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1. INLEIDING 

1.1 Achtergrond 
Het WoonOnderzoek Nederland (WoON) meet bij personen van 18 jaar en ouder 
een groot aantal aspecten van het wonen zoals de huidige en gewenste woonsitua-
tie en de tevredenheid met de woonsituatie. Daarnaast omvat het WoON ook the-
ma’s die raken aan het wonen, zoals de leefbaarheid en de tevredenheid met de 
woonomgeving, de woon-werkafstand (mobiliteit) en de ervaren beperkingen om 
gezondheidsredenen. Op basis van de woningmarktmodule van het WoON kunnen 
betrouwbare uitspraken worden gedaan op landelijk, provinciaal en regionaal ni-
veau. Via de oversampling hebben gemeenten de kans gekregen om mee te liften 
met het landelijk WoON. Gemeenten konden extra waarnemingen aanvragen in 
specifieke gebieden zodat ook op een lager regionaal niveau betrouwbare uitspra-
ken gedaan kunnen worden. 
 
Het WoON2012 staat in traditie van meer dan tien onderzoeken die sinds 1964 zijn 
gehouden. De huidige vorm sluit aan bij het WoON uit 2006 en 2009. Vóór 2006 is 
er een reeks Woning Behoefte Onderzoeken (WBO) geweest. Door de jaren heen is 
de inhoud van het WBO/WoON continu verbeterd en geactualiseerd, in aansluiting 
op ontwikkelingen in het woonbeleid. Nieuwe thema’s verschijnen, andere raken op 
de achtergrond, terwijl het voor veel thema’s van belang blijft de ontwikkeling in de 
tijd te volgen. Het onderzoek is dus bij de tijd en waarborgt continuïteit.  
 

1.2 Leeswijzer 
Het WoON is een vragenlijstonderzoek waarin globaal de volgende stappen zijn te 
onderscheiden; vragenlijstontwikkeling, steekproefontwerp, voorbereiden veldwerk, 
afname veldwerk, dataprocessen en tot slot het opleveren van een eindbestand en 
onderzoeksdocumentatie.  
Dit onderzoeksdocument beschrijft het onderdeel van de dataprocessing. De data-
processing start als het veldwerkbestand wordt opgeleverd en gaat door tot het op-
leveren van het eindbestand van het WoON2012 onderzoek. In figuur 1 staat het 
proces globaal gepresenteerd.  
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Figuur 1. Hoofdproces Dataprocessing WoON 2012  
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Het CBS is verantwoordelijk geweest voor het steekproefontwerp en de trekking van 
de steekproeven voor het WoON 2012 (regulier en oversampling). Het trekken van 
de steekproef en de uitzet van de steekproef staat beschreven in het onderzoeksde-
sign (opzet) en in het veldwerkverslag (realisatie). Het WoON is een vragenlijston-
derzoek. Voor de dataverzameling zijn interviews afgenomen via verschillende me-
thoden (verder mode genoemd), t.w.; de CAWI mode (Computer Assisted Web In-
terviewing), via de CAPI mode (Computer Assisted Personal Interviewing) en via de 
CATI mode (Computer Assisted Telephone Interviewing). Het CBS heeft het groot-
ste deel van het veldwerk uitgevoerd en het verloop van het onderzoek is beschre-
ven in het veldwerkverslag (CBS, 2012). Voor de CAPI waarneming is het CBS on-
dersteund door GFK voor het oversamplingdeel waarvan de verwachting was dat 
het CBS te weinig capaciteit had en door ERC voor de waarneming in een andere 
taal (Arabisch en Turks). GFK en ERC hebben voor de waarneming gebruik ge-
maakt van dezelfde computergestuurde vragenlijst als de CAPI vragenlijstvariant 
van het CBS (via BLAISE). GFK en ERC hebben de databestanden wel apart aan-
geleverd. De veldwerkgegevens zijn dan ook afkomstig uit vijf verschillende data-
bronnen. Drie bestanden (CAPI, CATI en CAWI) komen van het CBS veldwerk, één 
bestand komt van GFK en één bestand komt van ERC. Deze vijf bestanden zijn 
samengevoegd tot één uniform veldwerkbestand. De aanmaak van één uniform 
veldwerkbestand is beschreven hoofdstuk 2. 
 
Vervolgens zijn aan dit veldwerkbestand diverse registergegevens gekoppeld zoals 
regionale indelingen, demografische kenmerken vanuit het GBA en inkomensgege-
vens. Het koppelen van regionale kenmerken, de inkomensgegevens en demografi-
sche kenmerken staat beschreven in hoofdstuk 3 van dit document. 
  
In de volgende stap is de kwaliteit van de respons in het bestand bekeken. Via ont-
wikkelde consistentieregels zijn de responsen gecontroleerd op volledigheid en con-
sistentie. Onvolledige responsen zijn uit het responsbestand verwijderd en inconsis-
tenties zijn aangepast. De consistentiechecks die zijn uitgevoerd staan beschreven 
in hoofdstuk 4 van dit document. De kwaliteit van het responsbestand wordt be-
schreven in de bestandsacceptatie (Janssen, 2012).  
 
De volgende stap is typeren. De antwoorden op tien ‘open vragen’ zijn getypeerd en 
deze typeringen zijn opgenomen in het respons bestand. Het typeren van deze open 
vragen is beschreven in hoofdstuk 5.  
 
In het eindbestand van WoON zijn zo min mogelijk onbekende waarden opgeno-
men. Om dit te realiseren heeft het researchbureau ABF ‘weet niet’ en ‘weigert’ va-
lues geïmputeerd. De imputatie staat beschreven in hoofdstuk 6.  
Nadat ontbrekende waarden zijn geïmputeerd, zijn er diverse afleidingen bepaald op 
het gebied van inkomen, het huishouden (bijv. plaats in het huishouden, samenstel-
ling van het huishouden, aantal kinderen enz.) en de huisvestingssituatie 
(huur/koop, soort woning huidige woning, gewenste soort woning, soort woning vori-
ge woning enz.). ABF heeft de woonmilieu variabelen afgeleid. De afleidingen voor 
inkomen, huishouden, huisvestingsituatie en woonmilieu staan beschreven in hoofd-
stuk 7 van dit document. 
 
Het responsbestand is klaar, maar geeft nu alleen nog een beeld van de woonsitua-
tie en woningbehoefte van de respondenten in het bestand. Omdat het bestand 
uiteindelijk de woonsituatie en woningbehoefte van Nederland moet beschrijven is er 
een weging uitgevoerd. De weging wordt beschreven in hoofdstuk 8. 
 
Nadat de weging is uitgevoerd zijn een aantal plausibiliteitanalyses gedaan. In 
hoofdstuk 9 is beschreven welke analyses zijn uitgevoerd en zijn ook de resultaten 
beschreven. 
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Kort samengevat beschrijft dit document achtereenvolgens de volgende onderdelen: 
Aanmaak uniform databestand (hoofdstuk 2), Koppelen registergegevens (hoofdstuk 
3), Controle en consistentie (hoofdstuk 4), Typeren (hoofdstuk 5), Imputeren (hoofd-
stuk 6), Afleidingen (hoofdstuk 7), Weging (hoofdstuk 8) en Plausibiliteit (hoofdstuk 
9). 

1.3 Referenties 
1. Onderzoeksdesign WoON 2012. CBS, Berkel en Vosmer, juni 2012. 
2. WoON 2012-Woningmarktmodule, Onderzoeksverantwoording Dataverzame-

ling, Björn Janssen, Kees van Berkel en Mariëtte Vosmer, WoON 2012-
Woningmarktmodule, CBS, augustus 2012; 

3. Bestandsacceptetatie. CBS, Saskia Janssen, september 2012; 
4. WoonOnderzoek (WoON) 2012, Verantwoording module Woningmarkt 2012, 

Complete versie, Marleen Schulte, CBS, juli 2011. 

2. AANMAAK ÉÉN UNIFORM DATABESTAND 

De dataprocessing is gestart met het samenvoegen van vijf verschillende inputbe-
standen. Op het CBS is de WoON vragenlijst via drie modes afgenomen, namelijk 
via CAWI (internet), CATI (telefonisch) en CAPI (face to face) (zie ook het onder-
zoeksdesign). Dit levert 3 verschillende inputbestanden op. De gegevensbestanden 
die aangeleverd worden door GFK en ERC zijn de andere twee inputbestand. Om-
dat ERC en GFK dezelfde BLAISE vragenlijst hebben gebruikt als de CAPI vragen-
lijst van het CBS hebben de vijf inputbestanden 3 verschillende datamodellen. Via 
een conversieslag zijn de vijf inputbestanden samengevoegd tot één uniform data-
model.  
 

2.1 Uniform datamodel 
Het uniforme datamodel is beschreven via de vragenlijst en het vragenlijstschema. 
De 3 datamodellen van de 5 inputbestanden komen in grote lijnen overeen. De vra-
genlijst van WoON2012 lijkt in grote lijnen op WoON2009. In bijlage 1 is de relatie 
op variabelen niveau weergeven tussen de vragenlijst van WoON 2009 en WoON 
2012. Als vragen in het WoON2012 hetzelfde zijn als in WoON2009 is de variabele 
naam behouden. Als de vraag en of de antwoordcategorieën is gewijzigd is in 
WoON2012 gekozen voor een andere naam. In de vragenlijstverantwoording staan 
de wijzigingen tussen de vragenlijst in detail beschreven (Schulte, 2011). 
 

2.2 Route Controle 
De WoON vragenlijst is een grote en complexe vragenlijst. De kans op routefouten 
is dan ook groot. Om het risico op routefouten te reduceren is voor de start van het 
veldwerk een routecontrole uitgevoerd door ABF research (zie supplement 3). ABF 
en het CBS hebben afzonderlijk van elkaar een WoON vragenlijst geprogrammeerd. 
Vervolgens zijn door ABF automatisch gegenereerde dummy bestanden aan het 
CBS opgeleverd. Het CBS heeft de route getest en de verschillen gerapporteerd. De 
verschillen zijn gecorrigeerd door CBS en/of ABF en op basis van de verbeterde 
vragenlijst is door het ABF een nieuw proefbestand verstuurd, waarna CBS opnieuw 
de controles uitgevoerd heeft. Dit proces is net zo lang herhaald totdat er geen ver-
schillen meer optraden. Doordat de route vooraf is afgestemd zijn de bestanden 
zonder noemenswaardige problemen geconverteerd naar het uniforme bestand in 
het dataproces. 
Voordat de 5 inputbestanden aan elkaar gekoppeld zijn heeft het CBS ook nog een 
interne routecontrole gedaan. Hiervoor is een speciale functionaliteit binnen BLAISE 
ontwikkeld. De resultaten van deze controle staan beschreven in de bestandsaccep-
tatie (Janssen, 2012). 
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2.3 Afleiding huishoudbox variabelen 
De WoON2012 vragenlijst maakt gebruik van de reguliere huishoudbox van het CBS 
(CBS, augustus 2012). Naast vragenlijst variabelen zijn er in het uniforme datamo-
del van het veldwerkbestand ook een paar huishoudboxafleidingen opgenomen. In 
bijlage.1 staan deze variabelen gepresenteerd als afleidingen en in supplement 2 
staan de specificaties beschreven. De afleidingen zijn nodig voor het goed laten 
draaien van de controle en consistentie en de afleidingen in het vervolgproces. 
 

3. KOPPELEN REGISTERGEGEVENS 

In WoON2012 is ten opzichte van WoON2009 nog meer gebruik gemaakt van regis-
terbestanden.  
 
Aan het WoON2012 bestand zijn variabelen toegevoegd afkomstig uit de volgende 
registers: 

 GBA-bestand. Demografische kenmerken van de getrokken steekproef zijn 
gekoppeld en gebruikt voor de berekening van de insluitgewichten van de 
weging. Via deelname aan het WoON hebben de respondenten toestem-
ming gegeven om registergegevens te koppelen. Deze gegevens zijn vooral 
gebruikt in het interne dataproces. Zo zijn de demografische gegevens bij-
voorbeeld gebruikt in een aantal Controle en Consistentie checks. In het uit-
eindelijke responsbestand zelf is alleen etniciteit en de vorige woonlocatie 
opgenomen vanuit de GBA registratie;  

 Gegevens Belastingdienst. De inkomensgegevens en de huurtoeslag gege-
vens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De inhoud van deze bestanden 
en de gevolgde methodiek is beschreven in supplement 1;  

 WOZ-registratie. Vanuit de gegevens van het Kadaster zijn de WOZ waar-
den bepaald. Ontbrekende WOZ waarden zijn geïmputeerd. 

 Energielabels. Op basis van een database van AgentschapNL is een regis-
terbestand op het CBS aangemaakt met Energielabels. Eind 2011 waren er 
ruim 2 miljoen woningen met een energielabel. Het merendeel van deze 
woningen zijn huurwoningen in bezit van een corporatie.  

 Huurpunten bestand (peildatum 1-1-2012). Het CBS heeft in opdracht van 
BZK geprobeerd om de huurpunten van alle corporatiewoningen vast te 
stellen. Individuele corporaties zijn benaderd met het verzoek om de huur-
punten. Uiteindelijk is van ongeveer 50% van de corporatiewoningen de 
huurpunten beschikbaar vanuit dit bestand. 

 Energiegegevens. Het gas en elektriciteitsverbruik is bepaald op basis van 
de gegevens van Netbedrijven (zie bijlage II). Daarnaast zijn de verwar-
mingsgegevens gebaseerd op ISTA gegevens. Als het verbruik niet gekop-
peld kon worden zijn ontbrekende waarden geïmputeerd voor de zelfstandi-
ge woningen. Het waterverbruik is geïmputeerd, waarbij het Budgetonder-
zoek is gebruikt als bronbestand. 

 WRG-plus registratie. 
 

In bijlage III staan de registervariabelen in het responsbestand gepresenteerd naar 
bron en peildatum. Naast het koppelen van registergegevens zijn aan het respons-
bestand ook een aantal regionale indelingen gekoppeld. De meeste indelingen wor-
den gekoppeld op basis van het gemeentenummer (per 1-1-2012). De aandachts-
wijken (wijk 40) zijn gekoppeld op basis van de vier-positie-postcode en de overige 
beleidsmatige gebiedsindelingen (bsg71_2, bsg71_3, bbg96, bbg00, bbg03, 
isv2wijk) zijn gekoppeld op basis van de zes-positie-postcode.  
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4. CONSISTENTIECONTROLES 

De consistentiecontroles kunnen worden opgesplitst in controles op volledigheid (zie 
paragraaf 4.1), controles die checken op inconsistenties binnen de vragenlijst (4.2) 
en als laatste inconsistenties ten opzichte van registers (4.3). De resultaten van 
controle en consistentie checks staan beschreven in de Bestandsacceptatie (Jans-
sen, 2012). Dit document beschrijft de regels (specificaties) van de controles. 
 

4.1 Controle op volledigheid respons 
De responsen in het verrijkte veldwerkbestand zijn éénmalig gecontroleerd op volle-
digheid. Op basis van de uitkomsten zijn 1.694 onvolledige responsen uit het res-
ponsbestand verwijderd. In totaal zijn er 9 controles op volledigheid.  
 
Het gaat om de volgende Controles: 

 SF01a:  75% van de relevante vragen zijn ingevuld; 

 SF01b:  > 15% ‘weet niet’ en ‘weigert’; 

 SF03_1: Steekproefpersoon is niet gelijk aan de respondent; 

 SF03_2: Huur- of koopwoning; 

 SF03_3: Verhuisgeneigdheid; 

 SF03_4: Bouwjaarklasse; 

 SF03_5: Woningtype; 

 SF03_6: Recente verhuizing; 

 SF04a:  Geboortedatum respondent; 
 
In Supplement 4 staan de specificaties van de bovenstaande controles beschreven. 
Na de controles op volledigheid bestaat het responsbestand uit 69.339 volledige 
responsen. Zoals in de bestandsacceptatie (Janssen, 2012) is beschreven zijn de 
meeste responsen afgevallen door de controle SF01b in de CAWI waarneming 
(N=1.643). 
 

4.2 Controle op consistentie respons 
Op diverse plekken in het dataverwerkingsproces is het gegevensbestand gecontro-
leerd op inconsistente antwoorden binnen de vragenlijst. Zo wordt de onderlinge 
samenhang tussen variabelen gecontroleerd, bijvoorbeeld met behulp van specifie-
ke jaartallen. Inconsistenties zijn gesignaleerd en gevolgd door een herstelactie of 
signalering. In totaal zijn er 30 controles uitgevoerd om inconsistenties van gegeven 
antwoorden op te sporen. De controles op inconsistentie zijn uitgevoerd op het uni-
forme responsbestand.  
 
De volgende controles zijn uitgevoerd: 

 SF09 :   Bouwjaar huidige woning 1 

 SF11b :  Jaar op huidig adres komen wonen (2) 

 SF12a :  Jaar huurwoning gekocht (1) 

 SF12b :  Jaar huurwoning gekocht (2) 

 SF12d :  Jaar huurwoning gekocht (4) 

 SF13a :  Jaar koopwoning gekocht (1) 

 SF13b :  Jaar koopwoning gekocht (2) 

 SF13d :  Jaar koopwoning gekocht (4) 

 SF14 :   Lift bij hooggelegen woonkamer 

 SF15 :   Eigen ingang aan straat bij hooggelegen woonkamer 

 SF16a :  Oppervlakte woonkamer en woonoppervlak (1) 

 SF16b :  Oppervlakte woonkamer en woonoppervlak (2) 

 SF16c :  Oppervlakte woonkamer en woonoppervlak (3) 

 SF16d :  Oppervlakte woonkamer en woonoppervlak (4) 

 SF17a :  Oppervlakte woonkamer en woonoppervlak (1) 

 SF17b :  Oppervlakte woonkamer en woonoppervlak (2) 

 SF17c :  Oppervlakte woonkamer en woonoppervlak (3) 
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 SF17d :  Oppervlakte woonkamer en woonoppervlak (4) 

 SF18 :   Jaar op vorig adres komen wonen 

 SF19 :   Bouwjaar vorige woning 

 SF20 :   Maandelijks bedrag hypotheekrente 

 SF21 :   Aankoopprijs voormalige huurwoning 

 SF24:   Verdiepingen woning/rookmelders 

 SF25:   Bouwlagen woongebouw  

 SF26a:  Bouwjaar gekochte, niet-bestaande woonruimte (1) 

 SF26b:  Bouwjaar gekochte, niet-bestaande woonruimte (2)  

 SF31:   Samenstelling huishouden vorige woning 

 SF32:   Benedenburen zijn aanwezig in een eengezinswoning 

 SF34:   Betaalde rente is hoger dan totale bedrag 

 SF35:   Belangrijkste reden opgevuld 
 

Supplement 4 beschrijft de individuele controle- en consistentiechecks en de her-
stelacties. Vergeleken met WoON2009 zijn er in WoON2012 minder inconsistenties 
geconstateerd (zie Janssen, 2012). 
 

4.3 Controle met behulp van registerinformatie 
Op diverse plekken in het dataverwerkingsproces is het gegevensbestand gecontro-
leerd op inconsistentie ten opzichte van registergegevens. De controles zijn eenma-
lig op het veldwerkbestand na imputatie van ABF uitgevoerd. In totaal zijn er 10 
controles uitgevoerd om inconsistenties van gegeven antwoorden op te sporen. De 
controles op inconsistentie zijn uitgevoerd op het uniforme responsbestand. De re-
sultaten staan beschreven in de bestandsacceptatie (Janssen, 2012). 
 
De volgende controles zijn uitgevoerd: 

 SF04 :   Leeftijd respondent;  

 SF05 :   Leeftijd partner;  

 SF06 :   Leeftijdsverschil respondent en partner;  

 SF07 :   Leeftijdsverschil oudste ouder en oudste kind;  

 SF08 :   Controle huishouden;  

 SF10a :  Jaar in NL komen wonen; 

 SF11a :  Jaar op huidig adres komen wonen (1); 

 SF12c :  Jaar huurwoning gekocht (3); 

 SF13c :  Jaar koopwoning gekocht (3); 

 SF33:    Corporatie/particuliere huurwoning; 
 

5. TYPEREN  

Het merendeel van de vragen in het WoON zijn gesloten meerkeuzevragen. In totaal 
zijn er in de woonvragenlijst tien open vragen opgenomen. In deze vragen kan de 
enquêteur (of de respondent in geval van een webinterview) een omschrijving ge-
ven. Deze opgegeven omschrijvingen moeten naar een eenduidige code worden 
getypeerd. In het WoONonderzoek gaat het dan om codes in een voorgaande 
vraag. Het typeren van de open antwoorden is eenmalig uitgevoerd. Als de om-
schrijving onvoldoende informatie bevat, is de typering op onbekend gezet en ver-
volgens door ABF geïmputeerd. Zes van de open vragen zijn door ABF getypeerd, 
de overige vier onderwijs typeringen zijn door het CBS uitgevoerd.  
 

5.1 Typeringen ABF 
De volgende variabelen zijn door ABF getypeerd; (1) Soort woning (2) Woningcorpo-
ratie (3) soort hypotheek, (4) reden om niet te verhuizen, (5) gewenste wijk/buurt in 
huidige gemeente en (6) gewenste wijk/buurt in andere gemeente. Tabel 5.1 geeft 
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aan bij hoeveel respondenten een gegeven antwoord is getypeerd. In supplement 3 
staat een uitgebreide omschrijving van deze typeringen door ABF. 
 

Tabel 5.1 Typeringen van de variabelen die door ABF zijn getypeerd. 
Variabele omschrijving Variabele Naam Aantal Omschrijvingen Aantal getypeerd 

Soort woning Anders 372 306 
Woningcorporatie Omschre 890 526 
Soort hypotheek ASrtHypo 909 145 
Reden om niet te verhui-
zen 

AndRdNVH 2338 1346 

Gewenste wijk/buurt in 
huidige gemeente 

OmsB1 119 44 

Gewenste wijk/buurt in 
andere gemeente 

OmsSpecB1 108 31 

 

5.2 Typeringen CBS 
De vier vragen die het CBS heeft getypeerd hebben betrekking op de opleiding 
(hoogst behaald en huidige opleiding OP en PA). Tabel 5.2 geeft een presentatie 
van de typeringen van de opleidingsvariabelen. 
 
Tabel 5.2. Typeringen van de variabelen met betrekking tot opleiding. 
Variabele naam Variabele 

Naam 
Aantal 

Omschrijvingen 
Typeren naar: Aantal 

getypeerd 

Huidige opleiding OP  NSANDOP 915 NVOPLOP 99 
   NSOPLOP 615 
Hoogst behaalde opleiding 
OP 

VSOPLOP 1463 VOPLOP 1247 

Huidige opleiding PA  NSANDPA 295 NVOPLPA 31 
   NSOPLPA 198 
Hoogst behaalde opleiding 
PA 

VSOPLPA 888 VOPLPA 472 

 

6. IMPUTEREN 

Eén van de onderdelen in de dataprocessing is de imputatie-fase. De respondent 
kan een vraag weigeren te beantwoorden, of het antwoord niet weten. Daarnaast 
kan er ook een ontbrekende waarde zijn door een routefout en/of inconsistentie. 
Deze vorm van non respons wordt item non-respons genoemd. Soms weet de res-
pondent het antwoord echt niet (bijvoorbeeld vragen over de gewenste woning) of 
soms weigert de respondent het antwoord te geven. Dit laatste gebeurt vaker bij 
variabelen waarbij bedragen worden gevraagd zoals huurprijs, woningwaarde en 
hypotheek. De ontbrekende antwoorden worden geïmputeerd met een waarde die 
het beste past met behulp van de Random Hotdeck Methode. Voor het WoON2012 
heeft ABF de imputatie uitgevoerd. In supplement 3 staat het imputatieproces nader 
beschreven. 
 

7. AFLEIDINGEN  

In het WoON zijn een groot aantal variabelen afgeleid. Het CBS heeft de inkomens 
(paragraaf 7.1), de huishoudens- en de huisvestingsafleidingen (zie paragraaf 7.2) 
uitgevoerd. Naast deze afleidingen heeft ABF het woonmilieutype en de variabelen 
met betrekking tot de bijkomende woonlasten bepaald (zie paragraaf 7.3 en 7.4). 
 

7.1 Inkomensafleidingen 
De inkomensgegevens die aan het WoON onderzoek zijn toegevoegd zijn afkomstig 
van de inkomensregistratie. Voor het responsbestand van WoON2012 zijn 69 dui-
zend personen (c.q. huishoudens) geïnterviewd. Deze 69 duizend huishoudens 
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bestaan uit 174 duizend huishoudleden en van elk huishoudlid is het persoonlijk 
inkomen vastgesteld. Vervolgens zijn een aantal inkomensvariabelen vastgesteld op 
huishoudniveau (oa bruto, belastbaar en het VROM besteedbaar inkomen). Naast 
deze huishoudinkomens heeft ABF voor alle zelfstandige huishoudens de bijkomen-
de woonlasten vastgesteld (zie ook paragraaf 7.4). Als laatste zijn op basis van 
huishoudinkomens, de bijkomende woonlasten en vragen uit de vragenlijst diverse 
afleidingen bepaald (oa: aandihs, nqw, nkoop en nhuur). In supplement 1 staat be-
schreven hoe de inkomensgegevens aan WoON onderzoek zijn gekoppeld. Sup-
plement 8 bevat alle relevante inkomensafleidingen. Bij de afleiding van deze gege-
vens is zoveel als mogelijk aangesloten bij de methodiek van WoON2009.  
 

7.2 Huishoudens- en huisvestingsvariabelen 
Bij het maken van de huishoudens- en de huisvestingsafleidingen is WoON2009 het 
uitgangspunt geweest. In supplement 5A staan de afleidingen gespecificeerd die zijn 
aangemaakt voor de huishoudens. Het gaat hier onder andere om de aanmaak van 
leeftijdsklassen, opleiding, samenstelling van het huishouden en de positie van de 
respondent in het huishouden. De huisvestingsvariabelen staan gespecificeerd in 
supplement 5B. Bij deze variabelen gaat het vooral om afleidingen die de woonsi-
tuatie van de (gewenste, vorige en huidige) woning beschrijven. De SPSS syntax 
van de huishoudens- en huisvestingsvariabelen zijn opgenomen in supplement 8. 
 

7.3 Woonmilieutype 
In het databestand van WoON2012 is het woonmilieu voor de huidige woonomge-
ving (HWMBRT) als voor de gewenste woonomgeving (GWMBRT) vastgesteld.  
 
Zowel HWMBRT en GWMBRT hebben de categorieën: 
1. centrum-stedelijk 
2. buiten-centrum 
3. groen-stedelijk 
4. centrum-dorps 

5. landelijk wonen 

 
Het woonmilieu is afgeleid op basis van de wijk of buurt code. De gekoppelde 
woonmilieus zijn gebaseerd op de meest recente typologie die beschikbaar is, te 
weten de typologie van 2009. 
Voor de huidige woning is altijd een woonmilieu vastgesteld. Het gewenste woonmi-
lieu is deels afgeleid en deels geïmputeerd. Aan iedereen die wil of moet verhuizen 
is gevraagd naar welke woonplaats en naar welke wijk of buurt binnen die woon-
plaats men wil verhuizen. Als een gewenste wijk of buurt bekend is (en dus geco-
deerd kan worden), dan wordt hier het (gewenste) woonmilieu aan gekoppeld. Is de 
buurt niet bekend en ook niet te typeren naar een bestaande wijk- of buurtcode, dan 
wordt het woonmilieu geïmputeerd op basis van de antwoorden op vragen als de 
gewenste regio, de gewenste woonplaatsgrootte, de gewenste afstand tot het cen-
trum van de woonplaats (plus of men binnen of buiten de bebouwde kom wil wo-
nen), de gewenste bouwperiode van de buurt, het gewenste woningtype van de 
buurt en de gewenste menging in de buurt. Het huidige en gewenste woonmilieu is 
door ABF vastgesteld en is in supplement 3 nader beschreven. 
 

7.4 Bijkomende woonlasten 
Naast de woonmilieus heeft ABF ook de bijkomende woonlasten bepaald. De vaste 
woonuitgaven betreffen de uitgaven van huurders en eigenaren aan huur en hypo-
theekrente. Daarnaast geven bewoners geld uit voor het feitelijke gebruik van de 
woning. Deze uitgaven worden aangeduid als de bijkomende woonlasten. Het gaat 
hierbij om heffingen van gemeenten en waterschappen (heffingen van Openbaar 
Publiekrechtelijke Lichamen ofwel OPL) en uitgaven aan water, gas, warmte en 
elektriciteit (nutsvoorzieningen). Het bepalen van de bijkomende woonlasten is be-
schreven in supplement 3.  
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Uit plausibiliteitsanalyse van de woonlasten is gebleken dat de woonlasten tussen 
2006, 2009 en 2012 in de WoON onderzoeken beperkt vergelijkbaar waren. In 
WoON2006 en WON2009 is het koppelpercentage van gasverbruik lager en is de 
kwaliteit van de gekoppelde gegevens ook minder goed. Daarnaast is er in 
WooN2009 een verkeerde imputatiemethodiek voor het gasverbruik toegepast en is 
het warmteverbruik dubbel opgenomen in het gasverbruik. Naast het incorrecte 
gasverbruik-cijfer in WoON2009 is ook de OZBM voor huiseigenaren ten onrechte 
dubbel geteld. Om de woonlasten tussen 2006 en 2012 vergelijkbaar te maken zijn 
correcties uitgevoerd. In WoON2006 is het gasverbruik opnieuw gekoppeld en vol-
gens dezelfde methodiek als WoON2012 geïmputeerd. Bij WoON2009 is het gas-
verbruik ook opnieuw gekoppeld en geïmputeerd. Daarnaast is in WoON2009 ook 
de dubbeltelling van de OZBM voor huiseigenaren verwijderd. Naast deze correcties 
voor de individuele WoON onderzoeken is het ook gebleken dat er in de WoON2006 
en 2009 geen rekening is gehouden met de standaard heffingskorting voor energie. 
De energielasten zijn in de voorgaande WoONonderzoeken hierdoor ten onrechte te 
hoog geweest. De correctie op het heffingsvoordeel is in supplement 3A beschre-
ven. De verbruikscorrecties en de heffingscorrecties zijn in februari 2013 uitgevoerd. 
 

8. WEGING 

8.1 Inleiding 
De Woningmarktmodule is bedoeld om informatie te verzamelen over de actuele 
situatie op de woningmarkt. De belangrijkste uitkomsten van de Woningmarktmodu-
le gaan over eigendom van de woning, dat wil zeggen huur of koop, kenmerken van 
de woning, kosten van de woning, tevredenheid over de woning en de woonomge-
ving, verhuizingen in de afgelopen twee jaren en verhuiswensen. 
 
In paragraaf 8.2 is uitgelegd waarom weging bij steekproefonderzoeken plaatsvindt 
en de weging van de Woningmarktmodule van het WoON 2012 is beschreven in 
paragraaf 8.3. 
 

8.2 Weging bij steekproefonderzoek 
Non-respons is een belangrijk probleem bij steekproefonderzoek. Tijdens de data-
verzameling wordt ernaar gestreefd dat de respons zo hoog mogelijk is en dat de 
samenstelling van de respons zoveel mogelijk lijkt op die van de doelpopulatie. Door 
selectieve non-respons zijn bepaalde groepen onder- of oververtegenwoordigd in 
het onderzoek waardoor de respondenten geen juiste afspiegeling van de populatie 
vormen. Dit kan leiden tot vertekening in de uitkomsten van het onderzoek. Weging 
is een techniek om vertekening door non-respons te reduceren. Met het toekennen 
van gewichten aan de respondenten wordt de representativiteit zo goed mogelijk 
hersteld.  
 
Een andere reden om gewichten toe te kennen aan respondenten is het verkrijgen 
van consistentie met registerinformatie of publicatietabellen van andere onderzoe-
ken. Wanneer op basis van de verzamelde data een tabel wordt gemaakt voor een 
bepaalde doelvariabele is het vaak gewenst dat randtotalen overeenkomen met 
registergegevens. Neem bijvoorbeeld de doelvariabele ‘verhuisgeneigdheid’. Stel 
dat een tabel wordt gemaakt waarin zowel voor vrouwen als voor mannen het aantal 
verhuisgeneigden en het aantal niet- verhuisgeneigden is opgenomen. Het is dan 
wenselijk dat het totale aantal vrouwen en het totale aantal mannen in deze tabel 
overeenkomen met de aantallen in de Gemeentelijke Basisadministratie. 
 

8.3 Weging Woningmarktmodule WoON 2012 
De weging van het WoON2012 is zoveel als mogelijk opgezet conform de weging 
van het WoON2009, zodat de continuïteit in de methodiek gewaarborgd is. 
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Voor de weging van de Woningmarktmodule zijn in 2012 enkele verbeteringen aan-
gebracht ten opzichte van 2009. Een verbeterpunt ten opzichte van 2009 is dat 
sommige variabelen op huishoudensniveau zijn gewogen, terwijl in 2009 de gehele 
weging op persoonsniveau is uitgevoerd. Een belangrijke redenen voor het wegen 
van sommige variabelen op huishoudensniveau is dat deze variabelen voor alle 
personen binnen een huishouden dezelfde waarde hebben. Een voorbeeld hiervan 
is de variabele eigendom, die aangeeft of iemand in een huur- of koopwoning woont. 
 
Een ander verschil ten opzichte van 2009 is dat het CBS in 2012 toegang heeft tot 
een inkomensregister en woonruimteregister. Uit beide registers kan voor elke res-
pondent worden afgeleid of men een huurwoning of een koopwoning heeft. Per res-
pondent wordt dit vergeleken met het antwoord op de vraag in de enquête of iemand 
een huur of koopwoning heeft. Er is gebleken dat het antwoord uit de enquête beter 
correleert met het inkomensregister dan met het woonruimteregister. Daarom is bij 
de weging (net als in WoON2009) gebruik gemaakt van de gegevens over 
huur/koop in het inkomensregister. Naast de huur/koop-gegevens wordt bij de we-
ging van huurders onderscheid gemaakt tussen particuliere en sociale huur. Wan-
neer iemand volgens het inkomensregister een huurder is, wordt uit het woonruimte-
register overgenomen of er sprake is van huur bij een corporatie of bij een andere 
verhuurder. Op deze wijze is door de twee registers te combineren een hulpvariabe-
le ‘Eigendom(3)’ afgeleid die per persoon aangeeft of hij/zij in een koopwoning, cor-
poratiehuurwoning of in een overige huurwoning woont. De huishoudensgewichten 
van respondenten die volgens Eigendom(3) in een koopwoning wonen tellen op tot 
het totaal aantal huishoudens in de populatie die volgens Eigendom(3) in een koop-
woning wonen. Dit geldt ook met ‘koopwoning’ vervangen door ‘corporatiehuurwo-
ning’ of ‘overige huurwoning’. 
 
Ten slotte zijn in tegenstelling tot 2009 een aantal populatietotalen kloppend ge-
maakt op een lager regionaal niveau.  
 
Een gedetailleerde beschrijving van de weging staat in supplement 6. 
 

8.4 Weegfactoren 
De weging levert naast een weegfactor voor personen (=WEEGPERS) ook een 
weegfactor voor huishoudens (HWEEGWON) op. Ook voor de gewenste woonsitua-
tie wordt een weegfactor (GWEEGWON) samengesteld. Op basis van deze drie 
weegfactoren zijn er ook nog 6 afleidingen aangemaakt waarmee de vraag en aan-
bod van de woningmarkt zijn vertegenwoordigd. Het gaat om de volgende variabe-
len: 

 WEEGV_T. weegfactor vraag alle woningzoekers. De V staat voor Vraag; de T 

voor Totaal. Door te wegen met deze variabele ontstaat een beeld van de vraag die 
verhuisgeneigden uitoefenen. Deze vraag kan worden geconfronteerd met het aan-

bod dat deze groep achterlaat als ze verhuizen; de woning dus waar ze nu wonen; 
 WEEGA_T weegfactor aanbod alle woningzoekers. De A staat voor Aanbod; de T 

voor Totaal. Door te wegen met deze variabele ontstaat een beeld van het aanbod 
dat de groep vragers achterlaat als ze verhuizen; de woning dus waar ze nu wonen; 

 WEEGV_M weegfactor vraag woningzoekers ‘in de markt’. De V staat voor Vraag; 
de M voor Markt. Door te wegen met deze variabele ontstaat een beeld van de vraag 
die actieve verhuisgeneigden uitoefenen. Dit zijn verhuisgeneigde huishoudens die 
al een woning hebben gevonden of al actief aan het zoeken zijn. Deze vraag kan 
worden geconfronteerd met het aanbod dat deze groep achterlaat als ze verhuizen; 
de woning dus waar ze nu wonen. 

 WEEGA_M weegfactor aanbod woningzoekers ‘in de markt’. De A staat voor Aan-
bod; de M voor Markt. Door te wegen met deze variabele ontstaat een beeld van het 
aanbod dat de groep actieve vragers achterlaat als ze verhuizen; de woning dus 
waar ze nu wonen.  

 WEEGV_U weegfactor vraag urgente woningzoekers. De V staat voor Vraag; de U 
voor Urgent. Door te wegen met deze variabele ontstaat een beeld van de vraag die 
urgente verhuisgeneigden uitoefenen. Deze vraag kan worden geconfronteerd met 
het aanbod dat deze groep achterlaat als ze verhuizen; de woning dus waar ze nu 

wonen. Urgente verhuisgeneigden zijn woningzoekers in de markt, die bo-
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vendien aangeven direct actie te ondernemen als men de gewenste woning 
in het aanbod aantreft, die aangeven;  

 WEEGA_U weegfactor aanbod urgente woningzoekers. De A staat voor Aanbod; de 
U voor Urgent. Door te wegen met deze variabele ontstaat een beeld van het aan-
bod dat de groep urgente vragers achterlaat als ze verhuizen; de woning dus waar 
ze nu wonen. 

 
De SPSS syntax van de afleidingen worden gepresenteerd in supplement 8. 

9. PLAUSIBILTEIT 

In supplement 7 is de rapportage van de plausibiliteit opgenomen. In deze supple-
ment wordt voor een aantal kenmerken gekeken naar de plausibiliteit van de uit-
komsten van het WoON. Door een overzicht te maken van de uitkomsten van het 
WoON op een aantal belangrijke kenmerken kan snel getoetst worden of het be-
stand voldoet aan de eisen.  
 
Vergeleken met WoON2009 heeft het WOON2012 zijn een aantal punten aangepast 
en verbeterd. De vraag is in hoeverre dit gevolgen heeft voor de vergelijkbaarheid. 

 Binnen de huursector is het aandeel huishoudens in een sociale huurwoning 
gedaald en het aandeel particuliere huurwoningen is gestegen. Deze trend 
is mogelijk versterkt door de volgende twee wijzigingen ten opzichte van 
WoON2009 en andere WoONonderzoeken: 

o Om op basis van de enquête de verdeling sociale/particuliere huur 
zo goed mogelijk te schatten is bij de weging gebruik gemaakt van 
een hulpvariabele (EIG3). De verhouding corporatie/overige verhuur 
in deze EIG3 variabele is afkomstig vanuit het woonruimte register 
en correleert met de verhouding sociale/particuliere huur. De verde-
ling huur/koop in de hulpvariabele van EIG3 is op dezelfde bron ge-
baseerd als in WoON2009. De huur/koop verdeling is dan ook goed 
vergelijkbaar tussen alle WoONonderzoeken; 

o In WoON2012 is een extra controle opgenomen (SF33). Deze con-
trole zorgt ervoor dat er geen onbekende corporatiecodes in het 
eindbestand voorkomen. Dus als een respondent aangeeft dat hij of 
zij bij een corporatie huurt dan moet de corporatie ook bekend zijn. 
Als de respondent een corporatiecode heeft ingevuld dan wordt de-
ze overgenomen. Als er geen corporatiecode is geselecteerd dan is 
gekeken naar het register en aan de hand van de waarde in het re-
gister is er bepaald of het gaat om een corporatiewoning of om een 
overige huurwoning. De verhouding van particuliere huur versus so-
ciale huur komt door deze controle meer overeen met het register. 

 Door een andere benaderstrategie is het aandeel respondenten dat in 
WoON2012 heeft deelgenomen via internet (CAWI) toegenomen. Zoals uit 
een experiment in WoON2009 blijkt kan het zijn dat belevingsvragen iets 
minder positief en meer neutraal beantwoord worden. Op het totaal is het ef-
fect niet of nauwelijks zichtbaar en is de weging voldoende corrigerend. De 
benaderstrategie heeft geen gevolgen voor negatieve antwoorden, deze 
blijven in dezelfde mate negatief. Het lijkt dan ook raadzaam om bij trend-
analyses uit te gaan van de negatieve beantwoording. 

 Het weegmodel van WoON2012 sluit voor een aantal kenmerken op een la-
ger regionaal niveau beter aan bij de werkelijkheid. Hierdoor zijn de schat-
tingen van correlerende doelvariabelen op laag regionaal verbeterd.  



 

 

 
Bijlage I: Variabelen in WoON2009 en WoON2012 

BLOK 1: Huishoudbox  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

1.1 aantalpp 1.1 AantalPP Aantal personen in huishouden 

1.2 hhkern 1.2 HHKern Samenstelling huishouden 

1.3 anderec    

 gslop Afleiding GESLOP geslacht OP (vragenlijst) 

 geboren Afleiding GeborenOP Geboorte datum OP (vragenlijst) 

 lftop Afleiding LFTOP Leeftijd OP (vragenlijst) 

 VRburgst Afleiding BURGSTOP Burgerlijke staat (vragenlijst) 

 vrop_hhk Afleiding route Bent u in het huishouden 

 lftpa Afleiding LFTPA Leeftijd PA (vragenlijst) 

 akind Afleiding AANTKIND Aantal kinderen 

  Afleiding LFTKIND1 leeftijd thuiswonend kind 1 

  Afleiding LFTKIND2 leeftijd thuiswonend kind 2 

  Afleiding LFTKIND3 leeftijd thuiswonend kind 3 

  Afleiding LFTKIND4 leeftijd thuiswonend kind 4 

  Afleiding LFTKIND5 leeftijd thuiswonend kind 5 

  Afleiding LFTKIND6 leeftijd thuiswonend kind 6 

  Afleiding LFTKIND7 leeftijd thuiswonend kind 7 

  Afleiding SAMHH8 Samenstelling huishouden (8 klassen) 

  Afleiding SAMHH5 Samenstelling huishouden (5 klassen) 

  Afleiding AANTOVER Aantal overige huishoudleden 

  Afleiding LFTJKND Leeftijd jongste kind 

  Afleiding LFTOKND Leeftijd oudste kind 

  Afleiding PLHHOP Plaats van de respondent in het huishouden 
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BLOK 2: Nationaliteit  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

2.1 etni_op 2.1 Etni_OP (2.1) Etniciteit respondent 

BLOK 3: Eigendomsvorm huidige woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

3.1 eighuur 3.1 EigHuur (3.1) Eigenaar of huurder 

3.2 huureigb 3.2 Huureigb (3.2) Betaalt u huur 

3.3 huureigc 3.3 HuurEigc (3.3) Is woning koop- of huurwoning 

  3.4 TussenV (3.4) Tussenvorm van huur en koop 

BLOK 4: Verhuur woonruimte  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

4.1 MRHHIPD 4.1 mrhhipd (4.1) Wonen er meer huishoudens op dit adres 

4.2 PNNHH 4.2 pnnhh (4.2) Aantal extra huishoudens op dit adres 

4.3 PNPHH 4.3 pnphh (4.3) Aantal extra personen op dit adres 

4.4 HHVERHUR 4.4 hhverhur (4.4) Verhuurt u kamers 

4.5 HHVHKAM 4.5 hhvhkam (4.5) Aantal verhuurde kamers 

4.6 HHONDERH 4.6 hhonderh (4.6) Respondent is onderhuurder 

BLOK 5: Ouderenwoning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

5.1 oudwon 5.1 oudwon (5.1) Woning speciaal bestemd voor ouderen 

5.2 oudvwd 5.2 oudvwd (5.2) Voorwaarde ouderenwoning 

5.3 SrtBejW 5.3 SrtBejW (5.3) Soort ouderenwoning 

5.4 bjwlos 5.4 bjwlos (5.4) Woning op zichzelf of in complex 

5.5 bjarhs 5.5 bjarhs (5.5) Ouderenwoning nabij steunpunt 

5.6.1 dienst1 5.6.1 dienst1 (5.6.1) Mogelijkheid gebruik verpleging 
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5.6.2 dienst2 5.6.2 dienst2 (5.6.2) Mogelijkheid gebruik verzorging 

5.6.3 dienst3 5.6.3 dienst3 (5.6.3) Mogelijkheid gebruik huishoudelijke hulp 

5.6.4 dienst4 5.6.4 dienst4 (5.6.4) Mogelijkheid gebruik maaltijdverzorging 

5.6.5 dienst5 5.6.5 dienst5 (5.6.5) Mogelijkheid gebruik recreatieve bezigheden 

5.6.6 dienst6 5.6.6 dienst6 (5.6.6) Mogelijkheid gebruik andere diensten 

5.6.7 dienst7 5.6.7 dienst7 (5.6.7) Geen mogelijkheid gebruik diensten 

5.7 GebrVerpl 5.7 GebrVerpl (5.7) Maakt gebruik van verpleging 

5.8 GebrZorg 5.8 GebrZorg (5.8) Maakt gebruik van verzorging 

5.9 GebrHHulp 5.9 GebrHHulp (5.9) Maakt gebruik van huishoudelijke hulp 

5.10 GebrMaal 5.10 GebrMaal (5.10) Maakt gebruik van maaltijdvoorziening 

5.11 GebrRecrea 5.11 GebrRecrea (5.11) Maakt gebruik van recreatieve bezigheden 

5.12 GebrAndD 5.12 GebrAndD (5.12) Maakt gebruik van andere diensten 

5.13 bjcrecp 5.13 bjcrecp (5.13) Receptie aanwezig 

5.14 bjchuism 5.14 bjchuism (5.14) Huismeester aanwezig 

5.15 bjcecr 5.15 bjcecr (5.15) Recreatieruimte aanwezig 

5.16 zorgkam 5.16 zorgkam (5.16) Kamers of bedden met zorgdienst aanwezig 

5.17 bjcalarm 5.17 bjcalarm (5.15) Alarmbel of -knop aanwezig 

BLOK 6: Toegankelijkheid en aanpassingen woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

6.1 Exttoe 6.1 Exttoe (6.1) Voordeur bereikbaar zonder trappen 

6.2 Inttoe 6.2 Inttoe (6.2) Woonkamer, keuken, sanitair, slaapkamer bereikbaar zonder traplopen 

6.3 vhcap 6.3 vhcap (6.3) Aanpassingen voor handicap aanwezig 

6.4 klvoor 6.4 klvoor (6.4) Soort aanpassingen voor handicap 

6.5 vrznodig 6.5 vrznodig (6.5) Aanpassingen in woning zijn nodig voor huishouden 
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BLOK 7: Woningtype en VVE  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

7.1 BenBuur 7.1 BenBuur (7.1)  Beneden- en/of  bovenburen 

7.2 soortwon 7.2 soortwon (7.2) Type woning functioneel 

7.3 bowigebr 7.3 bowigebr (7.3) Nog in gebruik als bedrijfsruimte 

7.4 srtwoonr 7.4 srtwoonr (7.4) Soort (onzelfstandige) woonruimte 

7.5 aardadr 7.5 aardadr (7.5) Welke andere woonruimte 

7.6  7.6  (7.7) Type woning vorm (5 klassen) 

7.7 huistyp 7.7 huistyp (7.8) Type woning (appartement) vorm 

7.8 apptyp 7.8 apptyp (7.9) Soort flat 

7.9 srtflat 7.9 Srtflat (7.10) Aantal verdiepingen woongebouw 

7.10 bouwlaag 7.10 bouwlaag (7.11) Verdieping woonkamer 

7.11 hfdwvert 7.11 hfdwvert (7.12) Lift aanwezig 

7.12 lift 7.12 Lift (7.13) Aantal traptreden straat - woonkamer 

7.13 AantTrap 7.13 AantTrap (7.14) Route zonder trap aanwezig 

7.14 Altroute 7.14 Altroute (7.15) Aantal eigenaren in gebouw 

7.15 aanteig 7.15 aanteig (7.16) In welke categorie valt het aantal eigenaren in gebouw 

7.16 OngAant 7.16 OngAant (7.17) Vereniging van eigenaren of VVE is actief 

7.17 actvve 7.17 actvve (7.18) Reserveren eigenaren geld voor het onderhoud van het gebouw 

7.18 geldondh 7.18 geldondh (7.19) Eigenaren  hebben meerjarenplanning voor onderhoudswerk 

7.19 ondhplan 7.19 ondhplan (7.1)  Beneden- en/of  bovenburen 

BLOK 8 Kenmerken huidige woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

8.1 bjaar 8.1 Bjaar (8.1) Bouwjaar 

8.2 BJrWon 8.2 BJrWon (8.2) Bouwperiode 

8.3 Bestwon 8.3 Bestwon (8.3) Bestaande woonruimte woning gekocht 

8.4 prtopdr1 8.4 prtopdr1 (8.4) woonruimte woning is 
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8.5.1 tuin1 8.5.1 tuin1 (8.5.1) buitenruimte - tuin 

8.5.2 tuin2 8.5.2 tuin2 (8.5.2) buitenruimte - patio 

8.5.3 tuin3 8.5.3 tuin3 (8.5.3) buitenruimte - binnenplaats 

8.5.4 tuin4 8.5.4 tuin4 (8.5.4) buitenruimte - erf 

8.5.5 tuin5 8.5.5 tuin5 (8.5.5) buitenruimte - geen van deze 

8.6 oppbui1 8.6 oppbui1 (8.6) Oppervlakte tuin, patio of binnenplaats 

8.7 gemtuin 8.7 gemtuin (8.7) Gemeenschappelijke tuin 

8.8 tuinafsl 8.8 tuinafsl (8.8) Is deze tuin afsluitbaar 

8.9 tuinsch 8.9 tuinsch (8.9) Duidelijke scheiding tussen privéruimte (tuin of perceel) 

8.10 balkon1 8.10 balkon1 (8.10) Balkon of dakterras 

8.11 oppbui2 8.11 oppbui2 (8.11) Oppervlakte balkon of dakterras 

8.12 garcarp 8.12 garcarp (8.12) Garage of carport 

8.13 eigpark 8.13 eigpark (8.13) Eigen parkeerterrein 

8.14 kamers 8.14 kamers (8.14) Aantal kamers 

8.15 opphfdwv 8.15 opphfdwv (8.15) Oppervlakte woonkamer 

8.16 opphfdw2 8.16 opphfdw2 (8.16) In welke categorie valt de oppervlakte van uw woonkamer 

8.17 opptbin 8.17 opptbin (8.17) Totale woonoppervlakte 

8.18 opptbin2 8.18 opptbin2 (8.18) In welke categorie valt de oppervlakte van uw woning 

8.19 keukeniw 8.19 keukeniw (8.19) Eigen of gedeelde keuken 

8.20 keuken 8.20 keuken (8.20) Soort keuken 

8.21 baddouch 8.21 baddouch (8.21) Bad of douchegelegenheid 

8.22 toiletiw 8.22 toiletiw (8.22) Eigen of gedeeld toilet 

8.23 badiw 8.23 Badiw (8.23) Eigen of gedeelde bad/douche 

8.24 VRWarm 8.24 VRWarm (8.24) Hoe wordt uw woning hoofdzakelijk verwarmd (5klassen) 

8.25 Woonvrd 8.25 Woonvrd (8.25) Aantal bewoonbare verdiepingen woning/woonruimte 

8.26 Rookmeld 8.26 Rookmeld (8.26) Rook-of brandmelder aanwezig 

8.27 WieRookm 8.27 WieRookm (8.27) Wie installeerde de rook- of brandmelder? 

8.28 VrdRookm 8.28 VrdRookm (8.28) Aantal verdiepingen met rook- brandmelder 
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BLOK  9: Gezondheid en bewegen  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

9.1 gezond 9.1 gezond (9.1) Oordeel gezondheid 

9.2 langda 9.2 langda (9.2) Langdurige ziekte, aandoening of handicap 

9.3 ktrap 9.3 Ktrap (9.3) Respondent kan traplopen 

9.4 kstzit 9.4 Kstzit (9.4) Respondent kan half uur staan/ zitten 

9.5 kgstzit 9.5 kgstzit (9.5) Respondent kan gaan staan/ zitten 

9.6 kinuit 9.6 Kinuit (9.6) Respondent kan woning verlaten en binnengaan 

9.7 kwas 9.7 Kwas (9.7) Respondent kan zich wassen 

9.8 klopen 9.8 klopen (9.8) Respondent kan 10 minuten lopen 

9.9 bschap1 9.9 bschap1 (9.9) Respondent kan dagelijkse boodschappen doen 

9.10 hhtrap1 9.10 hhtrap1 (9.10) Respondent kan klussen met een huishoudtrap doen 

9.11 pktrap 9.11 pktrap (9.11) Partner kan traplopen 

9.12 pkstzit 9.12 pkstzit (9.12) Partner kan half uur staan/ zitten 

9.13 pkgstzit 9.13 pkgstzit (9.13) Partner kan gaan staan/ zitten 

9.14 pkinuit 9.14 pkinuit (9.14) Partner kan woning verlaten en binnengaan 

9.15 pkwas 9.15 pkwas (9.15) Partner kan zich wassen 

9.16 pklopen 9.16 pklopen (9.16) Partner kan 10 minuten lopen 

9.17  bschap2 9.17  bschap2 (9.17) Partner kan dagelijkse boodschappen doen 

9.18 hhtrap2 9.18 hhtrap2 (9.18) Partner kan klussen met een huishoudtrap doen 

9.19 hhhulp 9.19 hhhulp 
(9.19) Heeft u (of uw partner) momenteel minimaal 1 keer per week huishoudelijke 
hulp 

9.20.1 hulpw1 9.20.1 hulpw1 (9.20.1) hulp - familie, vrienden, buren of kennissen 

9.20.2 hulpw2 9.20.2 hulpw2 (9.20.2) hulp - thuiszorg 

9.20.3 hulpw3 9.20.3 hulpw3 (9.20.3) hulp - vrijwilliger via een instelling of organisatie 

9.20.4 hulpw4 9.20.4 hulpw4 (9.20.4) hulp - particulieren hulp 
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BLOK 10: Kosten huurwoning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

10.1 verhwie 10.1 verhwie (10.1) Verhuurder 

10.2 codeverh 10.2 codeverh (10.2) Naam verhuurder 

10.3  10.3  (10.4) Periode huurbetaling 

10.4 perhuur 10.4 perhuur (10.5) Totale huur 

10.5 huurtot 10.5 huurtot (10.6.1) kosten inclusief - water 

10.6.1 KostIn11 10.6.1 KostIn11 (10.6.2) kosten inclusief - verwarming 

10.6.2 KostIn12 10.6.2 KostIn12 (10.6.3) kosten inclusief - elektriciteit 

10.6.3 KostIn13 10.6.3 KostIn13 (10.6.4) kosten inclusief - centraal antennesysteem 

10.6.4 KostIn14 10.6.4 KostIn14 (10.6.5) kosten inclusief - Geen van deze 

10.6.5 KostIn15 10.6.5 KostIn15 (10.7.1) kosten inclusief - kabelaansluiting 

10.7.1 KostIn21 10.7.1 KostIn21 (10.7.2) kosten inclusief - huur garage 

10.7.2 KostIn22 10.7.2 KostIn22 (10.7.3) kosten inclusief - overige servicekosten 

10.7.3 KostIn23 10.7.3 KostIn23 (10.7.4) kosten inclusief - geen van deze 

10.7.4 KostIn24 10.7.4 KostIn24 (10.8) Heeft u uw woning gestoffeerd of gemeubileerd gehuurd 

10.8 meubi 10.8 meubi (10.9) Huurpunten volgens woningwaarderingsstelsel 

10.9 aantpunt 10.9 aantpunt (10.1) Verhuurder 

BLOK 11: Huursubsidie  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

11.1 ihs 11.1 Ihs (11.1) Ontvangt u huurtoeslag 

11.2 ontvsubs 11.2 ontvsubs (11.2) Ontvangst huurtoeslag 

11.3 hubegrip 11.3 hubegrip (11.3) Huurtoeslag al van opgegeven huur afgetrokken 
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BLOK 12: Kopen Huurwoning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

12.1 wilkopen1 12.1 wilkopen1 (12.1) Wil huurwoning tegen marktwaarde kopen 

12.2.1 rkoop1 12.2.1 rkoop1 (12.2.1) reden koop -  geen jaarlijkse huurverhoging 

12.2.2 rkoop2 12.2.2 rkoop2 (12.2.2) reden koop -  profiteert van waardestijging huis 

12.2.3 rkoop3 12.2.3 rkoop3 (12.2.3) reden koop -  verwerf eigen bezit 

12.2.4 rkoop4 12.2.4 rkoop4 (12.2.4) reden koop -  kan mijn woning zelf onderhouden 

12.2.5 rkoop5 12.2.5 rkoop5 (12.2.5) reden koop -  eigen baas 

12.2.6 rkoop6 12.2.6 rkoop6 (12.2.6) reden koop -  deel kosten kunnen worden afgetrokken 

12.2.7 rkoop7 12.2.7 rkoop7 (12.2.7) reden koop -  kan een koopsubsidie krijgen 

12.2.8 rkoop8 12.2.8 rkoop8 (12.2.8) reden koop -  kopen is goedkoper dan huren 

12.2.9 rkoop9 12.2.9 rkoop9 (12.2.9) reden koop -  andere redenen 

12.3.1 rnkoop1 12.3.1 rnkoop1 (12.3.1) reden niet kopen - te oud om woning te kopen 

12.3.2 rnkoop2 12.3.2 rnkoop2 (12.3.2) reden niet kopen - geen zorgen rondom onderhoud 

12.3.3 rnkoop3 12.3.3 rnkoop3 (12.3.3) reden niet kopen - als ik huur kan ik makkelijk verhuizen 

12.3.4 rnkoop4 12.3.4 rnkoop4 (12.3.4) reden niet kopen - geen last van waardedaling van woning 

12.3.5 rnkoop5 12.3.5 rnkoop5 (12.3.5) reden niet kopen - geen onzekerheid over rentestand 

12.3.6 rnkoop6 12.3.6 rnkoop6 (12.3.6) reden niet kopen - kan huurtoeslag krijgen 

12.3.7 rnkoop7 12.3.7 rnkoop7 (12.3.7) reden niet kopen - de verhuurder wil de woning niet verk 

12.3.8 rnkoop8 12.3.8 rnkoop8 (12.3.8) reden niet kopen - kan vraagprijs niet opbrengen 

12.3.9 rnkoop9 12.3.9 rnkoop9 (12.3.9) reden niet kopen - kan geen hypotheek krijgen 

12.3.10 rnkoop10 12.3.10 rnkoop10 (12.3.10) reden niet kopen - geen goede investering 

12.3.11 rnkoop11 12.3.11 rnkoop11 (12.3.11) reden niet kopen - woning is niet prettig genoeg 

12.3.12 rnkoop12 12.3.12 rnkoop12 (12.3.12) reden niet kopen - woonomgeving is niet prettig genoeg 

12.3.13 rnkoop13 12.3.13 rnkoop13 (12.3.13) reden niet kopen - anders 

12.4 ahuurk 12.4 ahuurk (12.4) Verhuurder heeft woning te koop aangeboden 
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BLOK 13: Kwijtschelding Heffingen  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

12.5 KWHEF 13.1 kwhef (13.1) Afgelopen jaar kwijtschelding gemeentelijke heffingen gekregen 

BLOK 14: Kosten Koopwoning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

13.1 aankprs 14.1 AankPrs (14.1) Aankoopbedrag woning 

13.3 verkwaar 14.3 Verkwaar (14.3) Verkoopwaarde 

13.4 hypo 14.4 Hypo (14.4) Een of meer hypotheken 

13.5 aanthypo 14.5 Aanthypo (14.5) Aantal hypotheken 

13.6 combihyp 14.6 CombiHyp (14.6) Een of meerdere soorten hypotheken 

13.7.1 srtcoh1 14.7.1 SrtCoh1 (14.7.1) hypotheek - een levenshypotheek 

13.7.2 srtcoh2 14.7.2 SrtCoh2 (14.7.2) hypotheek - spaarhypotheek 

13.7.3 srtcoh3 14.7.3 SrtCoh3 (14.7.3) hypotheek - beleggingshypotheek 

13.7.4 srtcoh4 14.7.4 SrtCoh4 (14.7.4) hypotheek - aflossingsvrije hypotheek 

13.7.5 srtcoh5 14.7.5 SrtCoh5 (14.7.5) hypotheek - annuïteitenhypotheek 

13.7.6 srtcoh6 14.7.6 SrtCoh6 (14.7.6) hypotheek - lineaire hypotheek 

13.7.7 srtcoh7 14.7.7 SrtCoh7 (14.7.7) hypotheek - een effectenhypotheek 

13.7.8 srtcoh8 14.7.8 SrtCoh8 (14.7.8) hypotheek - of banksparen 

  14.7.8 SrtCoh9 (14.7.9) hypotheek - anders 

13.8 srthyp 14.8 SrtHypo (14.8) Soort hypotheek 

13.10 gemgar 14.10 Gemgar (14.10) Gemeente- of nationale hypotheekgarantie 

13.11 lpthyp 14.11 LpThyp (14.11) Resterende looptijd hypotheek (in jaren) 

13.12 rente 14.12 Rente (14.12) Totaal geleende bedrag afgesloten hypotheken 

13.14 bethyp 14.14 Bethyp (14.14) Bedrag hypotheeklasten per maand 

13.15 betrente 14.15 Betrente (14.15) Bedrag rente per maand 

13.16 rentperc 14.16 RentPer (14.16) Nu geldende rentepercentage van hypotheek 

13.17 rentekl1 14.17 RenteKl1 (14.17) Kunt u zeggen in welke klasse het rentepercentage valt 
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13.18 rentekl2 14.18 RenteKl2 (14.18) Kunt u zeggen in welke klasse het rentepercentage valt 

BLOK 15: Koopwoning was huurwoning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

14.1 omhukoop 15.1 Omhukoop (15.1) Was vroeger huurder van deze woning 

14.2 jrgkoch1 15.2 JrGKoch1 (15.2) In welk jaar woning gekocht 

14.3 verhtoen 15.3 VerhToen (15.3) Voormalige verhuurder 

14.4.1 rgkoch1 15.4.1 RGKoch1 (15.4.1) reden gekocht - geen jaarlijkse huurverhoging 

14.4.2 rgkoch2 15.4.2 RGKoch2 (15.4.2) reden gekocht - profiteert van waardestijging huis 

14.4.3 rgkoch3 15.4.3 RGKoch3 (15.4.3) reden gekocht - verwerf eigen bezit 

14.4.4 rgkoch4 15.4.4 RGKoch4 (15.4.4) reden gekocht - kan mijn woning zelf onderhouden 

14.4.5 rgkoch5 15.4.5 RGKoch5 (15.4.5) reden gekocht - ben eigen baas dus kan mijn woning verbo 

14.4.6 rgkoch6 15.4.6 RGKoch6 (15.4.6) reden gekocht - deel kosten kunnen worden afgetrokken 

14.4.7 rgkoch7 15.4.7 RGKoch7 (15.4.7) reden gekocht - kan een koopsubsidie krijgen 

14.4.8 rgkoch8 15.4.8 RGKoch8 (15.4.8) reden gekocht - kopen is goedkoper dan huren 

14.4.9 rgkoch9 15.4.9 RGKoch9 (15.4.9) reden gekocht - andere redenen 

14.5 huurprys 15.5 HuurPrys (15.5) Huurprijs voormalige huurwoning 

  15.6 HuurToe (15.6) Ontving huurtoeslag voormalige huurwoning 

  15.7 BegripHu (15.7) Huurtoeslag al van opgegeven huur afgetrokken van voormalige huurwoning 

14.6 jrgkoch2 15.8 JrGKoch2 (15.8) In welk jaar woning gekocht 

14.7 vanwie 15.9 VanWie (15.9) Van wie woning gekocht 

BLOK --: Onderhoudwoning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam  

16.1 ISOENERG    

t/m     

16.11 PLANONDH    
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BLOK 16: Tevredenheid huidige woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

16.1 twoning 16.1 twoning (16.1) Tevredenheid met huidige woning 

16.2 hechtwn 16.2 hechtwn (16.2) Gehechtheid aan huidige woning 

16.3 tindelin 16.3 tindelin (16.3) Indeling woning is geschikt 

16.4 tteklein 16.4 tteklein (16.4) Woning is te klein 

16.5 ttegroot 16.5 ttegroot (16.5) Woning is te groot 

16.6 tonderho 16.6 tonderho (16.6) Woning is slecht onderhouden 

16.7 sfeer 16.7 Sfeer (16.7) Woning ademt een goede sfeer 

16.8 onvbuit 16.8 onvbuit (16.8) Onvoldoende buitenruimte bij de woning 

16.9 stygbedr 16.9 stygbedr 
(16.9) Grens bedrag stijging netto maanlasten waarna men start andere woning te 
zoeken 

BLOK 17: Huidige woonomgeving  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. Naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

17.1 twoonomg 17.1 TWoonOmg (17.1) Tevredenheid met huidige woonomgeving 

17.2 tbebouw 17.3 TBebouw (17.3) De bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk 

17.3 tvervele 17.4 TVervele (17.4) Het is vervelend om in deze buurt te wonen 

17.4 brtvhmog 17.5 BrtVhMog (17.5) Als mogelijk ga ik uit deze buurt verhuizen 

17.5 tgehecht 17.6 TGehecht (17.6) Ik ben gehecht aan deze buurt 

17.6 brtthuis 17.7 brtthuis (17.7) Ik voel mij thuis in deze buurt 

17.7 obeklad 17.9 OBeklad (17.9) Voorkomen bekladding van muren en gebouwen 

  17.10 ObekTwe 
(17.10) Ten opzichte van 2 jaar geleden komen bekladding van muren en gebou-
wen nu 

17.8 overniel 17.11 OVerniel (17.11) Voorkomen vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokje 

  17.10 OverTwe 
(17.12) Ten opzichte van 2 jaar geleden komen vernieling van telefooncellen, bus- 
of tramhokje nu 

17.9 orommel 17.13 ORommel (17.13) Voorkomen rommel op straat 

  17.14 OromTwe (17.14) Ten opzichte van 2 jaar geleden komt rommel op straat nu 

17.10 ohpoep 17.15 OHPoep (17.15) Voorkomen hondenpoep op straat 



 

 25 

  17.16 OpoeTwe (17.16) Ten opzichte van 2 jaar geleden komt hondenpoep op straat nu 

17.11 oburen 17.17 OBuren (17.17) Overlast door directe buren 

17.12 obrtbew 17.18 OBrtBew (17.18) Overlast door omwonenden 

  17.19 ObrtTwe (17.19) Ten opzichte van 2 jaar geleden komt overlast door omwonenden nu 

17.13 ojong 17.20 OJong (17.20) Overlast door jongeren 

  17.21 OjonTwe (17.21) Ten opzichte van 2 jaar geleden komt overlast door jongeren nu 

17.14 ogeluid 17.22 OGeluid (17.22) Vormen van geluidsoverlast 

  17.23 OgelTwe (17.23) Ten opzichte van 2 jaar geleden komen vormen van geluidsoverlast nu 

17.15 ostank 17.24 Ostank (17.24) Vormen van stank, stof en vuil 

17.16 overkeer 17.25 OVerkeer (17.25) Last van het verkeer 

17.17 conbuur1 17.26 ConBuur1 (17.26) Ik heb veel contact met mijn directe buren 

17.18 conbuur2 17.27 ConBuur2 (17.27) Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 

17.19 leefbarh 17.28 Leefbarh (17.28) Voel mij mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid in buurt 

17.20 brtpret 17.29 BrtPret (17.29) In  buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om 

17.21 saamhor 17.30 Saamhor (17.30) Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 

17.22 mensken 17.31 MensKen (17.31) Mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 

17.23 tbevsams 17.32 TBevSams (17.32) Ik ben tevreden met de bevolkingssamenstelling in buurt 

17.24 brtverkr 17.33 Brtverkr (17.33) Ik vind de verkeerssituatie in deze buurt veilig 

17.25 brtveilg 17.34 Brtveilg (17.34) Bang in deze buurt om lastiggevallen of beroofd te worden 

17.26 brtva 17.35 BrtVA (17.35) Buurt het afgelopen jaar voor- of achteruit gegaan 

17.26 brtzva 17.36 BrtZVA (17.36) Denkt u dat de buurt het komende jaar vooruit gaat 

17.27 wnplnu    

17.28 wnpltoe    

17.29 hechtpl 17.37 HechtPl (17.37) Bent u gehecht aan uw woonplaats 

  17.38 TevrStr (17.38) Bent u tevreden met de streek waarin u woont 
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BLOK 18: Voorzieningen in de wijk  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

18.1 winkels 18.1 Winkels (18.1) Hoe tevreden bent u over de winkels in uw buurt 

18.2 brtwin 18.2 BrtWin (18.2) Maakt u gebruik van de winkels in de buurt 

  18.3 Bwink (18.3) Belangrijkheid winkelvoorzieningen in de buurt 

18.3 parkeer 18.4 Parkeer (18.4) Tevredenheid parkeergelegenheid in de buurt 

18.4 brtparkg 18.5 BrtParkg (18.5) Maakt u gebruik van parkeergelegenheid in de buurt 

18.5 haltes 18.6 Haltes (18.6) Tevredenheid haltes openbaar vervoer in de buurt 

18.6 gebrhalt 18.7 GebrHalt (18.7) Maakt u gebruik van het openbaar vervoer bij u in de buurt 

  18.8 Bhalt (18.8) Belangrijkheid openbaar vervoer in de buurt 

18.7 groen 18.9 Groen (18.9) Tevreden over het groen bij u in de buurt 

18.8 jongeren 18.10 Jongeren (18.10) Tevreden over jongerenvoorzieningen in de buurt (12-18 jaar) 

18.9 brtjongg 18.11 BrtJongg (18.11) Maken uw kinderen gebruik van voorzieningen voor jongeren 

18.10 scholen 18.12 Scholen (18.12) Tevreden over basisscholen in de buurt 

18.11 brtbasig 18.13 BrtBasig (18.13) Gaat een van uw kinderen naar basisschool in de buurt 

  18.14 Bschool (18.14) Belangrijkheid basisscholen in de buurt 

18.12 speelgel 18.15 Speelgel (18.15) Tevreden over speelgelegenheid jonge kinderen 

18.13 brtspeeg 18.16 BrtSpeeg (18.16) Maken uw kinderen gebruik van speelgelegenheden in de buurt 

18.14 creches 18.17 Creches (18.17) Tevreden over creches in de buurt 

18.15 brtcrecg 18.18 BrtCrecg (18.18) Maakt u gebruik van creches in de buurt 

BLOK 19: Voorzieningen in de wijk  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam  

  19.1 WijkPl (19.1) Op de hoogte van een Wijkactieplan 

  19.2 MeningPL (19.2) Mening extra aandacht voor de verbeteringen van de wijk 

  19.3 Verbeter (19.3) Is de extra aandacht merkbaar 

  19.4 ZelfAct (19.4) Bent u actief met het verbeteren van de wijk 

  19.5 RedInact (19.5) Waarom bent u niet actief in de wijk 
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BLOK 20: Verhuizingen in de wijk  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

19.1 jrkomwon 20.1 JrKomWon (20.1) Sinds welk jaar woont u op dit adres 

  20.2 MndKomWon (20.2) Sinds welke maand 

19.2 voor2006 20.3 Voor2010 (20.3) Woonde u voor 2010 op dit adres 

19.3 aantverh 20.4 NVerhuis (20.4) Hoe vaak sinds (enquetejaar-2) binnen Nederland verhuisd 

19.4 zelfdehh 20.5 ZelfdeHH (20.5) Samenstelling van het huishouden vóór verhuizing hetzelfde 

19.5 samhhvv 20.6 SamHHVV (20.6) Samenstelling huishouden voor laatste verhuizing 

19.6 op_hhk 20.7 OP_HHK (20.7) Behoorde u tot huishoudkern voor de verhuizing 

19.7 vagvv 20.8 VAGVV (20.8) Ging voorkeur bij laatste verhuizing uit naar huidige woonplaats 

19.8 WNPAGVV 20.9 WNPAGVV (20.9) Waarom niet in gewenste woonplaats gaan wonen (8 klassen) 

19.9 bewust 20.10 Bewust (20.10) Bewust gekozen voor deze woning en/of buurt 

19.10 vorbuurt 20.11 VorBuurt (20.11) Stond vorige woning ook in deze buurt 

19.11 VLAND 20.12 VLand (20.12) Land vorige woning 

19.12 RedVerh1 20.13 RedVerh1 (20.13) Reden vorige verhuizing 

19.13.1 RednVH1 20.14.1 RednVH1 (20.14.1) verhuisreden - gezondheid of behoefte aan zorg 

19.13.2 RednVH2 20.14.2 RednVH2 (20.14.2) verhuisreden - studie 

19.13.3 RednVH3 20.14.3 RednVH3 (20.14.3) verhuisreden - werk 

19.13.4 RednVH4 20.14.4 RednVH4 (20.14.4) verhuisreden - vorige woning 

19.13.5 RednVH5 20.14.5 RednVH5 (20.14.5) verhuisreden - woonomgeving/woonbuurt vorige woning 

19.13.6 RednVH6 20.14.6 RednVH6 (20.14.6) verhuisreden - dichter bij familie, vrienden of kennis 

19.13.7 RednVH7 20.14.7 RednVH7 (20.14.7) verhuisreden - andere reden 

19.14 BelangRd 20.15 BelangRd (20.15) Belangrijkste reden vorige verhuizing 

19.15 werkNV 20.16 WerkNV (20.16) Waarom was werk een reden voor vorige verhuizing (4 klassen) 

19.16 woningnv 20.17 WoningNV (20.17) Waarom was woning een reden voor vorige verhuizing(10 klassen) 

19.17.1 OmgVV1 20.18.1 OmgVV1 (20.18.1) reden woonomg - soort bebouwing 

19.17.2 OmgVV2 20.18.2 OmgVV2 (20.18.2) reden woonomg - het slechte onderhoud van de buurt 

19.17.3 OmgVV3 20.18.3 OmgVV3 (20.18.3) reden woonomg - de onveiligheid van de buurt door criminaliteit 
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19.17.4 OmgVV4 20.18.4 OmgVV4 (20.18.4) reden woonomg - overlast bewoners 

19.17.5 OmgVV5 20.18.5 OmgVV5 (20.18.5) reden woonomg - veranderende buurtsamenstelling 

19.17.6 OmgVV6 20.18.6 OmgVV6 (20.18.6) reden woonomg - overlast stank 

19.17.7 OmgVV7 20.18.7 OmgVV7 (20.18.7) reden woonomg - overlast lawaai 

19.17.8 OmgVV8 20.18.8 OmgVV8 (20.18.8) reden woonomg - overlast stof 

19.17.9 OmgVV9 20.18.9 OmgVV9 (20.18.9) reden woonomg - overlast (zwerf)vuil 

19.17.10 OmgVV10 20.18.10 OmgVV10 (20.18.10) reden woonomg - bekladding en vernieling 

19.17.11 OmgVV11 20.18.11 OmgVV11 (20.18.11) reden woonomg - onvoldoende voorzieningen 

19.17.12 OmgVV12 20.18.12 OmgVV12 (20.18.12) reden woonomg - te weinig groenvoorzieningen 

19.17.13 OmgVV13 20.18.13 OmgVV13 (20.18.13) reden woonomg - onveiligheid verkeer 

19.17.14 OmgVV14 20.18.14 OmgVV14 (20.18.14) reden woonomg - slechte bereikbaarheid 

19.17.15 OmgVV15 20.18.15 OmgVV15 (20.18.15) reden woonomg - teveel parkeerdruk 

19.17.16 OmgVV16 20.18.16 OmgVV16 (20.18.16) reden woonomg - andere reden 

19.18.1 RedOudWo1 20.19.1 RdOudW1 (20.19.1) reden oudwon - vorige woning was te groot 

19.18.2 RedOudWo2 20.19.2 RdOudW2 (20.19.2) reden oudwon - vorige woning was alleen met traplopen b 

19.18.3 RedOudWo3 20.19.3 RdOudW3 (20.19.3) reden oudwon - vorige woning was niet gelijkvloers 

19.18.4 RedOudWo4 20.19.4 RdOudW4 (20.19.4) reden oudwon - vorige woning moeilijk aanpasbaar 

19.18.5 RedOudWo5 20.19.5 RdOudW5 (20.19.5) reden oudwon - het (regelen van het) huishouden werd te zwaar 

19.18.6 RedOudWo6 20.18.6 RdOudW6 (20.18.6) reden oudwon - Onderhoud tuin werd te zwaar 

19.18.7 RedOudWo7 20.19.7 RdOudW7 (20.19.7) reden oudwon - Behoefte aan diensten-voorzieningen voor ouderen 

19.18.8 RedOudWo8 20.19.8 RdOudW8 (20.19.8) reden oudwon - Behoefte aan zorg 

19.18.9 RedOudWo9 20.19.9 RdOudW9 (20.19.9) reden oudwon - lichamelijke beperkingen 

19.18.10 RedOudWo10 20.19.10 RdOudW10 (20.19.10) reden oudwon - algemene gezondheidstoestand 

19.18.11 RedOudWo11 20.19.11 RdOudW11 (20.19.11) reden oudwon - bang voor gezondheid als niemand in de buurt 

19.18.12 RedOudWo12 20.19.12 RdOudW12 (20.19.12) reden oudwon - bang om alleen thuis te zijn 

19.18.13 RedOudWo13 20.19.13 RdOudW13 (20.19.13) reden oudwon - bij leeftijdsgenoten wonen 

19.18.14 RedOudWo14 20.19.14 RdOudW14 (20.19.14) reden oudwon - eenzaamheid 

19.18.15 RedOudWo15 20.19.15 RdOudW15 (20.19.15) reden oudwon - woning beschikbaar werd aangeboden 

19.18.16 RedOudWo16 20.19.16 RdOudW16 (20.19.16) reden oudwon - anders 
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BLOK 21: Kenmerken vorige woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

20.1 veig 21.1 VEig (21.1) Eigenaar of huurder vorige woonruimte 

20.2 vmedeeig 21.2 Vmedeeig (21.2) Betaalde uw huishouden huur voor de vorige woning 

20.3 vsoortwo 21.3 Vsoortwo (21.3) Type woning functioneel vorige woning 

20.4 vsoortwr 21.4 Vsoortwr (21.4) Soort (onzelfstandige) woonruimte vorige woning 

20.5 vaardadr 21.5 VAardAdr (21.5) Andere woonruimte vorige woning 

20.6 vtypwon 21.6 VtypWon (21.6) Type woning vorm vorige woning 

20.7 vsrtflat 21.7 Vsrtflat (21.7) Soort Flat vorige woning 

20.8 vlift 21.8 Vlift (21.8) Lift aanwezig vorige woning 

20.9 vbjaar 21.9 VBjaar (21.9) Bouwjaar vorige woning 

20.10 vkamers 21.10 Vkamers (21.10) Aantal kamers vorige woning 

20.11 vgroter 21.11 VGroter (21.11) Oppervlakte vorige woning 

20.12 Vexttoe 21.12 Vexttoe (21.12) Vorige woning bereikbaar zonder trappen 

20.13 vglkvls 21.13 Vglkvls (21.13) Vorige woning gelijkvloers 

20.14 Kenenlab 21.12 KenEnLab (21.14) Bekend met het energielabel (A tm G) 

20.15 labopstel 21.15 LabOpstl (21.15) Energielabel laten opstellen ten behoeve van verkoop 

20.16 geenlab 21.16 GeenLab (21.16) Reden geen energielabel 

BLOK 22: Huurprijs vorige woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

21.1 vhuverh 22.1 Vhuverh (22.1) Verhuurder vorige woning 

21.2 vperhuur 22.2 Vperhuur (22.2) Periode huurbetaling vorige woning 

21.3 vhuur 22.3 VHuur (22.3) Totale huur vorige woning 

21.4.1 vksth1 22.4.1 Vksth1 (22.4.1) inbegrepen - water 

21.4.2 vksth2 22.4.2 Vksth2 (22.4.2) inbegrepen - verwarming 

21.4.3 vksth3 22.4.3 Vksth3 (22.4.3) inbegrepen - overige kosten 

21.4.4 vksth4 22.4.4 Vksth4 (22.4.4) inbegrepen - geen van deze 
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BLOK 23: Verkoopprijs vorige woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

  23.1 VorVerk (23.1) Is vorige woning verkocht 

22.1 vkoop 23.2 Vkoop (23.2) Verkoopprijs vorige woning 

22.2 aankprsv 23.3 AankPrsV (23.3) Voor welke prijs is uw vorige woning gekocht 

BLOK 24: Vrijkomen vorige woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

23.1 vbeschik 24.1 Vbeschik (24.1) Kwam uw vorige woning vrij voor bewoning 

23.2 vntbesch 24.2 Vntbesch (24.2) Waarom was uw vorige woning niet beschikbaar voor bewoning 

23.3 jrwoonv 24.3 JrWoonV (24.3) Hoeveel jaar heeft u in uw vorige woning gewoond 

BLOK 25: Verhuiswens en verhuisreden  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

24.1  verhwens 25.1 VerhWens (25.1) Wilt u binnen twee jaar verhuizen 

24.2.1 nietvh1 25.2.1 nietvh1 (25.2.1) niet verhuizen - ik ben tevreden met mijn woning 

24.2.2 nietvh2 25.2.2 nietvh2 (25.2.2) niet verhuizen - ik ben tevreden met mijn woonomgeving 

24.2.3 nietvh3 25.2.3 nietvh3 (25.2.3) niet verhuizen - ik wil niet weg uit deze buurt 

24.2.4 nietvh4 25.2.4 nietvh4 (25.2.4) niet verhuizen - ik verbouw liever 

24.2.5 nietvh5 25.2.5 nietvh5 (25.2.5) niet verhuizen - verhuizen kost teveel 

24.2.6 nietvh6 25.2.6 nietvh6 (25.2.6) niet verhuizen - ik woon hier nog niet zo lang 

24.2.7 nietvh7 25.2.7 nietvh7 (25.2.7) niet verhuizen - ik kan (waarschijnlijk) geen geschikte 

24.2.8 nietvh8 25.2.8 nietvh8 (25.2.8) niet verhuizen - huizenmarkt is momenteel ongunstig 

24.2.9 nietvh9 25.2.9 nietvh9 (25.2.9) niet verhuizen - ik wil nog thuis blijven wonen 

24.2.10 nietvh10 25.2.10 NietVH10 (25.2.10) niet verhuizen - ik wil dicht bij mijn werk, bedrijf of 

24.2.11 nietvh11 25.2.11 NietVH11 (25.2.11) niet verhuizen - ik ben te oud om te verhuizen 

24.2.12 nietvh12 25.2.12 NietVH12 (25.2.12) niet verhuizen - anders ..... 

  25.4 AanschKp (25.4) Heeft aanscherping financieringsnormen rol gespeeld om niet te verhuizen? 
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  25.5 AanschHr (25.5) Heeft aanscherping sociale huurbeleid rol gespeeld om niet te verhuizen? 

24.4 gedwverh 25.6 Gedwverh (25.6) Denkt u binnen 2 jaar te moeten verhuizen 

24.5 termyn 25.7 Termyn (25.7) Termijn waarbinnen men wil verhuizen 

24.6.1 NiVin1    

t/m     

24.6.10 NiVin10    

24.7 rednblyf 25.8 RedNBlyf (25.8) Zou ingrijpende verbouwing reden zijn om niet te verhuizen 

24.8 samhhnv 25.9 Samhhnv (25.9) Is samenstelling van het huishouden na verhuizing hetzelfde 

24.9 ggroothh 25.10 Ggroothh (25.10) Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden na verhuizing 

24.10  toekhh 25.11 Toekhh (25.11) Hoe zal het huishouden er na de verhuizing uitzien 

24.11 optoekhh 25.12 OpToekhh (25.12) Behoort u na verhuizing tot kern van het huishouden 

24.12 relatoek 25.13 Relatoek (25.13) Relatie tot huishoudkern na verhuizing 

24.13 ttekenc 25.14 Ttekenc (25.14) Bent u ondertekenaar huurcontract na verhuizing 

24.14 intrek 25.15 Intrek (25.15) Verhuist u naar een lege woning of trekt u bij iemand in 

24.15 tpersoms 25.16 Tpersoms (25.16) Reden voor verhuizing 

24.16.1 Redn1 25.17.1 Redn1 (25.17.1) verhuisreden - gezondheid of behoefte aan zorg 

24.16.2 Redn2 25.17.2 Redn2 (25.17.2) verhuisreden - studie 

24.16.3 Redn3 25.17.3 Redn3 (25.17.3) verhuisreden - werk 

24.16.4 Redn4 25.17.4 Redn4 (25.17.4) verhuisreden - woning 

24.16.5 Redn5 25.17.5 Redn5 (25.17.5) verhuisreden - de woonomgeving 

24.16.6 Redn6 25.17.6 Redn6 (25.17.6) verhuisreden - dichter bij familie, vrienden of kennis 

24.16.7 Redn7 25.17.7 Redn7 (25.17.7) verhuisreden - andere reden 

24.17 VoorRedn 25.19 VoorRedn (25.19) Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen 

24.18 werkn 25.20 WerkN (25.20) Waarom is werk een reden voor verhuizing 

24.19 woningn 25.21 WoningN (25.21) Waarom is woning een reden voor verhuizing (10 klassen) 

24.20 buurtN 25.22 BuurtN (25.22) Waarom is woonomgeving een reden voor verhuizing (16 klassen) 

  



 

 32 

BLOK 26: Kenmerken gewenste woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

25.1 gsoortwo 26.1 Gsoortwo (26.1) Type woning functioneel gewenste woning 

25.2 gsrtwonr 26.2 Gsrtwonr (26.2) Soort (onzelfstandige) gewenste woonruimte 

25.3 gandsrt 26.3 Gandsrt (26.3) Gewenste andere woonruimte 

25.4 goudwon 26.4 Goudwon (26.4) Is de gewenste woning bestemd voor ouderen 

25.5 GSrtOudW 26.5 GSrtOudW (26.5) Gewenste soort ouderenwoning 

25.6 gcomplex 26.6 GComplex (26.6) Gewenste ouderenwoning behoort tot complex of niet 

25.7.1 VzCompl1 26.7.1 VzCompl1 (26.7.1) gewenste dienst - huismeester 

25.7.2 VzCompl2 26.7.2 VzCompl2 (26.7.2) gewenste dienst- receptie 

25.7.3 VzCompl3 26.7.3 VzCompl3 (26.7.3) gewenste dienst - recreatiezaal 

25.7.4 VzCompl4 26.7.4 VzCompl4 (26.7.4) gewenste dienst- gezamenlijke maaltijdvoorziening 

25.7.5 VzCompl5 26.7.5 VzCompl5 (26.7.5) gewenste dienst - geen van deze 

25.8 gzorgkam 26.8 GZorgKam (26.8) Bedden of kamers waar verzorging mogelijk is gewenste dienst 

25.9 galarmbk 26.9 GAlarmBK (26.9) Alarmbel- of knop is gewenste dienst 

25.10 goudwzlf 26.10 Goudwzlf (26.10) U wilt zelfstandig voorzien in dagelijkse levensbehoeften 

25.11 woflatt1 26.11 WoFlatT1 (26.11) Type gewenste woning vorm 

25.12 tuint 26.12 TuinT (26.12) Gewenste woning met tuin 

25.13 ghfdwver 26.13 Ghfdwver (26.13) Verdieping gewenste woning 

25.14 perliftt 26.14 PerLiftT (26.14) Lift aanwezig gewenste woning 

25.15 huurkoop 26.15 HuurKoop (26.15) Gewenste woning is huur- of koopwoning 

25.16 hrkpvrk 26.16 HrKpVrk (26.16) Voorkeur voor huurwoning of koopwoning 

25.17 aftrek 26.17 Aftrek (26.17) Hetzelfde bedrag uitgeven indien over 5 jaar hypotheekren 

25.18 eigengld 26.18 EigenGld (26.18) Bent u bereid woning deels met eigen geld te financieren 

25.19 invest 26.19 Invest (26.19) Hoeveel bent u bereid te investeren met eigen geld 

25.20 gkoop 26.20 Gkoop (26.20) Gewenste koopprijs 

25.21 gwoonuit 26.21 Gwoonuit (26.21) Hoeveel wilt u maximaal uitgeven aan hypotheek 

25.22 hynetbru 26.22 HyNetBru (26.22) Is  belastingvoordeel ivm hypotheekrenteaftrek hier al vanafgetrokken? 
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25.23 ghuur 26.23 Ghuur (26.23) Gewenste huurprijs 

25.24 gihs 26.24 Gihs (26.24) Wordt voor gewenste woning huurtoeslag aangevraagd 

25.25 huprklas 26.25 HuPrKlas (26.25) Is van gewenste huurprijs huurtoeslag afgetrokken 

25.26 gkamer 26.26 Gkamer (26.26) Aantal kamers gewenste woning 

25.27 gopphfdw 26.27 Gopphfdw (26.27) Oppervlakte woonkamer gewenste woning 

25.28 opptott 26.28 OppTotT (26.28) Totale woonoppervlakte gewenste woning 

25.29 NwBouw 26.29 NwBouw (26.29) Is gewenste woning bij voorkeur nieuwbouwwoning 

25.30 gbztrap 26.30 Gbztrap (26.30) Gewenste woning bereikbaar zonder trappen 

25.31 ginttoe 26.31 Ginttoe 
Woonkamer, keuken, sanitair, slaapkamer gewenste woning bereikbaar zonder 
traplopen 

25.32 gprior1 26.32 Gprior1 (26.32) Eerste prioriteit woningkeuze 

25.33 gprior2 26.33 Gprior2 (26.33) Tweede prioriteit woningkeuze 

BLOK 27: Particulier opdrachtgeverschap  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

26.1 partopdr 27.1 PartOpdr (27.1) Belangstelling voor eigen bouwkavel of samen met anderen 

26.2 bouwlang 27.2 BouwLg (27.2) Ook belangstelling bouwkavel bij bouwtijd één jaar langer 

26.3 kosthoog 27.3 KostHoog (27.3) Ook belangstelling bouwkavel bij kosten 20 % hoger 

26.4 archcat 27.4 Archcat (27.4) Zelf ontwerpen of uit een catalogus kiezen 

BLOK 28: Gewenste wijk of woonplaats  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

27.1 Gwaar 28.1 GWaar (28.1) Gewenste woning in huidige of andere woonplaats 

27.2 GeigBRT 28.2 GEigBrt (28.2) Gewenste woning in huidige wijk 

27.3  gbuurt1 28.3.1 GBuurt1 (28.3.1) Code gewenste buurt 

 gbuurt1a 28.3.2 GcodeBu1 (28.3.2) Omschrijving gewenste buurt 

27.4     

27.5 gbuurt2    

 gbuurt2a    
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27.7     

27.8 gbuurt3    

 gbuurt3a    

27.10 gplaats 28.5 GPlaats (28.5) Gewenste woonplaats 

27.11  Gspecbr 28.6.1 GSpBr1a (28.6.1) Code buurt in gewenste andere woonplaats 

 Gspecbr1a  GCodeSp1  

27.13     

27.14  Gspecbr2    

 Gspecbr2a    

27.16      

27.17 Gspecbr3    

 Gspecbr3a    

27.19 alterbrt 28.8 AlterBrt (28.8) Wat is alternatief als u niet in gewenste buurt woning vinden 

27.20 aanpww 28.9 AanpWW (28.9) Op welke manier zou u uw woonwensen aanpassen 

27.21 gregio 28.10 gregio (28.10) Gewenste regio 

27.22 gprov_vr 28.11 GProv_Vr (28.11) Gewenste provincie 

27.23 gsoortpl 28.12 Gsoortpl (28.12) Gewenste woonplaatsgrootte 

27.24 gbuurt 28.13 Gbuurt (28.13) In welke periode moet de buurt, waarin u de gewenste woning 

27.25 gnwbwa 28.14 GNwBwA (28.14) Woning in een nieuwbouwwijk eventueel in overweging 

27.26 gnwbwb 28.15 GNwBwB (28.15) Gevonden woning ligt in nieuwbouwwijk 

27.27 GBLoc 28.16 GBLoc (28.16) Welke soort bouwlocatie heeft voorkeur 

27.28 glig 28.17 GLig (28.17) Ligging gewenste woning 

27.29 hooglaag 28.18 Gbrttypw (28.18) Gewenste buurt is hoogbouw of laagbouw 

27.30.1 soortbrt1 28.19.1 SrtBrt1 (28.19.1) Gewenste buurt - veel vrijstaande huizen 

27.30.2 soortbrt2 28.19.2 SrtBrt2 (28.19.2) Gewenste buurt - veel twee onder een kap woningen 

27.30.3 soortbrt3 28.19.3 SrtBrt3 (28.19.3) Gewenste buurt - veel rijwoningen 

27.30.4 soortbrt4 28.19.4 SrtBrt4 (28.19.4) Gewenste buurt - veel etagewoningen met maximaal 4 verdiepingen 

27.30.5 soortbrt5 28.19.5 SrtBrt5 (28.19.5) Gewenste buurt - veel flatgebouwen 

27.30.6 soortbrt6 28.19.6 SrtBrt6 (28.19.6) Gewenste buurt - voornamelijk woningen met moderne architectuur 
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27.30.7 soortbrt7 28.19.7 SrtBrt7 (28.19.7) Gewenste buurt - veel groen 

27.30.8 soortbrt8 28.19.8 SrtBrt8 (28.19.8) Gewenste buurt - waterrijk 

27.30.9 soortbrt9 28.19.9 SrtBrt9 (28.19.9) Gewenste buurt - geen voorkeur 

27.31 afsboods 28.20 AfsBoods (28.20) gewenste afstand_ winkels 

27.32 afsschool 28.21 AfsSchool (28.21) gewenste afstand_ basisschool 

27.33 afswinkel 28.22 AfsWinkel (28.22) gewenste afstand - winkelcentra/warenhuizen ed. 

27.34 afsstad 28.23 AfsStad (28.23) gewenste afstand - grote stad 

27.35 welkstad    

BLOK 28: Zoekacties nieuwe woning  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

28.1 verhact 29.1 Verhact (29.1) Afgelopen half jaar actie ondernomen om andere woning te vinden 

28.2 zoekhjr 29.2 Zoekhrj (29.2) Bent u al een half jaar actief op zoek naar een nieuwe woning 

28.3.1 Actie11 29.3.1 Actie11 (29.3.1) zoekactie - een gemeentelijk huisvestingsbureau 

28.3.2 Actie12 29.3.2 Actie12 (29.3.2) zoekactie - een woningbouwvereniging 

28.3.3 Actie13 29.3.3 Actie13 
(29.3.3) zoekactie - een regionale woningbemiddelaar voor woningbouwcorpora-
ties 

28.3.4 Actie14 29.3.4 Actie14 (29.3.4) zoekactie - bij organisatie voor studenten- of ouderenhuisvesting 

28.3.5 Actie15 29.3.5 Actie15 (29.3.5) zoekactie - een particuliere woningbemiddelaar 

28.3.6 Actie16 29.3.6 Actie16 (29.3.6) zoekactie - bij makelaar, pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij 

28.3.7 Actie17 29.3.7 Actie17 (29.3.7) zoekactie - geen van deze 

28.4.1 Actie21 29.4.1 Actie21 (29.4.1) zoekactie - geïnformeerd naar bouwkavels of nieuwbouwwoningen 

28.4.2 Actie22 29.4.2 Actie22 
(29.4.2) zoekactie - ingeschreven voor bouwkavels of nieuwbouwwoningen of een 
makelaar ingeschakeld 

28.4.3 Actie23 29.4.3 Actie23 (29.4.3) zoekactie - een woning van binnen bezichtigd 

28.4.4 Actie24 29.4.4 Actie24 (29.4.4) zoekactie - een makelaar ingeschakeld 

28.4.5 Actie25 29.4.5 Actie25 (29.4.5) zoekactie - geen van deze 

28.5.1 Actie31 29.5.1 Actie31 (29.5.1) zoekactie - intensief advertenties in (woon)krant gelezen 

28.5.2 Actie32 29.5.2 Actie32 (29.5.2) zoekactie - woonbon uit de woonkrant ingeleverd 

28.5.3 Actie33 29.5.3 Actie33 (29.5.3) zoekactie - familie en kennissen ingeschakeld 
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28.5.4 Actie34 29.5.4 Actie34 (29.5.4) zoekactie - op internet gezocht of 

28.5.5 Actie35 29.5.5 Actie35 (29.5.5) zoekactie - rondgekeken, -gereden of -gebeld 

28.5.6 Actie36 29.5.6 Actie36 (29.5.6) zoekactie - geen van deze 

28.6 nietgv    

  29.6.1 Niksgv1 (29.6.1) Reden geen woning gevonden - woningen te duur 

  29.6.2 Niksgv2 (29.6.2) Reden geen woning gevonden - geen aanbod in gewenste buurt 

  29.6.3 Niksgv3 (29.6.3) Reden geen woning gevonden - kwaliteit woningen niet goed 

  29.6.4 Niksgv4 (29.6.4) Reden geen woning gevonden - wachttijd te lang 

  29.6.5 Niksgv5 (29.6.5) Reden geen woning gevonden - geen aanbod ouderenwoningen 

  29.6.6 Niksgv6 (29.6.6) Reden geen woning gevonden - geen aanbod starterswoningen 

  29.6.7 Niksgv7 (29.6.7) Reden geen woning gevonden - geen aanbod gekregen 

  29.6.8 Niksgv8 (29.6.8) Reden geen woning gevonden - afwachting verkoop huidige woning 

  29.6.9 Niksgv9 (29.6.9) Reden geen woning gevonden - teweinig activiteiten ondernomen 

  29.6.10 NiksGv10 (29.6.10) Reden geen woning gevonden - andere reden 

  29.7 BelNksGv (29.7) Belangrijkste reden geen woning gevonden 

  29.8 KoopEis 
(29.8) Aanscherping financieringnorm reden waarom nog geen koopwoning is 
gevonden? 

  29.9 HuurEis 
(29.9) Aanscherping sociaal huurbeleid reden waarom nog geen woning is gevon-
den? 

28.7 acpas 29.10 Acpas (29.10) Als u nu gewenste woning ziet, zou u direct er achteraan gaan 

28.8 beschkby 29.11 Beschkby (29.11) Komt uw huidige woning vrij voor bewoning 

28.9 ntbesch 29.12 NTbesch (29.12) Waarom komt uw woning niet vrij voor bewoning 

BLOK 29: Belang kenmerken woning en woonomgeving  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam  

29.1 bindling    

t/m bgroot    

29.27 Bimag    
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BLOK 30: Mobiliteit werk OP  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

30.1 betwrkop 30.1 BetWrkOP (30.1) Betaald werk, 1 uur per week telt, respondent 

  30.2 UrWkOP (30.2) Hoeveel uur per week werkt u 

  30.3 UrWkGlOP (30.3) Hoeveel uur per week werkt u in klassen 

31.1 wrkadrop 30.5 WrkAdrOP (30.5) Vast werkadres om van daaruit te gaan werken 

31.2 wrkthuop 30.6 WrkThuOP (30.6) Werkt u regelmatig thuis 

31.3 wrkruiop 30.7 WrkRuiOP (30.7) In welke ruimte werkt u thuis 

31.4 StrAdrOP 30.8 StrAdrOP (30.8) Vast werkadres om van daaruit te gaan werken 

31.5 WrkGnrOP 30.9 WrkGnrOP (30.9) Plaatsnaam vast werkadres 

31.6 WBuitlOP    

31.7 WDagOP 30.10 WdagOP (30.10) Aantal dagen per week naar werkadres 

31.8 ReisDgOP 30.11 ReisDgOP (30.11) OP gaat vanaf woonadres naar werkadrres 

31.9 ReisTyOP 30.12 OPRsTyd (30.12) woonadres werkadres v.v.- Reisduur per dag 

31.10 HbwwOP 30.13 HbwwOP (30.13) woonadres werkadres v.v.- Reisafstand  in km 

31.11 VervWrOP 30.14 VervWrOP (30.14) woonadres werkadres v.v.- Wijze vervoer 

31.12 CarpoOP    

31.13 DgCpoOP    

BLOK 31: Mobiliteit recreatief  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

32.1 twewobe 31.1 TweWoBe (31.1) Bezit tweede woning 

32.2 twewofb    

32.3 pltwewo 31.2 Pltwewo (31.2) Plaats tweede woning 

32.4 lndtwewo 31.3 Lndtwewo (31.3) Land tweede woning 

32.5 bezitr1 31.4.1 BezitR1 (31.4.1) recreatie - ja, recreatie- of vakantiewoning 

 bezitr2 31.4.2 BezitR2 (31.4.2) recreatie - ja, boot met slaapplaatsen 

 bezitr3 31.4.3 BezitR3 (31.4.3) recreatie - ja, caravan met vaste standplaats 
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 bezitr4 31.4.4 BezitR4 (31.4.4) recreatie - geen van deze 

32.6 frqhuis    

32.7 plhuis 31.5 PlHuis (31.5) Plaatsnaam recreatie- of vakantiewoning 

32.8 lndhuis 31.6 Lndhuis (31.6) Land recreatie- of vakantiewoning 

32.9 VakDuur 31.7 VakDuur (31.7) Verblijfsduur per keer in recreatie- of vakantiewoning 

32.10 WoonVakh 31.8 WoonVakh 
(31.8) Plan om Recr.- of vakantiewoning  in toekomst als enig woonadres te ge-
bruiken 

32.11 frqboot    

32.12 plboot    

32.13 frqcarav    

32.14 plcarav    

  31.9 Auto (31.9) Autobezit 

BLOK 32: Contacten en vrije tijd  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

33.1 famicont 32.1 FamiCont (32.1) Contact met familieleden 

33.2 vricont 32.2 VriCont (32.2) Contact met vrienden  / goede kennissen 

33.3 Club 32.3 Club (32.3) Frequentie deelname activiteiten in clubverband 

33.4 tvkyken 32.4 TVKyken (32.4) Hoeveel uur kijkt u TV per week 

33.5 uulisp 32.5 UULiSp (32.5) Hoeveel uur sport per week 

33.6 vakanti    

33.7 polinter    

33.8 geloof 32.6 Geloof (32.6) Tot welke kerkelijke levensbeschouwing rekent u zichzelf 

33.9 praktise    

BLOK --: PC bezit en andere huishoudelijke apparaten  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam  

34.1 aantpc    

34.2 auto  Zie blok 31  
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BLOK 33: Opleiding OP  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

35.1 hoplop 33.1 HOplOP (33.1) Respondent volgt nu opleiding 

35.2 nvoplop 33.2 NVOplOP (33.2) Niveau opleiding op dit moment respondent 

35.3 nsoplop 33.3 NSOplOP (33.3) Soort opleiding op dit moment respondent 

35.5 vtdtop 33.5 VtDtOP (33.5) Voltijd- of deeltijdopleiding 

35.6 voplop 33.6 VOplOP (33.6) Niveau voltooide opleiding respondent 

35.8 lndoplop 33.8 LndOplOP (33.8) opleiding gevolgd in land 

35.9 jroplop 33.9 JrOplOP (33.9) Aantal jaar op school gezeten respondent 

BLOK 34: Mobiliteit werk PA  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

36.1 betwrkpa 34.1 BetWrkPA (34.1) Betaald werk, 1 uur per week telt, partner 

  34.2 TotUrPA (34.2) Hoeveel uur per week werkt partner 

  34.3 UrWkGlPA (34.3) Hoeveel uur per week werkt partner in klassen 

37.1 wrkadrpa 34.5 WrkAdrPa (34.5) Partner vast werkadres om van daaruit te gaan werken 

37.2  wrkthupa 34.6 WrkThuPa (34.6) Werkt partner regelmatig thuis 

37.3 wrkruipa 34.7 WrkRuiPa (34.7) In welke ruimte werkt partner thuis 

37.4 StrAdrPa 34.8 StrAdrPa (34.8) Partner vast werkadres om van daaruit te gaan werken 

37.5 WrkGnrPa 34.9 WrkGnrPa (34.9) Plaatsnaam vast werkadres partner 

37.6 WBuitlPa    

37.7 WDagPa 34.10 WdagPa (34.10) Partner aantal dagen per week naar werkadres 

37.8 ReisDgPa 34.11 ReisDgPa (34.11) PA gaat vanaf woonadres naar werkadrres 

37.9 ReisTyPa 34.12 PaRsTyd (34.12) Partner woonadres werkadres v.v.- Reisduur per dag 

37.10 HbwwPa 34.13 HbwwPa (34.13) Partner woonadres werkadres v.v.- Reisafstand  in km 

37.11 VervWrPa 34.14 VervWrPa (34.14) Partner woonadres werkadres v.v.- Wijze vervoer 

37.12 CarpoPa    

37.13 DgCpoPa    
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BLOK 35: Opleiding partner  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

38.1 hoplpa 35.1 HOplPA (35.1) Partner van de respondent volgt nu opleiding 

38.2 nvoplpa 35.2 NVOplPA (35.2) Niveau opleiding op dit moment van de partner van de respondent 

38.3 nsoplpa 35.3 NSOplPA (35.3) Soort opleiding op dit moment van de partner van de respondent 

38.5 vtdtpa 35.5 VtDtPA (35.5) Voltijd- of deeltijdopleiding van de partner van de OP 

38.6 voplpa 35.6 VOplPA (35.6) Niveau voltooide opleiding van de partner van de respondent 

38.8 lndoplpa 35.8 LndOplPA (35.8) Partner van de respondent heeft opleiding gevolgd in land 

38.9 jroplpa 35.9 JrOplPA (35.9) Aantal jaar op school gezeten PA 

BLOK 36: Vervolgonderzoek  

WoON2009 WoON2012  

Vraag Var. naam Vraag Var. naam Label WoON2012 

39.1 vervolg 36.1 Vervolg Bereid tot deelname vervolgonderzoek 



 

 

Bijlage II: Leveringen van elektriciteit en aardgas via het openbare net 
 
Doel 
Inzicht verschaffen in de leveringen van elektriciteit en aardgas via het openbare net 
aan woningen en bedrijven. Voor bedrijven is dit inclusief de leveringen via het 
openbare net aan bedrijvennetten. 
 
Doelpopulatie 
Aansluitingen van in Nederland gevestigde woningen en bedrijven die elektriciteit en 
aardgas geleverd krijgen via het openbare net. 
 
Statistische eenheid 
De aansluiting op het openbare elektriciteitsnet of het openbare aardgasnet in Ne-
derland. Bij bedrijven kunnen er meerdere aansluitingen op een adres voorkomen. 
Deze aansluitingen worden gegroepeerd per adres, waarna per adres een bedrijfs-
takaanduiding wordt toegekend. 
 
Aanvang onderzoek 
Omstreeks 2008. 
 
Frequentie 
Jaarlijks. 
 
Soort onderzoek 
De brongegevens zijn de aansluitingenregisters van de energiebedrijven. Deze re-
gisters bevatten gegevens van alle aansluitingen op het openbare gas- en elektrici-
teitsnet. De registers die het CBS daarnaast voor de analyse gebruikt zijn onder 
andere het Woningregister, het Algemeen Bedrijvenregister en een register van 
vastgoedobjecten (Dataland). 
De leveringen via het openbare net worden voor woningen uitgesplitst naar vijf wo-
ningtypen (appartement, tussenwoning, hoekwoning, twee-onder-één-kap en vrij-
staande woning) en voor bedrijven naar bedrijfstakken volgens de Standaardbe-
drijfsindeling 2008 (SBI 2008). 
 
Waarnemingsmethode 
De aansluitingenregisters worden opgevraagd bij de beheerders van het openbare 
net voor elektriciteit en aardgas. In de aansluitingenregisters staan gegevens van 
alle aansluitingen op deze netwerken. 
 
Berichtgevers 
De beheerders van het openbare elektriciteits- en aardgasnet. Deze beheerders zijn 
TenneT van het landelijke elektriciteitsnet, Gas Transport Services (GTS) van het 
landelijke aardgasnet, Zebragasnetwerk en de beheerders van de regionale netwer-
ken voor elektriciteit en aardgas. 
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Bijlage III: De registervariabelen (exclusief belastingsdienst) in het eindbestand met 
bronvermelding 
Variabele 
naam 

Variabele Label Bron (Peil)datu
m 

Glandop geboorteland respondent (registratie) GBA 1/1/2012 

Glandmop geboorteland moeder op (registratie) GBA 1/1/2012 

Glandvop geboorteland vader op (registratie) GBA 1/1/2012 

Glandpa geboorteland partner op (registratie) GBA 1/1/2012 

Glandmpa geboorteland moeder partner op (registratie) GBA 1/1/2012 

Glandvpa geboorteland vader partner op (registratie) GBA 1/1/2012 

gblop15 geboorteland respondent (registratie) GBA 1/1/2012 

gblmop15 geboorteland moeder op (registratie) GBA 1/1/2012 

gblvop15 geboorteland vader op (registratie) GBA 1/1/2012 

gblpa15 geboorteland partner op (registratie) GBA 1/1/2012 

gblmpa15 geboorteland moeder partner op (registratie) GBA 1/1/2012 

gblvpa15 geboorteland vader partner op (registratie) GBA 1/1/2012 

gblop3 geboorteland OP (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblpa3 geboorteland PA (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblvop3 geboorteland Vader OP (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblmop3 geboorteland Moeder OP (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblvpa3 geboorteland Vader PA (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblmpa3 geboorteland Moeder PA (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblop8 geboorteland OP (8 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblpa8 geboorteland PA (8 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblvop8 geboorteland Vader OP (8 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblmop8 geboorteland Moeder OP (8 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblvpa8 geboorteland Vader PA (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

gblmpa8 geboorteland Moeder PA (8 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

etniop3 etniciteit OP naar herkomst (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

etniop8 etniciteit OP naar herkomst (8 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

etnipa3 etniciteit PA naar herkomst (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

etnipa8 etniciteit PA naar herkomst (8 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

Etniop etniciteit OP (2 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

Etnigop etniciteit OP naar generatie (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

Etnipa etniciteit PA (2 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

Etnigpa etniciteit PA naar generatie (3 klassen)(registratie) GBA 1/1/2012 

Vprov Provincie vorige adres (registratie) GBA 1/1/2012 

Postcocy vier cijferig postcode van vorige adres (registratie) GBA 1/1/2012 

G_PLAATSHH Plaats in het huishouden (registratie) GBA 1/1/2012 

G_vestda Vestigings datum (registratie) GBA 1/1/2012 

wozwaarde WOZ waarde (registratie peildatum 1 januari 2011) WOZ registratie 1/1/2011 

Gasv Gas (m3/jaar) Net bedrijven 1/1/2012 

Elecv Electriciteit (KWh/jaar) Net bedrijven 1/1/2012 

totaalpunten1 Aantal huurpunten uit registratie peildatum 1 ja-
nuari 2012 

CBS intern 1/1/2012 

E_label Energielabel (registratie) Agentschap NL 1/1/2012 

Woonruimte-
code 

Woonruimtecode volgenshet WRG plus register Woonruimtere-
gister 

1/1/2012 

 


