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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 het woononderzoek (WoON) welke afkomstig zijn van BZK 

(Ministerie van Binnenlandse Zaken) die de microdatabestanden aan het CBS levert.” 

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/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de 2006, 2009V5, 2012V5, 2015V4, 2018V3 en 2021V1 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 In de nieuwe versies vanaf 2012 zijn de variabelen over de inkomens en woonlasten 

gereviseerd. De bestanden zijn uitgebreid met deze nieuwe variabelen, te onderscheiden  

met toevoeging “_r” in de variabele naam. 

 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 

het woononderzoek.  

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

De volgende bijlagen zijn voor de RA/OS gebruikers beschikbaar in de metadata map 

K:\BOUWENWONEN\WOON: 

 aan-de-slag-met-het-woon-bestand.pdf; 

 WOONVariabelenoverzicht2006_2009_2012_2015_2018_2021; 

 Onderzoeksdocumentatie WoON2021_versie 0.1; 

 Supplement 1 Onderzoeksverantwoording... t/m Supplement 13 weging… 

 Per bestandsjaar nog diverse bijlagen in de mappen 

K:\BOUWENWONEN|WOON\JJJJ. 

 

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

Het Woononderzoek Nederland (WoON) is een basisonderzoek om de woonsituatie en 

woonwensen van huishoudens in Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek vervangt sinds 

2006 het Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR). 

Sinds 1964 leverden deze onderzoeken de basisinformatie over wonen. Het WoON geeft 

inzicht in onder andere de samenstelling, de huisvestingssituatie, de sociaaleconomische 

positie, de woonwensen, de woning en de woonomgeving van huishoudens. Het WoON heeft 

een doorlooptijd van drie jaar en bestaat uit een Woningmarktmodule (basismodule) met 

daaraan gekoppeld een Verhuismodule en optioneel vervolgmodules over verschillende 

thema's. 

Recordbeschrijving 

Een record in het microdatabestand bevat informatie over het woongebied van een persoon. 

Een persoon kan niet meerdere records in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat 

RINPERSOONS EN RINPERSOON als sleutel(s) waarmee gekoppeld kan worden met 

andere bestanden.  

Populatieafbakening 

De populatie van WoON JJJJ bestaat uit de particuliere huishoudens van de bevolking 

woonachtig in Nederland. De bevolking in institutionele huishoudens (instellingen, 

inrichtingen en tehuizen) is niet inbegrepen in de uitkomsten van het WoON. 

Op Woononderzoek Nederland kan meer informatie over het woononderzoek gevonden 

worden. 

Gegevens op statline 

Gegevens over WoON zijn te vinden op Statline in onder andere de tabel Woonlasten 

huishoudens; Kenmerken woning, regio. In de toelichting van de tabel staan verwijzingen naar 

andere tabellen en verdere informatie. 

 

https://www.woononderzoek.nl/
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84488NED/table?ts=1561558437882
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84488NED/table?ts=1561558437882
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Vanwege de hoeveelheid van de variabelen zijn de variabelenoverzichten per jaar in een apart 

tabblad opgenomen in de bijlage 

WoONVariabelenoverzicht2006_2009_2012_2015_2018_2021 


