dan 5 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 96 Onbekend 

IctAflPersonen0TM15 

Aantal personen in huishouden jonger dan 16 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 96 Onbekend 

IctAflPersonen5TM13 

Aantal personen in huishouden van 5 tot en met 13 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ICT2017       66 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 96 Onbekend 

IctAflPersonen14TM15 

Aantal personen in huishouden van 14 en 15 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 96 Onbekend 

IctAflPersonen16TM24 

Aantal personen in huishouden van 16 tot en met 24 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 96 Onbekend 

IctAflPersonen25TM64 

Aantal personen in huishouden van 25 tot en met 64 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 96 Onbekend 

IctAflPersonen65TM74 

Aantal personen in huishouden van 65 tot en met 74 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 96 Onbekend 

IctAflArbeidsdeelname4 

Arbeidsdeelname verdeeld over 4 klassen 

Definitie  

Arbeidsdeelname van een persoon ingedeeld in een klasse 

Toelichting bij de definitie  

Arbeidsdeelname in een klasse met werkzame en niet werkzame personen 

IctAflBeroepsbevolkingInternationaal 

Afleiding beroepsbevolking internationaal 

Definitie  
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De beroepsbevolking waartoe een persoon, volgens de internationale definitie, behoort. 

Beroepsbevolking volgens de internationale definitie omvat personen die tenminste één uur 

werkzaamheden hebben verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft aan of een persoon tot de beroepsbevolking behoort, volgens de definitie 

van de International Labour Organisation. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de werkzame 

beroepsbevolking en de werkloze beroepsbevolking. 

IctAflBeginWerk 

Binnen 3 maanden beginnen met werken in nieuwe werkkring 

Definitie  

De termijn waarop een persoon in een nieuwe werkkring gaat beginnen. 

Toelichting bij de definitie  

Persoon gaat binnen een bepaalde tijd zijn nieuwe werkkring beginnen of niet. 

IctAflStartEU 

Termijn waarop personen beschikbaar zijn (internationale definitie) 

Definitie  

De termijn waarop een persoon in een nieuwe werkkring gaat beginnen. 

Toelichting bij de definitie  

Persoon gaat binnen een bepaalde tijd zijn nieuwe werkkring beginnen of niet. 

IctAflStartWerk 

Termijn waarop persoon beschikbaar is 

Definitie  

De termijn waarop een persoon in een nieuwe werkkring gaat beginnen. 

Toelichting bij de definitie  

Persoon gaat binnen een bepaalde tijd zijn nieuwe werkkring beginnen of niet. 

IctAflWerken 

Afleiding of persoon werkzaam is 

Definitie  

Aanduiding of een persoon werkzaam is. 

IctAflZoekactiviteiten 

Zoekactiviteiten 

Definitie  

De zoekactiviteit van een persoon naar werk. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft of iemand de afgelopen tijd gezocht heeft naar werk 
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IctAflZoekactiviteitenEU 

Afleiding zoekactiviteiten volgens internationale definitie 

Definitie  

De zoekactiviteit van een persoon naar werk. 

Toelichting bij de definitie  

Afleiding die aangeeft of iemand de afgelopen tijd gezocht heeft naar werk 

IctAflSocialegroep 

Afleiding sociale groep 

Definitie  

De sociale groep waartoe een persoon behoort. 

IctAflOpleidingsklassen3 

Hoogst behaalde opleiding ingedikt tot 3 klassen 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

IctAflOpleidingsklassen8 

Hoogst behaalde opleiding ingedeeld in 8 klassen 

Definitie  

Het niveau van een opleiding van een persoon. 

IctAflAankoop 

Persoon heeft wel eens iets besteld via internet 

Definitie  

Heeft een persoon wel eens iets besteld via internet? 

IctAflBreedband 

Afleiding breedbandverbinding 

Definitie  

Gebruikt een persoon een internetverbinding via een mobiele breedbandverbinding? 

Toelichting bij de definitie  

UMTS betekend Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS]) wordt ook de derde generatie (3G) mobiele 

communicatie genoemd.4G is een afkorting van 4th generation en is de vierde generatie van 

mobiele-telecommunicatiestandaarden. 

IctAflVastBreedband 

Afleiding breedbandverbinding 

Definitie  

Gebruikt een persoon een internetverbinding via een vaste breedbandverbinding? 

Toelichting bij de definitie  
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UMTS betekend Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS]) wordt ook de derde generatie (3G) mobiele 

communicatie genoemd.4G is een afkorting van 4th generation en is de vierde generatie van 

mobiele-telecommunicatiestandaarden. 

IctAflOverheidDocuDownload12 

Afleiding downloaden documenten van overheidsinstanties 

Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Officiële documenten downloaden van websites van overheidsinstanties in het afgelopen jaar 

IctAflOverheidZendDocu12 

Afleiding versturen documenten naar overheidsinstanties 

Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Ingevulde documenten versturen naar websites van overheidsinstanties in het afgelopen jaar 

IctAflOverheidZoekInfo12 

Afleiding zoeken info op websites van overheidsinstanties 

Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Informatie zoeken op websites van overheidsinstanties in het afgelopen jaar 

IctAflPubliekDocuDownload12 

Afleiding downloaden documenten van publieke instanties 

Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Officiële documenten downloaden van websites van publieke instanties in het afgelopen jaar 

IctAflPubliekZendDocu12 

Afleiding versturen documenten naar publieke instanties 

Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Ingevulde documenten versturen naar websites van publieke instanties in het afgelopen jaar 

IctAflPubliekZoekInfo12 

Afleiding zoeken info op websites van publieke instanties 
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Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Informatie zoeken op websites van publieke instanties in het afgelopen jaar 

IctAflOverheidGebruikWebsite12 

Afleiding gebruik websites van overheidsinstanties 

Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Gebruik van websites van overheidsinstanties in het afgelopen jaar 

IctAflPubliekGebruikWebsite12 

Afleiding gebruik websites van publieke instanties 

Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Gebruik van websites van publieke instanties in het afgelopen jaar 

IctAflOverheidPubliekGebruikWe 

Afleiding gebruik websites van overheidsinstanties of publieke diensten 

Definitie  

Gebruikt een persoon websites van overheidsinstanties of publieke instanties? 

Toelichting bij de definitie  

Gebruik van websites van overheidsinstanties of publieke diensten in het afgelopen jaar. 

IctAflSociaalNetwerk3 

Afleiding gebruik sociaal netwerk 

Definitie  

Heeft een persoon gebruik gemaakt van een sociaal netwerk? 

Toelichting bij de definitie  

Gebruik van sociale netwerken in de afgelopen 3 maanden 

IctWeegBurgerlijkestaat2 

Weging Burgerlijke staat in 2 klassen 

Definitie  

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

partnerschap. 

IctWeegBurgerlijkestaat4 

Weging Burgerlijke staat in 4 klassen 

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

partnerschap. 

IctWeegInkomen 

Weging gestandaardiseerd huishoudinkomen 

Definitie  

Indeling van een gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen in een kwartiel. 

IctWeegLeeftijdsklassen2 

Weging Leeftijdsklassen ingedikt tot 2 klassen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd op 1 april van het onderzoeksjaar ingedikt tot 2 klassen 

IctWeegLeeftijdsklassen3 

Weging Leeftijdsklassen ingedikt tot 3 klassen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd op 1 april van het onderzoeksjaar ingedikt tot 3 klassen 

IctWeegLeeftijdsklassen4 

Weging Leeftijdsklassen ingedikt tot 4 klassen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd op 1 april van het onderzoeksjaar ingedikt tot 4 klassen 

IctWeegLeeftijdsklassen13 

Weging Leeftijdsklassen ingedikt tot 13 klassen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd op 1 april van het onderzoeksjaar ingedikt tot 13 klassen 

IctWeegLeeftijdsklassen16 

Weging Leeftijdsklassen ingedikt tot 16 klassen 

Definitie  

De leeftijd van een persoon ingedeeld in een klasse 

Toelichting bij de definitie  

Leeftijd op 1 april van het onderzoeksjaar ingedikt tot 16 klassen 
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IctWeegGeslacht 

Weging geslacht 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

IctWeegHerkomst 

Weging herkomst 

Definitie  

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

IctWeegHuishoudgrootte 

Weging huishoudgrootte ingedikt in 5 klassen 

Definitie  

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

ingedeeld in een klasse. 

IctWeegLandsdeel 

Weging Landsdelen 

Definitie  

Een landsdeel volgens de Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS1). 

IctWeegProvinciePlus 

Weging Provincies 

Definitie  

De weegfactor voor een provincie 

IctWeegStedelijkheid 

Weging Stedelijkheid in 5 klassen 

Definitie  

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

omgevingsadressendichtheid (oad). 

IctWeegTypeHuishouden75plus 

Weging Huishoudtype 75plus 

Definitie  

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

huishouden. 

IctWeegAantalHuishoudleden12plus 

Weging aantal huishoudleden van 12 jaar of ouder 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  
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Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 Onbekend 98 Weigert 99 Weet niet 

IctWeegAantalHuishoudleden1674 

Weging aantal huishoudleden van 16 tot en met 74 jaar 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 Onbekend 98 Weigert 99 Weet niet 

IctWeegAantalHuishoudens12p 

Weging huishoudens correctie 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 Onbekend 98 Weigert 99 Weet niet 

IctWeegAantalHuishoudens1674 

Weging huishoudens correctie 

Definitie  

Aantal personen in een huishouden van een specifieke leeftijd 

Toelichting bij het gebruik  

Onderstaande waardes hebben bijbehorende betekenis: 97 Onbekend 98 Weigert 99 Weet niet 

IctStartGewichtCBS 

StartGewicht_CBS 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IctCorrectieGewichtCBS 

CorrectieGewicht_CBS 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IctEindGewichtCBS 

EindGewicht_CBS 

Definitie  
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Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IctStartGewichtEU 

StartGewicht_EU 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IctCorrectieGewichtEU 

CorrectieGewicht_EU 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IctEindGewichtEU 

EindGewicht_EU 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IctpersWt1274 

Persoonsgewicht 12-74 jaar 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een persoon, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IcthhWt12p 

Huishoudengewicht 12 jaar of ouder 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IcthhWt1274 

Huishoudengewicht 12-74 jaar 

Definitie  
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Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IcthhWt1674 

Huishoudengewicht 16-74 jaar 

Definitie  

Een gewicht dat wordt toegekend aan een huishouden, waarna schattingen van populatieparameters 

verkregen worden door de gegevens met deze weegfactoren te vermenigvuldigen en vervolgens op te 

tellen. 

IctTypSbi20081a 

IctTypSbi20081 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 
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