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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 Zorgwoonruimten (1-1-2018-...).” 

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 perioden 2018 t/m 2021. 

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 

“Zorgwoonruimten (1-1-2018-...)”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

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

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Dit is een verrijkingsbestand van de woningen- en niet-woningenvoorraad op 1 januari en 

bevat informatie of een verblijfsobject (woning of niet-woning) een zorgwoonruimte betreft. 

Zorgwoonruimten zijn verblijfsobjecten waar institutionele huishoudens woonachtig zijn die 

zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk 

en zintuiglijk gehandicapten. Team Vastgoed en Woningmarkt stelt voor gebruik in het SSB 

één keer per jaar deze afbakening vast. 

Beschrijving van de populatie 

Alle verblijfsobjecten (met voorraadtype = 1 of 2 en INVOORRAAD = 1) op peilmoment 1 

januari in de BAG met een uniek Rinobjectnummer die vallen onder de definitie van een 

zorgwoonruimte. Populatie valt binnen de voorraad verblijfsobjecten volgens de BAG, zoals 

weergegeven door de component LEVCYCLWOONNIETWOONBUSVJJJJMMVV. In het 

bestand zijn op de gecombineerde sleutel SOORTOBJECTNUMMER en 

RINOBJECTNUMMER de variabelen Zorgpandklasse en Zorgsoortpand aanwezig. 

Zorgwoonruimten zijn verblijfsobjecten waar institutionele huishoudens woonachtig zijn die 

zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor 

geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk 

en zintuiglijk gehandicapten. Verblijfsobjecten in een instelling of wooninitiatief voor 

beschermd wonen behoren ook tot zorgwoonruimten. Het gaat hierbij dus niet om 

verblijfsobjecten in instellingen voor verslavingszorg en daklozenopvang, internaten, 

kloosters, gevangenissen, kazernes en asielzoekerscentra waar institutionele huishoudens 

woonachtig zijn. Een zorgwoonruimte bestaat uit meerdere onzelfstandige ruimten die samen 

een zelfstandige woning vormen. Er wonen meerdere personen die (bedrijfsmatig) worden 

voorzien in dagelijkse levensbehoeften en zorg. Een aanleunwoning is een zelfstandige 

woning en is geen zorgwoonruimte. 

Methodologie 

De afleiding van zorgwoonruimten betreft een modelmatige benadering waarbij verschillende 

bronnen worden gebruikt. De volgende bronnen zijn gebruikt voor het bepalen van 

zorgwoonruimten. - BAG: vbo's van alle woningen en niet-woningen in voorraad met 

informatie over het vbo en over het pand waar het vbo bij hoort. Dit bestand vormt de basis. - 

Institutionele huishoudens (ihh): vbo-id met soort zorginstelling, selectie van type 1 

(verzorgings- en verpleeghuizen) en type 2 (overige zorginstellingen). - Corporatiebestand 

(AW): adres van corporatiewoningen met intramurale eenheden. - BRP: aantal inwoners per 

vbo. - Eigendomsbestand: vbo's van koopwoningen. De belangrijkste beslisregels om te 

bepalen of een verblijfsobject een zorgwoonruimte is, zijn als volgt: 1. 75% of meer van de 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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inwoners in het pand behoort tot een institutioneel huishouden of behoort volgens het 

corporatiebestand tot een intramurale eenheid. Daarvan behoren de volgende verblijfsobjecten 

in het pand tot zorgwoonruimten: verblijfsobject in het pand is bewoond door een institutioneel 

huishouden of verblijfsonbject is bewoond en is een intramurale eenheid of verblijfsobject in 

het pand is onbewoond maar heeft wel een woonfunctie in de BAG. 2. Minder dan 75% van 

de inwoners in het pand behoort tot een institutioneel huishouden of behoort volgens het 

corporatiebestand tot een intramurale eenheid. Daarvan behoren de volgende verblijfsobjecten 

tot zorgwoonruimten: verblijfsobject in het pand is bewoond door een institutioneel 

huishouden of verblijfsobject is bewoond en is een intramurale eenheid. 3. Verblijfsobject 

heeft een gezondheidszorg- en woonfunctie in de BAG. Op basis van de vele analyses en 

uitzoekwerk op de data, blijkt dat de methode goed werkt en de doelpopulatie - 

zorgwoonruimten - goed wordt afgebakend. Wel is er nog een grijs gebied. Het gaat 

bijvoorbeeld om jeugdinstellingen en beschermd wonen, wat gevoelige informatie betreft. 

Veel van deze instellingen zijn terug te vinden in de populatie, maar het is niet uitgesloten dat 

er een deel mist. Aan de andere kant zijn aanleunwoningen en serviceflats geen onderdeel van 

de populatie (het gaat hierbij om zelfstandige woningen), maar kan het voorkomen dat - 

ondanks extra opgestelde beslisregels - deze in sommige gevallen wel in de populatie terecht 

zijn gekomen. 

Procesverloop 

De BAG wordt als bron gebruikt voor publicaties van vastgoedstatistieken via het SSB. Voor 

meer informatie over de gebruikte bronnen en methoden wordt verwezen naar de toelichting 

op StatLine: 

http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/85150NED/table?ts=1643621720066. 

Bijlagen 

variabelenwaardenZORGWOONRUIMTENTAB.xlsx 

 

http://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/85150NED/table?ts=1643621720066


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie zorgwoonruimtentab       8 

3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 SOORTOBJECTNUMMER A1 

2 RINOBJECTNUMMER A32 

3 Zorgpandklasse A1 

4 Zorgsoortpand A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

SOORTOBJECTNUMMER 

SOORTOBJECTNUMMER 

Definitie  

De bron waaruit een verblijfplaats identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In combinatie met deze code vormt Verblijfplaats-id een uniek identificatienummer. Een 

geadresseerde verblijfplaats kan een gebouw zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een 

caravan op een Standplaats of een woonboot op een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of 

meerdere adressen bevatten. 

Toelichting bij het gebruik  

De indicator bestaat uit de volgende codes: B: RINOBJECTNUMMER met als herkomst 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) -> objecten vanaf 1-1-2012, vanaf die datum 

geldt deze registratie H: RINOBJECTNUMMER met historische herkomst, niet voorkomend 

in de BAG. -> objecten van voor 1-1-2012, dus bijv. objecten die voor die datum al gesloopt 

zijn D: RINOBJECTNUMMER met herkomst Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) -> 

objecten die niet koppelen aan de BAG, niet tot de historische adressen behoren of waarvan 

de gemeente van inschrijving volgens de GBA niet overeenkomt met de gemeente gekoppeld 

aan het object of oudere adres. 

Codelijst 

Waarde Label 

B Rinobjectnummer BAG 

RINOBJECTNUMMER 

RINOBJECTNUMMER 

Definitie  

Dit nummer identificeert een geadresseerde verblijfplaats. Het is een betekenis- en 

dimensieloos nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Het nummer vormt in combinatie met 'Indicator oorsprong verblijfplaats identificerend 

nummer' een uniek identificatienummer. Een geadresseerde verblijfplaats kan een gebouw 

zijn, Verblijfsobject genoemd, maar ook een caravan op een Standplaats of een woonboot op 

een Ligplaats. Een verblijfplaats kan één of meerdere adressen bevatten. 

Zorgpandklasse 

Geeft aan in wat voor soort pand het verblijfsobject ligt op basis van het aantal inwoners. 

Definitie  

Het aantal inwoners in een pand dat woont in een zorgwoonruimte ingedeeld in een klasse. 
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Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal inwoners in het pand dat woont in een zorgwoonruimte wordt geteld. Aan de 

hand van dit aantal inwoners wordt de zorgpandklasse bepaald. Het aantal inwoners die in het 

pand wonen worden geteld, maar alleen die inwoners die in een zorgwoonruimte wonen. 

Inwoners die in het pand wonen in een niet-zorgwoonruimte tellen niet mee. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Verblijfsobject gelegen in een pand met in totaal 2 tot 15 

inwoners die in een zorgwoonruimte wonen 2 Verblijfsobject gelegen in een pand met in totaal 15 tot 50 

inwoners die in een zorgwoonruimte wonen 3 Verblijfsobject gelegen in een pand met in totaal minimaal 50 

inwoners die in een zorgwoonruimte wonen 
Zorgsoortpand 

Geeft aan in wat voor soort pand het verblijfsobject ligt op basis van gebruik. 

Definitie  

Het gedeelte van een pand dat gebruikt wordt als zorgwoonruimte. 

Toelichting bij de definitie  

Er wordt een onderverdeling gemaakt of het pand voornamelijk of gedeeltelijk gebruikt wordt 

als zorgwoonruimten. Als 75 procent of meer van het pand bestaat uit zorgwoonruimten dan 

wordt het pand voornamelijk gebruikt als zorgwoonruimte. Als minder dan 75 procent van het 

pand bestaat uit zorgwoonruimte dan wordt het pand gedeeltelijk gebruikt als zorgwoonruimte. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 75 procent of meer van het pand wordt gebruikt als 

zorgwoonruimte 2 minder dan 75 procent van het pand wordt gebruikt als 

zorgwoonruimte 
 

  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie zorgwoonruimtentab       11 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

Zorgwoonruimten2018TABV1 t/m 2021TABV1 Voorlopig 

 


