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1 Inleiding 

 
Het WoningBehoefte Onderzoek is het grootste landelijk onderzoek in Nederland op het gebied van 
wonen en woonomgeving. Het levert al bijna veertig jaar periodiek een dwarsdoorsnede van de 
Nederlandse woningmarkt. Gegevensverzameling vindt plaats via telefonische en face-to-face 
enquêtes.  
 
In deze documentatie komen in het kort alle fasen aan de orde van vragenlijstontwikkeling tot 
oplevering van de databestanden, documentatie, analyse-software en publicaties. Voor een aantal 
onderdelen zijn rapporten geschreven die in detail ingaan op de betreffende fase. Deze rapporten zijn: 
 

1) Vragenlijstontwikkeling WBO 2002. (Uitgegeven door MVROM. Heeft geen nummer of datum) 
2) Steekproeftrekking WBO 2002, (ABF, R2002-0004RT) 
3) Documentatie Inkomens, WBO 2002, (ABF, R2002-0028JG) 
4) Veldwerk WBO 2002 (GFK, 4964.kvdr/pw/mv) 
5) CitaVista handleiding (ABF, R2003-0040JH) 
6) Kernpublicatie WBO 2002: “Beter in Wonen”, (MVROM, september 2003) 
7) Meerdere thema-publicaties (MVROM, 2003-2004) 
 

De meeste documenten zijn terug te vinden op de wbo-site van het Ministerie van VROM 
(www.vrom.nl/wbo), of zijn te bestellen bij de betreffende bureau’s. 
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2 Het WBO 

2.1 Doel van het onderzoek 

Het doel van het WoningBehoefte Onderzoek (WBO) is - kort samengevat - het verzamelen van 
statistische informatie over de huidige, vorige en gewenste huisvestingssituatie (woning en 
woonomgeving) van huishoudens en personen inclusief de woonuitgaven. Het doel van het WBO is 
sinds 1977 onveranderd gebleven. 
Het WBO dat in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM) uitgevoerd wordt, is het grootste landelijke, steeksproefsgewijze onderzoek 
naar de situatie op de woningmarkt en, meer in de breedte, naar de totale leefsituatie.  
Voor de meeste beleidsnota’s van DG Wonen van het Ministerie van VROM wordt geput uit de 
uitkomsten van het WBO. Naast de volkshuisvesting bestrijkt het onderzoek echter nog andere 
onderzoeks- en beleidsterreinen – waaronder demografie, planologie en economie – waardoor ook 
andere ministeries en planbureaus veelvuldig van de gegevens gebruik maken. Behalve het 
inzichtelijke maken van huidige ontwikkelingen, draagt het WBO bij aan het voorspellen van 
ontwikkelingen in de toekomst door als input voor diverse simulatiemodellen te dienen.  
Het terrein van de volkshuisvesting is in de afgelopen vijfentwintig jaar sterk aan veranderingen 
onderhevig geweest, zowel naar vorm als naar inhoud. Decentralisering is als belangrijkste trend in de 
volkshuisvesting aan te wijzen, maar ook regionalisering en gebiedsgerichte oplossingen hebben aan 
terrein gewonnen. Daarnaast heeft op de woningmarkt een aantal verschuivingen plaatsgevonden, 
van kwantitatieve woningvraag naar kwalitatieve woonwensen, de omslag van huur naar koop en van 
fysieke woningkwaliteit naar de sociale aspecten van de woonomgeving. Tenslotte is het wonen in de 
loop der jaren steeds meer onderdeel geworden van de totale leefomgeving. Het WBO speelt in op 
deze ontwikkelingen. Bij elk WBO vinden er weer aanpassingen aan de vragenlijst en de opzet plaats. 
In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de volkshuisvestingswereld vanaf 
1960 en de consequenties voor het WBO.  

2.2 De geschiedenis van het WBO  

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen die het WBO in de tijd 
ondergaan heeft. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de veranderingen en aanpassingen 
als zodanig maar ook aan de beleidsontwikkelingen die hieraan ten grondslag lagen. 

1964-1974 
Bijna veertig jaar geleden werd voor het eerst een onderzoek door het Ministerie van VROM 
gehouden, dat als WBO kan worden aangemerkt. Het karakter van het WBO 1964 hield het midden 
tussen een WoningBehoefte Onderzoek en een Kwalitatieve WoningRegistratie (KWR). Het WBO kan 
als opvolger van de Algemene Volkstellingen en Woningtellingen gezien worden. Sinds 1964 (tot 
2001) heeft het CBS periodiek (elke vier jaar), onderzoek gedaan naar de woningbehoefte. Dit gebeurt 
op basis van steekproeven van woonadressen. Het WBO leverde in de begintijd belangrijke 
beleidsinformatie –voor die tijd- over bijvoorbeeld inwoning, aanwezigheid van toilet, badkamer en 
aanrecht met stromend water. In de zeventiger jaren werd het wenselijk geacht om, behalve voor 
Nederland als geheel ook uitspraken te kunnen doen op regionaal niveau (landsdelen, provincie).  
 



4 WBO 2002  ONDERZOEKSDOCUMENTATIE 

 

1975-1994 
Na vergelijking van de uitkomsten van het WBO 1970 met de Algemene Volkstelling 1971 werd 
geconstateerd dat vooral eenpersoonshuishoudens in de steekproef ondervertegenwoordigd waren. 
Eveneens bleek dat de groep potentiële verhuizers door de keuze van de steekproef onderschat werd. 
Dit leidde in 1975 tot een verandering in de steekproef: van een adressensteekproef naar een 
personensteekproef. Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de situatie in Nederland wordt een 
representatieve steekproef getrokken uit de inwoners van 18 jaar en ouder. Dat wil zeggen dat de 
voor het WBO benaderde personen een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking van 18 jaar 
en ouder vormen.  

In 1977 is het WBO ook inhoudelijk verbreed en werd de mogelijkheid om de data te verwerken met 
behulp van een computer voor het eerst benut. Vanaf dat moment is het WBO een veel omvattende 
informatiebron over de situatie op de woningmarkt en de heersende woningbehoefte. In de periode 
1977-1994 heeft het WBO zijn naam definitief gevestigd. Door de grootschaligheid, de 
betrouwbaarheid, het integrale karakter en de continuïteit van het WBO, is dit onderzoek een 
standaard geworden voor ander woningmarkt- en bewonersonderzoek. Deze standaardiserende 
werking betreft zowel de in het WBO gebruikte begrippen als de uitkomsten uit het WBO. 
 
1995-1998 
De veranderingen en trends hebben tot gevolg dat de informatie, die door het WBO in de 
oorspronkelijke vorm verkregen is, steeds minder goed aansluit bij de (toekomstige) beleidsmatige 
informatiebehoefte. In dezelfde periode heeft de informatietechnologie zich in een snel tempo 
ontwikkeld, waardoor het gebruik van computers bij enquêtering mogelijk is geworden.  
 
Deze veranderingen vroegen om een herziening van het WBO en in 1996 is gestart met de 
aanpassing van zowel de inhoud als de vorm van het WBO aan de eisen van deze tijd. In dit 
moderniseringsproces is intensief samengewerkt door VROM met het CBS. Ook zijn de (potentiële) 
gebruikers van het WBO zoals de wetenschap, ministeries, planbureaus en onderzoeksbureaus, 
hierbij actief betrokken. Door middel van consultaties vooraf, expertmeetings tussentijds en een 
terugkoppeling achteraf is zorg gedragen voor een open en communicatief proces. Het resultaat is 
een geheel nieuwe, modulaire en flexibele infrastructuur voor informatievoorziening om het proces van 
enquêtering tot oplevering van gebruiksklare informatie vlot te laten verlopen. In 1998 heeft dit 
geresulteerd in de uitvoering van het eerste WBO ‘nieuwe stijl’ (60.000 respondenten). In 1998 
bestond de enquête uit 900 vragen waaruit 1200 variabelen afgeleid werden. 
 
Een belangrijke wijziging in het WBO 1998 was de mogelijkheid voor gemeenten en regionale 
verbanden om extra enquêtes te laten afnemen voor hun gebied. Deze gebieden zouden normaal 
gesproken te weinig waarnemingen bevatten, maar kunnen door oversampling zichtbaar gemaakt 
worden. In paragraaf 1.3 wordt dieper ingegaan op de oversampling. 
 
1999-2000 
Vanaf 1998 was het de bedoeling om van het WBO een doorlopend onderzoek te maken. Jaarlijks 
zouden ongeveer 15.000 personen (netto) worden geënquêteerd. De voordelen waren duidelijk. Er 
kon beter ingespeeld worden op beleidsontwikkelingen. De continuïteit van het ‘nieuwe’ WBO en de 
mogelijkheid tot oversampling bood ook gemeenten en corporaties de mogelijkheid trends en 
veranderingen nauwkeurig te monitoren, waardoor eventuele problemen op het gebied van de 
volkshuisvesting of aangrenzende beleidsterreinen in de gemeente tijdig kunnen worden 
ondervangen.  
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Voor 1999 en 2000 is het kleinere WBO-onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksmogelijkheden met het 
bestand bleken echter minder dan verwacht. Bij deze relatief kleine steekproefaantallen was het 
moeilijk om stabiele regionale cijfers te verkrijgen. In één jaar tijd verandert er niet zoveel. Het was niet 
altijd duidelijk of veranderingen nu significant waren of veroorzaakt werden door de marges van de 
steekproef. Voor 2001 werd door MVROM besloten om de tussentijdse kleinere WBO’s te stoppen en 
weer over te gaan op één WBO in de vier jaar. 
 
2002 
In 2002 is het veldwerk en dataprocessing niet meer door het CBS uitgevoerd. Het WBO past niet 
meer in de gangbare dataverzameling van het CBS. Ook waren de interne strikte richtlijnen voor 
uitlevering van gegevens een te grote beperking voor het uitvoeren van onderzoeken met het WBO. 
Het veldwerk voor het WBO is in 2002 door GFK Dongen gedaan in samenwerking met Intomart en 
R&M. De steekproeftrekking en de dataprocessing (typeren, consistenties, afleidingen, wegen, 
plausibiliteit, imputeren) zijn uitgevoerd door ABF Research uit Delft. De samenwerking met potentiële 
gebruikers is verder geïntensiveerd.  
 

2.3 De onderzoeksopzet 

2.3.1 Veldwerk 
Voor het landelijke WBO worden volledige vragenlijsten telefonisch of face-to-face afgenomen. Eerst 
is geprobeerd de steekproefpersonen telefonisch de vragenlijst af te nemen. Degene die niet 
bereikbaar waren of aangaven dat ze de vragen liever niet telefonisch wilde beantwoorden, zijn face-
to-face geënqueteerd. Dezelfde methode is ook toegepast voor de extra respondenten in het kader 
van de oversampling van gebieden. Voor de oversamplingsgebieden hadden de contractanten de 
mogelijkheid om een verkorte vragenlijst te laten afnemen of de volledige (reguliere) vragenlijst. 
Daarnaast was er de mogelijkheid om de vragenlijst via internet in te vullen.  
 

2.3.2 Oversampling 
Het gebruik van de gegevens uit het WBO was vóór 1998 in het verleden voorbehouden aan 
onderzoekers die met statistische pakketten en microbestanden konden omgaan. Mede gezien het feit 
dat met de WBO’s tot 1998 alleen uitspraken konden worden gedaan voor Nederland, provincies en 
BWS-gebieden, beperkte het gebruik van het WBO zich tot de ministeries, provincies, planbureaus, 
universiteiten en de grote steden. 
 
Een belangrijke toevoeging sinds het WBO 1998 is de mogelijkheid om informatie op een zeer laag 
schaalniveau –zoals gemeenten en stadsdelen– te verkrijgen. Dit wordt oversampling of uitvergroting 
genoemd. Dit betekent dat een gebied op een lager geografisch niveau zichtbaar gemaakt kan 
worden door er extra enquêtes af te nemen. Het principe van oversampling is simpel: VROM stelt de 
enquêtes die in het kader van het landelijke WBO worden afgenomen beschikbaar. De deelnemer 
koopt daar zoveel enquêtes bij dat uitspraken mogelijk zijn op het door de deelnemer gewenste 
niveau. De steekproef voor het WBO wordt getrokken uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) 
en de steekproefomvang wordt met behulp van kwaliteitscriteria afgestemd op de gewenste 
nauwkeurigheid. Voor de uitvergroting van een kleiner gebied wordt voor dat gebied een extra 
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steekproef uit het GBA getrokken. Een gebied moet minimaal 10.000 inwoners bevatten. 600 
respondenten per gebied geeft betrouwbare uitkomsten.  
 
De voordelen voor de oversamplingsdeelnemers zijn duidelijk. Door mee te doen met het WBO heeft 
men een bestand dat vergeleken kan worden met provinciale of landelijke cijfers. Alle partners in de 
volkshuisvesting (DG Wonen, provincies, gemeenten, bestuurlijke regios’, sociale verhuurders,etc.) 
hebben baat bij een discussie op basis van gemeenschappelijke en eenduidige uitkomsten. Door 
gebruik te maken van hetzelfde onderzoek kan de discussie zicht richten op de interpretatie van de 
uitkomsten en het te voeren beleid en hoeven er geen misverstanden of twijfels over de cijfers te 
ontstaan. Voor partijen die nog niet beschikten over strategische informatie over bevolking en 
woningvoorraad komt deze beschikbaar op lokaal niveau. 
 
Via een stimuleringspremie heeft DG Wonen getracht de deelname van met name de kleinere 
gemeenten te vergroten. Ook via de outputkant is getracht participatie van gemeenten en andere 
partijen te stimuleren door het beschikbaar stellen van een gebruiksvriendelijk informatiesysteem, 
CitaVista, waarin de WBO-uitkomsten zijn opgenomen. In 1998 deden 63 contractanten mee met de 
oversampling. In 2002 deden 70 gemeenten en 30 corporaties mee (42 contractanten). De 
deelnemende gemeenten in 2002 staan onderstaand kaartje. 
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2.4 Organisatie 

Het WBO was tot en met het WBO 2000 een gezamenlijk project van het Ministerie van VROM en het 
CBS. Het WBO 2002 is door MVROM in eigen beheer georganiseerd. Bij de voorbereidingen zijn de 
(potentiële) gebruikers van het WBO zoals de wetenschap, ministeries, planbureaus en 
onderzoeksbureaus actief betrokken. Door middel van consultaties vooraf, expertmeetings tussentijds 
en een terugkoppeling is een breed draagvlak gecreëerd en zijn definities en afgestemd. 
 
Hieronder staat het Organigram van de WBO-organisatie. 
 

OPDRACHTGEVER
Ministerie van VROM

Directoraat Generaal Wonen

PROJECTMANAGEMENT
Directie Strategie

PARTICPERENDE OVERHEIDSINSTANTIES
Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken
Sociaal Cultureel Planbureau, Centraal Planbureau

QUALITYGROUP (ADVIES)
Leden op persoonlijke titel afkomstig van:

universiteiten, ministeries, 
planbureaus, onderzoeksbureaus

VRAGENLIJST

Ontwikkeling
WBO-Kernteam

Programmeren
Intomart

Routingcontrole
ABF Research

STEEKPROEF

Steekproefdesign &
Uitvoering Steekproeftrekking

ABF Research

Toegang GBA
Ministerie BZK & WBO-team

VELDWERK

Coördinatie
Gfk PanelServices

Benelux

DATAPROCESSING

Uitvoering
ABF Research 

Inkomensprogramma
WBO-team, SoZaWe,CPB

ABF Research

COMMUNICATIE

Communictaie
Oversampling

RIGO Research en
Advies

Publicaties & WBO-site
WBO-Kernteam

WBO KERNTEAM
Directie Strategie

PROJECTBUREAU 
OVERSAMPLING

RIGO Research en Advies

WBO-PROJECTGROEP
WBO Kernteam  

Alle uitvoerders van deelprojecten

Uitvoering
Gfk PanelServices

Benelux
Intomart

R&M

PROGRAMMA VAN EISEN EN AANBESTEDING DEELPROJECTEN
WBO Kernteam

De belangrijkste onderdelen worden in het kort in onderstaande paragrafen besproken. 
 

2.4.1 Opdrachtgever 
Het Ministerie van VROM is de enige opdrachtgever voor het WBO. De projectteammanager bij 
MVROM was Willem Relou. Arjen Verweij was verantwoordelijk voor de Oversampling en CitaVista. 
Willem Hulshof was projectleider voor de Dataprocessing. 
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Naast VROM zijn er andere ministeries en planbureau’s die bijdroegen in de financiering of 
werkzaamheden. Het SCP en het Ministerie van VWS hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de vragenlijstontwikkeling over Zorg en voorzieningen. Het Ministerie van SZW heeft rondom de 
inkomensprogrammatuur met advisering, controle en het aandragen van oplossingen een substantiële 
bijdrage geleverd. 
 

2.4.2 Quality-group 
Gemiddeld eens per twee maanden kwam een groep van WBO-deskundigen bijeen om te worden 
bijgepraat over de voortgang van het WBO. Daarnaast werd aan deze groep advies gevraagd over 
onderzoekstechnische en methodologische onderwerpen in het proces. Documentatie over afgeronde 
onderdelen werden ter beoordeling voorgelegd. Uiteraard konden de leden van de quality-group niet 
tot in detail duiken in de programmatuur en data. De bijdrage van de quality-group is geen garantie dat 
er geen fouten meer in de opzet en het databestand van het WBO zitten. De quality-group zorgde er 
voor –als een Raad van Toezichthouders- dat alle stappen zorgvuldig werden afgewogen en er geen 
lacunes ontstonden in het proces. De WBO-deskundigen waren afkomstig van VROM, SZW, VWS, 
SCP, CPB, CBS, ABF, RIGO, OTB en Universiteit van Utrecht. 

 

2.4.3 Vragenlijstontwikkeling 
De vragenlijst van het WBO 2000 werd als uitgangspunt genomen. Het Ministerie van VROM heeft 
samen met RIGO de vragenlijst aangepast aan de nieuwe beleidsvelden binnen de volkshuisvesting. 
Te noemen zijn het particulier opdrachtgeverschap en ISV. Met SZW en ABF is afstemming geweest 
over de opzet van de vragen in de inkomensblokken in het WBO. VWS en SCP hadden wensen 
omtrent de vragenblokken over ouderen, zorg en voorzieningen. Het voordeel is dat door de opname 
van de gewenste vragen allerlei kengetallen kunnen worden afgeleid voor andere beleidsvelden dan 
alleen de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Het nadeel was dat de vragenlijst erg groot werd. 
Het was daarom noodzakelijk ook te schrappen in vragen. In paragraaf 3.1 wordt dieper op de 
vragenlijst ingegaan. 
 

2.4.4 Routingcontrole 
Niet alle vragen in het WBO hoeven door alle respondenten beantwoord te worden. Heeft men een 
huurwoning, dan mogen de vragen over de koopwoning worden overgeslagen. Dit geeft de routing 
aan in de vragenlijst. De routing van het WBO is in veel gevallen uiterst complex. Bij voorgaande 
WBO’s werd soms in een te laat stadium nog routingfouten ontdekt. Met allerlei kunst en vliegwerk 
werden fouten hersteld (nabellen, registratie-cijfers overnemen, imputeren). Om de kans op fouten in 
de routing te minimaliseren is de routing op twee plaatsen geprogrammeerd. Dit is gedaan door het 
veldwerkbureau (GFK/Intomart) en door het dataprocessingsbureau (ABF Research). Met een fake-
bestand werd de routing van beide onafhankelijk van elkaar geprogrammeerde vragenlijsten 
doorlopen. De verschillen werden bestudeerd en zorgden voor aanpassingen van de routing. Vaak 
was er ook een inhoudelijke overleg met MVROM. De routing was door beide bedrijven op dezelfde 
wijze nageprogrammeerd, maar er rezen dan vragen of de betreffende routing wel de bedoeling was. 
In paragraaf 3.2 komt dit onderdeel wat uitgebreider aan de orde.  
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2.4.5 Steekproeftrekking 
De respondenten van het WBO moeten een representatief beeld geven van de huishoudens en de 
totale bevolking van Nederland van 18 jaar en ouder. Een steekproef is getrokken uit de 
Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Voorafgaande aan de feitelijke steekproeftrekking is door 
ABF Research een steekproefdesign gemaakt, uitgesplitst naar leeftijd, burgerlijke staat, geboorteland 
en gemeenten. Omdat vooraf bekend was dat bepaalde bevolkingsgroepen relatief meer of minder 
meedoen met enquêtes, is hier in het steekproefdesign rekening mee gehouden. In paragraaf 3.3 
wordt dieper op het steekproefdesign en steekproeftrekking ingegaan. 
 

2.4.6 Veldwerk 
Het veldwerk is uitgevoerd door GFK. Het WBO is dermate groot dat een bureau als GFK niet alleen 
het hele veldwerk kon doen in een tijdsbestek van één jaar. Er is een consortium van drie bureau’s 
samengesteld voor de uitvoering van het veldwerk. Naast GFK waren dit Intomart en R&M. Daarnaast 
werden er t.b.v anderstaligen een vertaalbureau ingeschakeld en een marktonderzoeksbureau dat 
gespecialiseerd was in onderzoek onder allochtonen. De vragenlijst is in 5 talen vertaald. Het 
veldwerk komt in hoofdstuk 4 aan de orde. 
 

2.4.7 Inkomens 
Aan de respondenten zijn meer dan 200 vragen gesteld over de opbouw van zijn inkomen en die van 
de partner. Men kan zowel netto- als bruto-inkomens opgeven. Ook kan een klasse worden 
aangegeven waarbinnen een inkomen ligt. Om deze verschillende inkomensbestanddelen te herleiden 
tot een huishoudinkomen volgens de definitie van VROM is een complex rekenprogramma 
noodzakelijk. Het inkomensprogramma is een onderdeel van de dataprocessing. Dit programma is 
gemaakt door ABF. Daar SZW ook veel expertise heeft over de inkomens, is zij sterk betrokken 
geweest bij de controles en het aandragen van oplossingen. Het voordeel is dat de afgeleide 
inkomens uit het WBO breed gedragen worden. Voor het inkomensprogramma is een apart rapport 
beschikbaar.  
 

2.4.8 Dataprocessing 
Na de veldwerkfase komt de fase van de dataprocessing. De dataprocessing omvat de volgende 
onderdelen: typeren open vragen, consistentie-controles, inkomensprogramma, imputeren item non-
respons, afgeleide variabelen, inkomensprogramma, bijkomende woonlasten, wegen en ophogen, 
plausibiliteitscontroles en non-respons analyse. De dataprocessing is uitgevoerd door ABF Research. 
Alleen het inkomensonderdeel is in samenwerking met SZW gedaan. De dataprocessing komt 
uitgebreid in hoofdstuk 5 aan de orde. 
 

2.4.9 Communicatie 
De communicatie met potentiële oversamplingsdeelnemers is gevoerd via een apart projectbureau. 
Dit bureau werd bemand door RIGO. Gemeenten werden aangeschreven, bijeenkomsten 
georganiseerd en verder werden nieuwsbrieven en voortgangsrapportages rondgestuurd. De 
uiteindelijke contracten met de oversamplingsdeelnemers werden gesloten met het veldwerkbureau 
GFK. VROM zorgde zelf voor de communicatie met alle WBO-geïnteresseerden. Dit verliep per e-mail 
en via de website van VROM. 
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2.4.10 CitaVista en het WBO-microbestand 
De onderzoeksgegevens zijn beschikbaar in een microbestand. Het WBO microbestand kan met 
statistische pakketten zoals SPSS worden geanalyseerd. Gezien de complexe routing en de meer dan 
1000 variabelen kunnen alleen experts hun weg vinden in het WBO microbestand. Om de overige 
geïnteresseerde onderzoekers met het WBO te kunnen laten werken is CitaVista gemaakt. CitaVista 
is een informatiesysteem waarin de onderwerpen naar thema’s en subthema’s zijn gerangschikt. De 
onderwerpen kunnen in allerlei presentatievormen worden getoond. CitaVista is ontwikkeld door ABF. 
De oversamplingsdeelnemers krijgen een op maat gemaakte versie met naast de geaggregeerde 
cijfers op BWS-niveau ook de gegevens van hun eigen regio-gebieden waarin de oversampling had 
plaastgevonden. Zowel de microbestanden als CitaVista zijn via het WSA (Wetenschappelijk 
Statistisch Agentschap) te koop. 
 

2.4.11 Kernpublicatie 
De belangrijkste WBO-uitkomsten zijn in een rapport uitgebracht. Dit is de Kernpublicatie WBO 2002. 
De kernpublicatie heeft als titel ‘Beter thuis in Wonen’ gekregen. Het rapport is geschreven door RIGO 
in samenwerking met MVROM. In het WBO is over zeer veel onderwerpen informatie te vinden, die 
stuk voor stuk een eigen publicatie zouden rechtvaardigen. De kernpublicatie houdt het breed en 
behandelt facts en figures die voor professionals en geïnteresseerde leken is bedoeld. Naast de 
kernpublicatie zullen in de loop van 2003 en 2004 meerderen thema-publicaties worden uitgebracht 
door MVROM.  
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3 Vragenlijst, Routingcontrole en steekproef 

In dit hoofdstuk komt een samenvatting van de onderzoekswerkzaamheden voorafgaand aan het 
veldwerk. Eerst is de vragenlijst ontwikkeld. Uit ervaringen met vorige WBO’s is gebleken dat de 
complexe routing in de vragenlijst tot te laat geconstateerde fouten kan leiden. Herstel van dit soort 
fouten is kostbaar. Er is daarom een apart project geweest om de routing te testen. Tot slot is er een 
steekproefdesign gemaakt en is de steekproef getrokken. Van de vragenlijstontwikkeling en 
routingcontrole is een aparte publicatie verschenen. Ook is er een rapport over het steekproefdesign 
en de steekproeftrekking beschikbaar. Beide publicaties zijn te vinden op www.vrom.nl/wbo. 

3.1 Vragenlijst 

3.1.1 Inleiding 
In de periode april tot september 2001 is er gewerkt aan de herziening van de vragenlijst van het 
WoningBehoefte Onderzoek (WBO) voor de nieuwe afnameronde in 2002. Deze rapportage geeft een 
kort overzicht van de keuzen die gemaakt zijn en inzicht waarom bepaalde vraagblokken (of zelfs 
vragen) zijn opgenomen en welke overwegingen een rol hebben gespeeld om bepaalde vragen niet 
op te nemen. 
Sinds 1964 wordt het WBO periodiek uitgevoerd. Hoewel het doel van het WBO (zie kader) 
onveranderd is gebleven, is de inhoud dit niet. Waar in het verleden de nadruk van het WBO lag in het 
in beeld brengen van de tekorten op de woningmarkt, wil men nu met het WBO inzicht verkrijgen in 
een veel breder terrein van thema’s die samenhangen met wonen (en woonwensen).  
 

“Het WBO is hèt onderzoek om woningmarktontwikkelingen in beeld te brengen. Het 
onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de huishoudensamenstelling, de 

huisvestingssituatie, de woonwensen en het verhuisgedrag van de Nederlandse bevolking.” 
 

3.1.2 Inhoudelijke wijzigingen op hoofdlijnen 
Aandachtspunten 
Bij het herzien van de vragenlijst hebben de volgende aandachtspunten centraal gestaan: 
• Thema’s of subthema’s: sluit het WBO nog voldoende aan bij actuele beleidsontwikkelingen of 

zijn er nieuwe thema’s die toegevoegd kunnen worden en/of oude thema’s die geschrapt kunnen 
worden? Een nieuw thema is bijvoorbeeld particulier opdrachtgeverschap.  

• Definities: In hoeverre kan met de variabelen in het WBO aangesloten worden bij in het land 
geldende definities of kan door toevoeging van een vraag (of vragen) beter worden aangesloten? 
Een voorbeeld is de definitie van het begrip allochtoon.  

• Variabelen: Zijn er vragen overbodig of zijn er specifieke vragen die nog ontbreken (ook 
samenhangend met de bovenstaande aandachtspunten)? 

• Antwoordcategorieën van specifieke vragen: Zijn er gemiste kansen of verbeteringen aan te 
brengen in de gebruikte antwoordcategorieën? 

• Routing: Meer algemeen is gekeken naar de vraag wie moet welk blok vragen krijgen en meer 
specifiek is gekeken of er specifieke vragen ten onrechte wel of niet aan bepaalde mensen zijn 
gesteld. 
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Randvoorwaarden 
De randvoorwaarden die bij het ontwikkelen van de vragenlijst een rol hebben gespeeld zijn: 
• De continuïteit met het verleden: een aantal gegevens uit het WBO wordt voor modellen van 

het ministerie van VROM gebruikt (o.a. bepalen woning tekorten en prognosemodellen). Deze 
modellen moeten ook in 2002, met de gegevens uit het WBO, opnieuw kunnen worden gevuld.  

• De duur van de enquête: een respondent kan niet voor een onbeperkte duur aan een 
vragenvuur worden onderworpen. Dit betekent dat er een beperking is in het aantal vragen dat 
gesteld kan worden. De mogelijke duur van de enquête hangt tevens samen met de wijze van 
enquêteren.  

• De wijze van enquêteren: de enquête moet telefonisch kunnen worden afgenomen. Naast de 
duur van de enquête heeft dit ook gevolgen voor de wijze waarop bepaalde vragen worden 
gesteld en de methoden die gebruikt kunnen worden. 

 
Experts 
Tijdens de ontwikkeling van de WBO-vragenlijst 2002 zijn op verschillende momenten 
(groot)gebruikers van eerdere WoningBehoefte Onderzoekers geraadpleegd over de inhoud van de 
vragenlijst. Daarbij zijn de volgende groepen te onderscheiden: 
• Medewerkers van DGW/Strategie/Kennisontwikkeling en Qualitygroup (waaronder 

onderzoeksbureaus 
• DGW/ clusters Beleidsontwikkeling en Strategie 
• Overige deelnemende departementen & planbureaus 
 
Uitbreidingen en nieuwe onderwerpen: 
Op basis van de ISV-monitor, de Nota Mensen Wensen Wonen en algemene demografisch-culturele 
ontwikkelingen is een aantal blokken aan de vragenlijst toegevoegd. De toenemende aandacht voor 
allochtonen, kwaliteit van de woning en verhuisgedrag heeft geleid tot aanpassingen in definities en 
antwoordcategorieën.  
 
Vervalllen thema’s: 
Over de volgende thema’s zijn geen vragen opgenomen: 
• Kinderopvang: gezien de geringe samenhang met wonen 
• Kostwinnaar: De vraag over wie hoofdkostwinnaar is geschrapt. Dit kan worden afgeleid uit de 

vragen over inkomsten. 
• Tijdsbesteding: de vragen over tijdsbesteding anders dan werk (zoals vrijwilligerswerk en 

huishoudelijk werk) zijn geschrapt. De beperkte relevantie met wonen is hiervan de reden. 
• Uitwonende studerende kinderen: gezien de geringe samenhang met wonen. 
• Sector waarin een persoon werkzaam is: gezien de geringe samenhang met wonen 
• Lijfrentepremie: huishoudens hebben een keuze waaraan zij hun geld besteden. Premies voor 

lijfrente is slechts een van die bronnen waar mensen geld aan kunnen besteden waardoor zij 
minder overhouden voor ‘wonen’. Dit zou betekenen dat meer vragen opgenomen zouden kunnen 
worden. Nu is er voor gekozen geen vraag hierover op te nemen. 

• Leefstijl: Samenhangend met de groeiende kwaliteitsvraag wordt momenteel veel onderzoek 
gedaan naar leefstijl en woonvoorkeur (zowel wat betreft de woning als woonomgeving). 
Aangezien deze onderzoeksmethode nog niet zover uitgekristalliseerd zijn, wordt hier nog geen 
uitgebreide aandacht aangegeven in het WBO. Woonvoorkeuren lijken toch nog meer bepaald te 
worden door de combinatie van ‘harde’ feiten leeftijd, huishoudensamenstelling en inkomen. 
Groepen die op deze kenmerken van elkaar verschillen hebben wel andere wensen die aan de 
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leefstijl kunnen worden toegeschreven. Zoals gezegd is er nog geen methodiek ontwikkeld met 
duidelijke meerwaarde die uitbreiding van de vragenlijst zou rechtvaardigen.  

• Kenmerken onderhuur: blok vragen om kenmerken van de woonruimte die in onderhuur wordt 
gehuurd zijn komen te vervallen. Deze vragen, die overigens door medewerkers van VROM als 
(zeer) belangrijk te worden gescoord, worden nauwelijks tot niet gebruikt. Externe gebruikers 
vinden deze vragen over het algemeen niet belangrijk. 

 

Thema’s W BO 2002

ISV Nota Mensen Wensen W onen Demografisch-culturele ontwikkelingen

KWR VROM/DGMOnvoldoende relatie
met wonen

Onvoldoendemethodische
rechtvaardigingNiet gebruikt

tevredenheid

woning +omgeving

voorzieningen

kopen huurwoning / BEW

particulier 
opdrachtgeverschap

gewenst woonmilieu

(gewenste) ouderenwoning

gezondheid & bewegen

woning als uitvalsbasis

belang woning/ woonomgeving

toegankelijkheid

isolatie/energie
milieuaspecten
woonomgeving onderhuur

werk (deel)

tijdsbesteding

kinderopvang

leefstijl

tussenvormen huur/koop

 
 

Definities, variabelen, antwoordcategorieën, routing

WBO 2002

allochtonen kwaliteit van de woning verhuisgedrag

nationaliteit 

religie

kenmerken huidige woning

kenmerken gewenste woning
verhuisreden

beleidsmatig niet meer
relevant onvoldoende relatie met wonen methodisch minder nodig

bekendheid met 
huursubsidie

premiekoop

mobiliteit werk (tijdstip)

werk (leidinggeven + sector)
vorige woning
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De vragen zijn in 50 blokken geordend. Het begint met demografische blokken. Daarna 
achtereenvolgens vragen over de huidige woning, vorige woning en gewenste woning. Dan de vragen 
over werk, mobiliteit en inkomen van ondervraagde. Tot slot worden deze vragen ook gesteld voor de 
eventuele partner. In onderstaand schema staan in het kort de thema’s van het WBO. 
 

THEMA’S in het WBO 2002  

HUISHOUDEN 
• kenmerken huishouden: samenstelling, leeftijd, 

geboorteland 
• inkomen respondent en partner 
• werk respondent en partner 

HUIDIGE WONING 
• kenmerken woning: huur-koop, type, grootte, prijs, 

tuin, ouderenwoning 
• tevredenheid woning, woonomgeving en 

voorzieningen 
• gebruik huursubsidie 
R     belang kenmerken woning en woonomgeving  

GEREALISEERDE VERHUIZING 
R     kenmerken vorige woning: huur-koop, type, grootte, 
        prijs, tuin 
R     verkoop huurwoningen 
R     woonduur 
• vorige woonplaats 
 
(R;  alleen reguliere vragenlijst, niet in verkorte versie) 

GEWENSTE VERHUIZING 
• verhuisgeneigdheid 
• reden 
• kenmerken gewenste woning: huur-koop, type, 

grootte, prijs, tuin 
• verkoop huurwoningen 
• gewenste woonplaats en woonmilieu 

OVERIGE THEMA’S 
R     verhuur woonruimten 
R     gezondheid, beperkingen en hulpgebruik 
• toegankelijkheid woning 
R     isolatie en energie 
R     onderhoud woning 
R     particulier opdrachtgeverschap 
R     mobiliteit werk respondent en partner 
R     mobiliteit recreatief 
R     contacten en vrije tijd 
R      bezit luxe huishoudelijke apparaten 
 
(R;  alleen reguliere vragenlijst, niet in verkorte versie) 
 

 

Het Inkomensblok is geheel gereviseerd. 
 

W oningBehoefte Onderzoek 2002Het

Revisie inkomensblok

Inkrimping op het gebied van 
antwoordcategorieën, variabelen

1. Te lang
2. Grey Box: is alles noodzakelijk 

Duur van de enquête

OplossingProbleemRandvoorw aarde

CAPI 2002 / CATIplus 2002
‘overige inkomsten’:
1. w el alle bedragen 
2. alle bronnen i.p.v. belangrijkste
3. overall bedrag

Alles conform CAPI ’98 = te lang
Alles conform CATI ’98 = 
1. Te w einig informatie
2. V eldwerkstrategie 2002 leidt tot 
selectiviteit CAPI 2002

Wijze van enquêteren

Aanvullende vragen box 2 & box 3Nieuw e belastingstelsel

Samenwerking met SZW  & CPBOnzekerheid CBS inbrengContinuïteit
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Enquêteduur 
Per vragenblok is via een methode die het CBS heeft ontwikkeld de gemiddelde gespreksduur 
vastgesteld. Hierdoor kon berekend worden hoeveel tijd men met een vragenlijst bezig was. Eerst 
werd er een aantal kernvragen gesteld waarmee kon worden vastgesteld welke blokken men zou 
moeten beantwoorden. Er is rekening gehouden met de wijze van enquêteren en verschillen tussen 
de verkorte en de reguliere vragenlijst. Het veldwerkbureau kon aan de hand van deze informatie haar 
offerte opstellen. 
 
De gemiddelde enquêteduur van de reguliere vragenlijst werd op deze wijze geschat op 35 minuten. 
De tijdsduur voor de verkorte vragenlijst ligt tussen 15 en 19 minuten. In hoofdstuk 4 wordt dieper 
ingegaan op de werkelijke gemiddelde enquêteduur tijdens de veldwerkfase. 
 

3.2 Routingcontrole 

3.2.1 Inleiding 
De respondenten hoeven niet alle vragen in het WBO te beantwoorden. Voor elke vragenblok wordt 
gekeken of het voor de respondent relevant is. Heeft men een huurwoning, dan mogen de vragen 
over de koopwoning worden overgeslagen. Dit geeft de routing aan in de vragenlijst. Binnen een 
vragenblok zijn er weer deelblokken of vragen die overgeslagen kunnen worden. Daarnaast wordt er 
een onderscheid gemaakt tussen een CATI (telefonische afgenomen) en een CAPI (face-to-face 
enquête) vragenlijst. Ook konden oversamplingsgemeenten een verkorte vragenlijst (MINI) laten 
afnemen. De routing kan uiterst complex zijn. In de sturing kunnen bijvoorbeeld variabelen gebruikt 
worden die in de MINI of CATI vragenlijst zijn overgeslagen. Om de kans op fouten in de routing te 
minimaliseren is hiervoor een apart project gestart. In deze paragraaf wordt dieper op dit onderdeel 
ingegaan. 
 

3.2.2 Werkwijze 
De routing is op twee plaatsen geprogrammeerd. Dit is gedaan door het veldwerkbureau 
(GFK/Intomart) en door het dataprocessingsbureau (ABF Research). Met een fake-bestand met 
enkele tienduizenden records werd de routing van beide onafhankelijk van elkaar geprogrammeerde 
vragenlijsten doorlopen. Per variabele van de vragenlijst zijn de volgende kenmerken vastgelegd: 
• Tot welk blok behoort de variabele? 
• Is de variabele het einde van een blok? 
• Welk nummer heeft de variabele? 
• Welke naam heeft de variabele? 
• Bestaat de variabelenaam uit 8 of minder karakters? 
• Is de variabelenaam uniek? 
• Wat is de labelnaam van de variabele? 
• Wat zijn de labelnamen van de antwoordcategorieën van de variabele? 
• Is het een multi-variabele? 
• Indien multi: wat is het aantal mogelijke antwoorden? 
• Indien multi: wat is de extensie op de variabelenaam? 
• Wat is de lengte van de variabele? 
• Behoort de variabele tot CAPI, CATI en/of MINI? 
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• Heeft de variabele betrekking op een bedrag? (⇒ euro/gulden-problematiek) 
• Is de variabele een tekst-variabele? (⇒ typeren) 
• Wat zijn de extreme waarden (minimum/maximum) van de variabele? 
• Wat zijn de extreme waarden van de variabele in de aangeleverde testbestanden? 
• Welke waarden hebben de antwoordcategorieën ‘weet niet’ en ‘weigert’? 
• Welke routing hebben de antwoordcategorieën ‘weet niet’ en ‘weigert’? 
• Wat is de sturing voorafgaand aan de variabele? 
• Wat is de routing na elk van de mogelijke antwoordcategorieën? 
 
Binnen het dataprocessingsbureau werd nadat bovenstaande lijst gebouwd was, deze voorgelegd aan 
een tweede persoon. Er kwamen meer dan 100 verschillen uit deze eerste check. Deze verschillen 
waren niet alleen fouten, maar ook verschil van interpretatie. Dit proces is een aantal keren herhaald, 
waarna alle fouten eruit waren gehaald, over een groot deel van de verschillende interpretaties 
overeenstemming was bereikt, en een lijst met resterende discussiepunten was geformuleerd. De 
vragenlijst werd vervolgens geprogrammeerd en getest op het door Intomart toegestuurde fake-
bestand. Op 24 januari 2002 is bij Intomart een bespreking geweest van de discussiepunten, 
aangedragen door Intomart en ABF. De oplossingen zijn vervolgens verwerkt door beide bureaus. 
 
De volgende type fouten zijn aan het licht gekomen bij de routingcontrole.  
 
1. Slordigheidsfouten 

• Dubbele namen 
• Ontbrekende namen 
• Te lange namen 

2. Inhoudelijke fouten 
• Kenmerken inwonenden 
• Kenmerken niet-eigenaren 

3. Routingfouten 
• Verbeterde routing van label: respondenten met een bepaald antwoord springen naar de 

verkeerde vraag. 
• Verkeerde routing van sturing: bepaalde respondenten komen ten onrechte niet bij een vraag 

terecht. 
• Verkeerde routing van blok: bepaalde groepen van respondenten komen ten onrechte niet in 

een blok. 
4. Verbeteringen 

• Vraagstelling aanpassen of aanvullen 
• Vragen verwisselen voor logischer routing 
• Minder ver doorspringen bij wn/wg 
• Ook voor groep 2 en 3 de inkomensvragen e.d. stellen 
• Bij multiple vragen ook ‘weet niet’ en ‘weigert’ afzonderlijk meenemen. 

5. Diversen 
• Geen euro/gulden vragen in vragenlijst 
• Opnemen woonplaatsen in codeboek 
• Opleiding buitenland 
• Coderingen voor gewenste wijk (nieuwbouw, centrum, etc) 

 
Alle ontdekte fouten of onduidelijkheden in de routing of in de vragenlijst zijn doorgegeven aan 
MVROM. MVROM hield een logboek bij met alle foutmeldingen en aangedragen oplossingen. Dit 
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logboek was het uitgangspunt voor de wijzigingen in de routingcontrole. Naast het logboek was er een 
technische vragenlijst die ook door MVROM werd aangepast aan de hand van de opmerkingen. Op 18 
maart is een bespreking geweest om de knopen door te hakken over de nog openstaande 
discussiepunten. 
 
De WBO-vragenlijst(en) zijn sinds de start in de zomer van 2001 voortdurend aan wijziging onderhevig 
geweest. De vragenlijst waar bij de eerste programmatuur van de routing vanuit werd gegaan was 
alles behalve definitief. De veelheid aan doorgevoerde wijzigingen gedurende de uitvoering van de 
routingcontrole was de oorzaak van enkele misverstanden over de vragenlijst en fouten in de bouw 
van het routingprogramma. Door intensief overleg tussen MVROM, Intomart en ABF zijn de 
vraagstukken ten aanzien van de vragenlijst zoveel mogelijk opgelost. 
 

3.3 Steekproefdesign en steekproeftrekking 

In het verleden werden pas bij de weging van het databestand vertekeningen gecorrigeerd. Bij het 
WBO 2002 is geprobeerd om al bij de steekproeftrekking en tijdens het veldwerk rekening gehouden 
moeten met te verwachten vertekening. Om dit te bereiken heeft ABF een steekproefdesign 
voorgesteld waardoor steekproeftrekking, veldwerkmonitoring en weging beter op elkaar afgestemd 
zijn, om zo de kwaliteit van het onderzoeksbestand te verhogen. Als in alle stappen zoveel mogelijk 
rekening gehouden wordt met de volgende fasen in het traject resulteert een kwalitatief gezien beter 
onderzoeksbestand. 
Het doel is om het uiteindelijke onderzoeksbestand een zo goed mogelijke afspiegeling te laten zijn 
van de populatie, waarbij zoveel mogelijk de vertekening die optreedt door selectieve respons wordt 
weggewerkt. Hierdoor kunnen de weegfactoren in het bestand zo dicht mogelijk bij één blijven, wat de 
variantie minder vergroot en de betrouwbaarheid van de uitkomsten verhoogt. 
 
Ten opzichte van het WBO 1998 zijn vier wijzigingen in het steekproefdesign doorgevoerd.  

1. Er is bij de steekproeftrekking zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
huishoudenssamenstelling, zodat gehuwde huishoudens in mindere mate 
oververtegenwoordigd zijn. 

2. Er is een andere oplossing gekozen voor de ondervertegenwoordiging van kleine regio’s 
(zie bijlage 2). 

3. Bij de steekproeftrekking wordt alvast rekening gehouden met slecht responderende 
groepen, waardoor deze bij de weging minder gecorrigeerd hoeven te worden. 

4. De steekproeftrekking vindt niet getrapt (eerst gemeenten en dan personen) plaats. 
 

ad 1.) De belangrijkste onderzoekseenheden in het WBO zijn huishoudens en (bewoonde) woningen. 
Daarnaast is ook de bevolking van 18 jaar en ouder onderwerp van onderzoek. Het WBO-bestand 
heeft een gecombineerde weeg- en ophoogfactor zowel voor de bevolking van 18 jaar en ouder als 
voor de huishoudens en woningen. Hierboven is gesteld dat het uiteindelijke doel eruit bestaat om een 
onderzoeksbestand te creëren waarin zo min mogelijk vertekening voorkomt, waardoor de 
weegfactoren zo dicht mogelijk bij één liggen. 
Bij het trekken van de steekproef kan gekozen worden voor het zo goed mogelijk representeren van 
huishoudens of van personen. Dit houdt in dat gekozen kan worden voor een weging waarbij alle 
weegfactoren voor huishoudens zo dicht mogelijk bij één liggen of voor een weging waarbij de 
weegfactoren voor personen zo dicht mogelijk bij één liggen. 
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Het voordeel van weegfactoren die optimaal zijn afgestemd op huishoudens, is bijvoorbeeld dat het 
onderzoeksbestand een evenwichtiger afspiegeling geeft van de verdeling naar huurwoningen en 
koopwoningen. 
Bij de steekproeftrekking voor het WBO 2002 is gebruik gemaakt van de door de gemeenten 
opgestuurde GBA-bestanden. Dit maakte het mogelijk om bij de steekproeftrekking rekening te 
houden met de kenmerken van de respondenten.  
Bij een "normale" personensteekproef - hebben huishoudens met meerdere volwassenen een grotere 
kans om getrokken te worden dan huishoudens met één volwassene. Hierdoor wordt het aantal 
huishoudens dat bestaat uit twee gehuwden of twee samenwonenden in het onderzoeksbestand veel 
groter dan het aantal eenpersoonshuishoudens. 
Een bestand dat optimaal is afgestemd op het gebruik met de weegfactor voor huishoudens (en 
woningen) moet weegfactoren voor huishoudens bevatten die zo dicht mogelijk bij één liggen. Om dit 
te bereiken zouden huishoudens een gelijke kans moeten hebben om in de respons te komen. Dit 
houdt in dat ten opzichte van voorgaande WBO’s een aanpassing plaats heeft gevonden. In 
voorgaande WBO’s is het steekproefdesign afgestemd op een weging naar personen in plaats van 
een weging naar huishoudens. De steekproef blijft overigens een personensteekproef.  
Bovenstaande effecten zijn in de overweging meegenomen en hebben geleid tot een aanpassing van 
het steekproefdesign, waarbij zoveel mogelijk overgestapt is naar een personensteekproef waarbij 
rekening gehouden is met het aantal kanspersonen in het huishouden. De beschikbare gegevens in 
het GBA maakten het niet mogelijk om de samenstelling van het huishouden goed vast te stellen. Wel 
kon worden vastgesteld of personen gehuwd samenwonen. Van deze personen is de kans om in de 
steekproef opgenomen te worden gehalveerd. Voor ongehuwden kon niet worden vastgesteld of ze al 
dan niet samenwonend waren. Als gevolg hiervan kon voor deze groep de trekkingskans niet 
aangepast worden. 

 
ad 2.) Het tweede punt betreft de spanning tussen een optimale betrouwbaarheid op nationaal 
niveau en een optimale betrouwbaarheid op regionaal niveau. Voor een optimale betrouwbaarheid op 
nationaal niveau moet elke persoon (of elk huishouden) die in het steekproefkader zit evenveel kans 
hebben om in de steekproef te komen. Dit houdt in dat in principe uit de totale Nederlandse bevolking 
(van 18 jaar en ouder) een aselecte steekproef getrokken moet worden. Het nadeel hiervan is dat 
regio’s met weinig inwoners met slechts een beperkt aantal respondenten in de steekproef 
vertegenwoordigd zijn. Voor een optimale betrouwbaarheid op regionaal niveau moeten alle regio’s 
even sterk in de steekproef vertegenwoordigd zijn. Het ideale steekproefdesign ligt ergens tussen 
deze twee uitersten. Het DG Wonen stelt een aantal eisen met betrekking tot de betrouwbaarheid van 
het WBO-bestand. Deze hebben te maken met de betrouwbaarheid waarmee uitspraken gedaan 
kunnen worden. De eisen zijn gebaseerd op de breedte van het 95-procents-
betrouwbaarheidsinterval: 

• huur-koopverhouding landelijk: op 0,5 procentpunten nauwkeurig 
• potentiële verhuizers onder kopers per regio: op 5 procentpunten nauwkeurig 
• verhuizers onder kopers per regio: op 5 procentpunten nauwkeurig  
• huishoudensinkomen per regio: op 2000 gulden (908 Euro) nauwkeurig 

 
Deze betrouwbaarheidseisen leiden tot de volgende eisen aan het aantal respondenten: 

• landelijke huur-koopverhouding: ongeveer 43.000 respondenten nodig 
• potentiële verhuizers: ongeveer 450 respondenten per gebied nodig.  
• verhuisden: ongeveer 520 respondenten per gebied nodig 
• huishoudensinkomen: niet te bepalen zonder kennis van de spreiding in de inkomens in 

de populatie 
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Op basis van deze eisen is in het verleden besloten om een landelijk WBO-bestand van 60.000 
respondenten na te streven, waarbij per regio minimaal 500 respondenten aanwezig zijn. De gebruikte 
regio-indeling is de indeling in 54 BWS-gebieden, waarbij een aantal samenvoegingen1 plaats heeft 
gevonden. De resulterende indeling is de indeling in WBO-gebieden, die als gebiedsniveau in het 
microbestand opgenomen is. 
 
Met het vaststellen van de omvang van het landelijke bestand en de minimale omvang van de respons 
per regio zijn we er nog niet. Er moet vastgesteld worden hoe deze verdeling bereikt wordt. Bij het 
bepalen van het steekproefdesign voor het WBO is er spanning tussen: 

• betrouwbaarheid op nationaal niveau; 
• betrouwbaarheid op regionaal niveau. 

Voor een optimale betrouwbaarheid op regionaal niveau moet elke regio waarover uitspraken gedaan 
moeten worden, met evenveel respondenten vertegenwoordigd zijn. Het nadeel hiervan is dat de 
betrouwbaarheid op nationaal niveau kleiner wordt. 
Voor een optimale betrouwbaarheid op nationaal niveau moet elke persoon (huishouden) die in het 
steekproefkader zit evenveel kans hebben om in de respons te komen. Dit houdt in dat de steekproef 
aselect (onder huishoudens) in heel Nederland getrokken wordt. Het gevolg van deze methode is dat 
bepaalde regio’s met slechts een beperkt aantal respondenten in het bestand zitten, waardoor voor 
die regio niet aan de gewenste betrouwbaarheid wordt voldaan. 
Het ideale steekproefdesign, dat recht doet aan de betrouwbaarheid op nationaal niveau en de 
betrouwbaarheid op regionaal niveau ligt ergens tussen de twee uitersten (iedereen een gelijke kans; 
iedere regio evenveel respondenten).  
In het WBO 1998 is voor vier gebiedsindelingen gezorgd voor een acceptabele omvang van de 
steekproef. Het betreft provincies, BWS-gebieden, VINEX-gebieden en COROP-gebieden. Dit komt 
neer op het oververtegenwoordigen van de gebieden die op basis van hun bevolkingsaantal een klein 
aantal steekproefeenheden toegewezen zouden krijgen. Het gevolg van deze methode is dat in de 
gebieden waar weinig mensen wonen relatief veel enquêtes afgenomen worden, terwijl in de gebieden 
waar veel mensen wonen (de stedelijke regio’s), relatief weinig enquêtes afgenomen worden. 
In het steekproefdesign voor het WBO 2002 is ervoor gekozen om het gewenste aantal respondenten 
in principe evenredig te laten zijn met de totale bevolking. Een uitzondering is gemaakt voor provincies 
met minder dan 2500 respondenten en regio’s met minder dan 500 respondenten. De ondergrens 
voor het aantal respondenten per provincie is gesteld op 2500. Bij een respons van 2500 is de 
maximale steekproefmarge ongeveer 2-procentpunten. Deze voorwaarde is ingesteld omdat het 
aantal respondenten in Flevoland anders laag uitkomt in vergelijking met de overige provincies. 
Verder is de gewenste respons verhoogd voor gebieden die op minder dan 500 respondenten 
uitkomen. Deze ondergrens is bepaald op basis van de gewenste betrouwbaarheid op het niveau van 
BWS-gebieden. Gebieden met een lagere respons zijn opgehoogd naar 500 respondenten.  
De extra voorwaarde voor provincies (minimaal 2500 respondenten) zorgt voor betrouwbaarder 
uitkomsten op provinciaal niveau. Aangezien er vrij vaak tabellen op provinciaal niveau gepubliceerd 
worden is het raadzaam hier een kleinere steekproefmarge te hanteren. Bovendien gaat de 
aanpassing nauwelijks ten koste van de betrouwbaarheid op nationaal niveau. Het voorstel om de 
derde methode toe te passen is overgenomen. 

                                                 
1  De gebieden NO-Overijssel en NW-Overijssel zijn samengevoegd, evenals de gebieden 

Hoeksche Waard en Goeree Overflakee 
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ad 3.) Groepen met verschillende demografische en geografische kenmerken laten verschillen zien 
in responspercentages. Deze kennis kan bij het steekproefdesign meegenomen worden, waardoor bij 
de wegingprocedure minder vertekening weggewerkt hoeft te worden. Ook hier geldt dat gestreefd 
wordt naar een dusdanig steekproefdesign dat de weegfactoren zo dicht mogelijk bij één liggen. Er is 
een nonresponsonderzoek uitgevoerd om vooraf een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken 
van de respons per groep. Op basis van de analyse zijn voor 24 clusters verwachte 
responspercentages vastgesteld. Tijdens het veldwerk is gemonitord in hoeverre de werkelijke 
respons afwijkt van de verwachte respons, met als doel om de steekproef aan te kunnen passen aan 
de respons. De doelstelling vooraf was om de steekproeftrekking, veldwerkmonitoring en weging beter 
op elkaar af te stemmen. Door tijdens het veldwerk al te monitoren hoe de respons verloopt, zou 
tijdens het veldwerk bijstelling in de steekproef plaats kunnen vinden. Dit was mogelijk, aangezien de 
steekproef in een aantal delen (33,33%, 33,33%, 22,22% en 11,11%) getrokken is. In de laatste twee 
delen van de steekproeftrekking kan dan gecorrigeerd worden voor de vertekening die geconstateerd 
wordt in de respons die de eerste twee delen van de steekproef opleveren. Doordat van de eerste 33 
procent van de steekproef exact vast zou staan wat de respons is, zou een bijstelling plaats kunnen 
vinden van de vooraf vastgestelde clusters. Er zou kunnen blijken dat de clusters niet juist vastgesteld 
zijn, of dat er ook op andere variabelen (bijvoorbeeld het straattype of het woonmilieu) gecorrigeerd 
zou moeten worden. De vooraf bedachte strategie kon helaas niet volledig toegepast worden. Voor 
een goede monitoring van de respons was het noodzakelijk geweest om voorafgaand aan de trekking 
van de derde deelsteekproef de definitieve respons van het eerste steekproefdeel vast te kunnen 
stellen. Dit kon echter niet plaatsvinden omdat bij het organiseren van het veldwerk uit is gegaan van 
het opnieuw benaderen van non-respondenten op een later tijdstip. 
Voor meer details over de nonresponsanalyse, de steekproeftrekking en de veldwerkmonitoring wordt 
verwezen naar het rapport over de steekproeftrekking2. 
 
 
ad 4.) Bij vorige WBO's werd maandelijks de steekproef in twee stappen getrokken. In de eerste stap 
werd een steekproef van gemeenten getrokken. In de tweede stap werden binnen die gemeenten 
personen getrokken. Het voordeel van deze methode is dat kleine gemeenten niet elke maand in de 
steekproef aanwezig zijn, waardoor het veldwerk in deze gemeenten geconcentreerd in een aantal 
maanden plaats kan hebben. In overleg met Gfk (verantwoordelijk voor het veldwerk) en VROM is 
besloten ditmaal geen getrapte steekproef te trekken, waardoor elke deelsteekproef een landelijke 
dekking heeft. In totaal zijn in vier deelsteekproeven in totaal 104.755 personen getrokken in 490 van 
de 496 gemeenten. Uiteindelijk kon voor 6 gemeenten geen steekproef getrokken worden doordat 
voor die gemeenten de benodigde selectie uit het GBA-bestand niet voorhanden was. Het gaat om de 
gemeenten Dongeradeel, Naarden, Schermer, Wieringermeer, Waterland en Wijdemeren. 
 
 
 

                                                 
2  Steekproeftrekking WBO 2002, (ABF, R2002-0004RT) 
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4 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd door een consortium van Gfk PanelServices Benelux b.v., Intormart b.v. en 
R&M in de periode april 2002 tot en met februari 2003. Hoofdaannemer en eindverantwoordelijk is Gfk 
In dit hoofdstuk volgt een samenvatting van ‘Onderzoeksverantwoording WoningBehoefte 2002’ 
(augustus 2003) van Gfk. 
 

4.1 De opzet van het veldwerk 

In de periode april 2002 tot en met februari 2003 zijn 61.004 personen van 18 jaar en ouder 
ondervraagd aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Dit betreft het aantal interviews dat in 
opdracht van het ministerie van VROM is uitgevoerd. In dezelfde periode zijn ten behoeve van de 
oversampling nog eens 29.836 interviews uitgevoerd. 
Het consortium heeft een aantal kwaliteitseisen gegarandeerd die door het ministerie van VROM 
gevraagd werden, te weten: 

• En overall responspercentage van 60% 
• Een verdeling van de netto steekproef naar regio en woonmilieu 
• Een definitie van een geslaagd gesprek door de vereiste mate van invulling van 75% van de 

relevante vragen en een maximaal percentage van 10% in de categorie ‘weet niet’. 
• Een minimaal percentage item-respons bij bepaalde cruciale variabelen. 

 
De getrokken steekproef is een personensteekproef onder in Nederland verblijvende bevolking van 18 
jaar en ouder, exclusief bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen en exclusief inwoners die 
(nog) geen definitieve verblijfsstatus hebben. De steekproef is getrokken uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) en er is rekening gehouden met de huishoudensamenstelling. De bruto 
steekproef is 105.998. Vanwege niet te traceren verhuisde en overleden personen is de werkelijk 
bruikbare steekproef 104.775.  
 
ABF Research heeft de steekproef getrokken en heeft deze verrijkt met gebiedskenmerken. De 
adresgegevens zijn later door het consortium verrijkt met telefoonnummers. 
 
Er is gebruik gemaakt van een ‘mixed mode’ benadering om het responspercentage van 60% te 
halen. Een ‘mixed mode’ benadering houdt in dit geval in dat de respondent telefonisch (CATI), face-
to-face (CAPI) of via internet (CAWI) medewerking kon verlenen.  
De bruto steekproef is in 4 golven verdeeld. Een golf is opgedeeld in fasen van (her)benadering. Een 
respondent is via deze methode bij ‘niet thuis’ (CAPI), ‘geen gehoor’ (CATI) of bij weigering indien er 
wel contact was, meerdere malen benaderd. Het aantal benaderingspogingen per respondent varieert. 
Voor de wijze van benadering zie figuur 1 en tabel 4.1. Een aantal respondenten ontving op basis van 
het geboorteland een antwoordkaart waarop zij konden aangeven, indien ze de Nederlandse taal niet 
machtig waren, in welke taal zij geïnterviewd wilden worden (Engels, Turks, Marokkaans, Frans en 
Spaans). 
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Tabel 4.1 
 
Stappen Type respondent Acties 
1 Totaal Verrijking met telefoonnummers. 
2 Respondent met 

telefoonnummer 
Verzending introductiebrief. Toevoeging aan de brief: 
toelichting hypotheek en inkomen. 

3 Respondent zonder 
telefoonnummer 

Verzending introductiebrief. Toevoeging aan de brief: 
toelichting hypotheek en inkomen en verzoek tot opgave van 
het telefoonnummer (vaste lijn of mobiel nummer). 

4 Alle respondenten Instelling van Helpdesk met gratis 0800-nummer met 
daarachter het motivatie- / afsprakenteam ten behoeve van: 
- personen die niet (direct) mee willen werken; 
- personen die gebruik willen maken van een andere 
methodiek (CATI, CAPI, of CAWI); 
- personen die hun telefoonnummer bekend willen maken; 
- personen die een afspraak willen maken of willen verzetten; 
- personen die een klacht willen uiten; 
- personen die nadere informatie willen omtrent het onderzoek, 
de opdrachtgever, de interviewer, het uitvoerende bureau e.d. 

5 Alle respondenten Uitvoeren van het communicatie- / en motivatieprogramma. 
6 Respondenten met 

telefoonnummer 
Het leggen van het eerste contact. 
(10 pogingen op verschillende dagdelen binnen een periode 
van 7 dagen) 

7 Respondenten met 
telefoonnummer 

Indien geen contact binnen de gestelde periode / aantal 
pogingen, dan overheveling naar andere methodiek te weten 
CAPI. 

8 Bij contact met RP met 
telefoonnummer 

Motivatie en indien bereid dan via enkele hulpvariabelen 
vaststellen hoe lang het gesprek gaat duren. 

9 Met telefoonnummer 
en wel bereid tot 
deelname 

2 mogelijkheden: 
- gespreksduur binnen de norm: voortzetting telefonisch 
interview; 
- gespreksduur buiten de norm: mogelijke overheveling naar 
andere methoden CAPI / CAWI. 
Keuze hiertoe lag bij de respondent 

10 Met telefoonnummer 
en niet bereid tot 
deelname 

Bepaling of het hier gaat om een harde of zachte weigeraar: 
- Harde weigeraar: behandeling door een speciaal team 
(telefonisch en/of mondeling); 
- Zachte weigeraar: overheveling naar volgende golf en een 
andere methode (brief 2 met folder, bijlage d, e). 
Weigeraars werden gecategoriseerd op basis van reden 
van weigering, de inschatting van de interviewer, 
buurtkenmerken en kenmerken van diegene die weigert. 

11 Respondent zonder 
telefoonnummer 

Het leggen van het eerste contact 3 pogingen op verschillende 
dagdelen binnen een periode van 14 dagen (CAPI). 
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4.2 De voorbereiding voor het veldwerk 

 
De vragenlijst van het WBO 2002 is ontwikkeld door het Ministerie van VROM en bestaat uit 50 
vraagblokken. De gemiddelde duur van de vragenlijst is vooraf geschat op 35 minuten. Er zijn voor de 
3 interviewmethoden, CAPI, CATI en CAWI, aparte versies gemaakt. 
Binnen het consortium maakte alle 3 de bureaus gebruik van hetzelfde softwarepakket (BellView). Dit 
leidde tot tijdswinst in het programmeren en de definiëring van de vragenlijst.  
 
Niet elke respondent hoeft elke vraag te beantwoorden en daarom is een complexe routing 
aangebracht in de vragenlijst. Sinds 1998 gaat dit computergestuurd. Voor de start van het veldwerk is 
een routingcontrole uitgevoerd, dat wil zeggen dat nagegaan is of de vragen in de juiste volgorde 
worden gesteld en dat geen vragen overgeslagen worden. De punten die uit de controle naar voren 
kwamen zijn verholpen. 
 
Er zijn 2 benaderingsbrieven ontworpen. Één voor de eerste benadering en een herinneringsbrief voor 
herbenaderingen. De brieven zijn gedrukt op VROM papier en ondertekend door de betreffende 
bewindspersoon op dat moment.  
Indien een interviewer bij de derde benadering voor een CAPI interview weer niemand thuis aantrof, 
liet de interviewer een kaartje achter dat er een interviewer aan de deur is geweest en dat deze 
binnenkort weer langs zal komen. Ook liet de interviewer een telefoonnummer achter zodat de 
respondent eventueel zelf een afspraak kon maken voor een interview. 
 
Eind 2001 is de selectie voor de interviewers gestart. In de loop van januari 2002 zijn de geschikt 
geachte interviewers uitgenodigd voor een mondelinge instructie. Tijdens de uitvoering van het 
veldwerk zijn nog extra interviewers geworven.  
Vanaf de tweede fase zijn interviewers ingezet die op basis van hun recente WBO-werk voldoende tot 
goed werden beoordeeld. 
 
Voor zowel de face-to-face als de telefonische interviews zijn instructie bijeenkomsten gehouden. 
R&M heeft hiervoor PowerPoint presentaties gemaakt. Bij de face-to-face instructies werd ook een 
dagdeel besteed aan een BellView training. Bij de telefonische instructies werd een schriftelijke 
instructie uitgedeeld.  
Ten behoeve van de anderstaligen is bureau Anket ingeschakeld om anderstaligen in de door hen 
aangegeven taal te interviewen via native speakers. Een deel van de anderstalige interviews zijn door 
native speakers van het consortium uitgevoerd. De interviews werden in de aangevraagde taal 
afgenomen, maar de instructie werd in het Nederlands gegeven.  
 

4.3 De uitvoering van het Veldwerk 

De veldwerkperiode zou van 1 april 2002 tot en met 31 december 2002 lopen. Echter het veldwerk is 
pas op 15 april 2002 van start gegaan en is uitgelopen tot 25 februari 2003. De latere start is 
veroorzaakt door een latere aanlevering van de steekproef en het laat definitief worden van de 
vragenlijst. De uitloop werd veroorzaakt door een langere interviewtijd dan aangenomen en doordat 
één van de consortiumleden achterstand had opgelopen. Daarnaast is de planning van de 
oversampling anders verlopen dan voorzien (zie paragraaf 1.5).  
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Het consortium is met een scenario gekomen om de schade van de langere doorlooptijd van het 
veldwerk tot een minimum te beperken en daar is door het Ministerie van VROM op ingegaan. 
Uiteindelijk is het geschoonde databestand conform de oorspronkelijke planning op 13 maart 2003 
opgeleverd aan het Ministerie van VROM en ABF. 
 
Zoals gezegd is er gebruik gemaakt van één en hetzelfde softwarepakket voor de drie 
dataverzamelingstechnieken CAPI, CATI en CAWI. De gegevens van CATI die zijn verzameld, 
werden via telefoonverbindingen binnengehaald bij Intomart. De CAWI-resultaten kwamen 
automatisch bij Intomart binnen. Voor CAPI is er sprake van datacommunicatie met de interviewers. 
Deze datacommunicatie vond plaats over het telefoonnet via een modem. De interviewers hebben 
ingebeld volgens een inbelschema. Dit schema is ontwikkeld om te voorkomen dat de lijnen van 
Intomart overbelast zouden raken.  
 
Er is van te voren door de drie bureaus binnen het consortium afgesproken een zo uniform mogelijk 
betalingssysteem voor alle interviewers te hanteren. Naarmate het veldwerk vorderde is het 
honorarium verhoogd, vanwege de toegenomen moeilijkheidsgraad. Ook zijn er ‘prijzen’ ingesteld om 
de interviewers extra te stimuleren.  
 
De communicatie tussen de verschillende partijen (we onderkennen hierin: het Ministerie van VROM, 
het consortium, de interviewers en de respondenten) is uiteraard van groot belang geweest om de 
vereiste kwaliteit te realiseren.  
• Overleg met het ministerie van VROM en alle opdrachtnemers verliep via een projectteam dat was 

samengesteld voor deze gelegenheid. In de ProjectTeam Overleggen (PTO) werden de lopende 
zaken besproken en eventuele actiepunten.  

• Het overleg tussen de consortiumleden is intensief geweest en kende ook een formeel karakter.  
• De communicatie tussen het consortium en de interviewers was zeer intensief. Dit was met name 

om het binnenhalen van de gegevens, maar ook de interviewers gemotiveerd te houden. 
• De communicatie met de respondenten is van een heel ander niveau. Er is veel aan gedaan om 

bereikbaar te zijn voor de respondent. Zo is er een helpdesk met een gratis 0800-nummer in het 
leven geroepen en er is op de WBO-site van het Ministerie van VROM een apart deel voor de 
respondent ingericht waar ook de mogelijkheid geboden werd om per e-mail te reageren. De 
reacties liepen uiteen van klachten tot afzeggen tot verifiëren of het onderzoek wel echt was. 

 
In de eerste fase werden respondenten benaderd zonder incentive. De mensen die in fase 1 
weigerden of niet werden bereikt, ontvingen in fase 2 een brief waarin een attentie werd toegezegd die 
men zou ontvangen na deelname. 
 
Tijdens de CATI gesprekken werd steekproefsgewijs meegeluisterd door supervisors als controle. Bij 
CAPI gesprekken werd een controlevragenlijst toegezonden. 
De gemiddelde nettogesprekstijd van de CAPI-gesprekken bedroeg uiteindelijk 47 minuten.  
 
Om non-respons zoveel mogelijk te vermijden werden de volgende maatregelen getroffen: 
1. Een zodanige vraagstelling ontwikkelen dat de respondent niet het gevoel krijgt te moeten 

antwoorden; 
2. Het zoveel mogelijk gebruik maken van ervaren interviewers; 
3. Een zeer intensieve instructie en begeleiding van de interviewers. Deze groep moest ervan 

worden overtuigd van het feit dat men ‘gewoon’ kon vragen naar bijvoorbeeld: huurbedragen en 
inkomen; 
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4. In de instructie en begeleiding, interviewers er nadrukkelijk op wijzen dat de kwaliteit van de 
verkregen informatie sterk samenhangt met het verkrijgen van juiste antwoorden op deze vragen; 

5. Het, indien nodig, telefonisch verkrijgen van aanvullende informatie bij de respondent. 
 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de bereikte resultaten na afronding van het veldwerk in 
februari 2003.  
 
Tabel 4.3 

 Aantal 
respondenten 

Percentage 

   
Bruto steekproef 104.755 100 
Bedrijf of instelling 449 0.4 
NAW klopt niet 2.285 2.2 
Huishouden / persoon verhuisd 1.918 1.8 
Persoon overleden 178 0.2 
Valt buiten de steekproef  97 0.1 
   
Benaderbare steekproef 99.828 95.3 = 100 
   
Geslaagd totaal 61.004 61.1 
CAPI 20.121 20.2 
CATI 40.039 40.1 
CAWI 844 0.8 
   
Non-respons totaal 38.824 38.9 
Afgebroken gesprek / weigert cruciale variabele 1.932 1.9 
Afspraak 1.107 1.1 
Naar andere methode 3.157 3.2 
Wil in andere taal worden ondervraagd 709 0.7 
Onbereikbaar tot einde veldwerk 919 0.9 
Respondent is ziek / gehandicapt 3.089 3.1 
Respondent is reeds ondervraagd 441 0.4 
Taalproblemen 753 0.8 
Niet bereikt 1.892 1.9 
Alleen CAWI, niet gereageerd 1.217 1.2 
Weigering subtotaal 23.608 23.7 
     Geen interesse 3.742 3.8 
     Onderzoeksmoe / slechte ervaring 592 0.6 
     Geen tijd / gesprek duurt te lang 804 0.8 
     Geen vertrouwen / te persoonlijk 860 0.9 
     Ziet het nut er niet van in 714 0.7 
     Weigering n.a.v. brief / via helpdesk 1.316 1.3 
     Andere reden 8.833 8.8 
     Weigert zonder meer (harde weigering) 6.747 6.8 

 

4.4 Bestandsopbouw, controles en oplevering 

Intomart heeft het CATI bestand opgebouwd uit alle bestanden die binnenkwamen van GfK en R&M. 
Doordat alle interviewers hun CAPI resultaten doorbelden naar een centrale computer bij Intomart 
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werd daar cumulatief een bestand opgebouwd. Intomart verzorgde het CAWI-deel zelf, dus dat 
bestand werd ‘vanzelf’ opgebouwd.  
 
De eerste oplevering vond plaats op 4 juli 2002 en de oplevering van het uiteindelijke eindbestand 
heeft plaatsgevonden op 13 maart 2003. 
 
De gegevens werden gecontroleerd op basis van consistentiecontroles die GfK had opgegeven. De 
meeste zijn in overeenstemming met VROM verwerkt in de routing van de elektronische vragenlijst.  
De bureaus hebben gezamenlijk een schoningsprogramma ontworpen om de bestanden te corrigeren 
op fouten betreffende legitimiteit van codes, consistentie en plausibiliteit. Het schoningsprogramma 
zelf, alsmede een rapportage van de achterliggende technische opbouw ervan, is ter goedkeuring aan 
VROM voorgelegd. VROM heeft ABF opdracht gegeven het samen met het consortium te 
vervolmaken. Vervolgens is het gefiatteerde programma toegepast. 
 

4.5 Oversampling 

Gemeenten, woningbouwcorporaties, regio-organen et cetera werd de mogelijkheid geboden tot 
oversampling van de steekproef in hun geografisch gebied. Door extra interviews in te kopen, komt 
men in het bezit van een databestand met zowel de cases uit het reguliere WBO in het betreffende 
gebied als de cases uit de oversampling. Op dit bestand kunnen analyses op gemeenteniveau c.q. 
deelgebiedniveau worden uitgevoerd. De coördinatie van het oversamplingstraject lag in handen van 
het Projectbureau Oversampling. Hierbij was steeds nauw overleg met GfK.  
 
Om de gemeenten op de hoogte te brengen van deze mogelijkheid zijn brieven gestuurd aan alle 
gemeenten in Nederland. Tevens zijn er informatiebijeenkomsten in het land georganiseerd om het 
project toe te lichten en te demonstreren wat de mogelijkheden van de data uit het WBO zijn. 
De offerte-aanvragen werden door het projectbureau doorgegeven aan GfK die vervolgens de offertes 
aan de potentiële deelnemers toestuurde. Om formeel opdracht te verlenen voor de oversampling 
diende er een contract tussen GfK en de deelnemers te worden ondertekend. Bij dit contract hoorde 
een aanhangsel waarin de afspraken tussen VROM en de deelnemers werden vastgelegd. 
 
In december 2002 heeft het ministerie van VROM besloten in de G30 gemeenten die niet hadden 
deelgenomen aan de oversampling en waar in het reguliere WBO minder dan 600 interviews zouden 
worden gerealiseerd, extra interviews te laten houden om voldoende grote analyse-eenheden te 
krijgen voor eigen gebruik. Het betrof interviews in de volgende gemeenten (G11): 

o Alkmaar 
o Almelo; 
o Amersfoort; 
o Dordrecht; 
o Heerlen; 
o Helmond; 
o Hengelo (O); 
o ’s-Hertogenbosch; 
o Leeuwarden; 
o Lelystad; 
o Zwolle. 
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Bij deelname aan de oversampling kon men kiezen tussen het afnemen van de reguliere WBO-
vragenlijst en het afnemen van een, voor de oversampling ontwikkelde, verkorte vragenlijst.  
 
Ook de steekproeftrekking voor de oversampling werd verzorgd door ABF. Dit gebeurde op dezelfde 
wijze als bij het reguliere WBO. Voor de steekproef van de oversampling waren er twee 
mogelijkheden: 

1. Steekproef gemeentebreed 
2. Inzoomen op aangegeven gebieden 

 
In totaal heeft ABF een bruto steekproef getrokken ter grootte van 56.045 personen. De werkelijk 
bruikbare steekproef was 55.989. Het verschil betrof verhuisde en overleden personen. De bruto 
steekproef is in drie porties door ABF aangeleverd. 
 
De formele opdrachtverlening gebeurde door alle gemeenten na de daarvoor vastgestelde datum 1 
april 2002. Hierdoor was het niet mogelijk om bij de eerste golf van het reguliere WBO te starten met 
het veldwerk van de oversampling. Uiteindelijk is het veldwerk gestart in mei 2002. De wijze van 
benadering was conform het reguliere WBO. Interviewers werkten zowel aan het reguliere WBO als 
aan de oversampling.  
Het veldwerk van de oversampling diende tegelijkertijd met het veldwerk van het reguliere WBO te 
worden afgerond. Voor de G11 gemeenten is in december 2002 opdracht verleend. Derhalve was het 
niet mogelijk voor deze gemeenten het veldwerk tegelijkertijd af te ronden. Voor de G11 is het 
veldwerk afgesloten op 21 mei 2003. 
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat de respons in gemeenten waar oversampling plaatsvond 
beter was dan in gemeenten waar dat niet het geval was. Een mogelijke verklaring hiervoor was dat 
de oversamplingsgemeenten in de lokale media meer aandacht besteedden aan het onderzoek 
waardoor de bekendheid onder de inwoners groter was.  
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5 Dataprocessing 

5.1 Inleiding 

De term dataprocessing wordt gebruikt om de werkzaamheden samen te vatten die nodig zijn om aan 
de antwoorden die respondenten geven op vragen in de WBO-interviews plausibele statistische 
informatie te ontlenen. De verwerking van de data is zoveel mogelijk geautomatiseerd. De 
dataprocessing is uitgevoerd door ABF Research uit Delft. 
 
In het onderstaande schema wordt een overzicht gegeven van alle stappen die voor het WBO-
bestand worden genomen om van het veldwerkbestand een bruikbaar onderzoeksbestand te maken.  
 
 
 

 
 
 
De stappen komen in onderstaande paragrafen aan de orde. 
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5.2 Naamgeving variabelen 

In de technische vragenlijst van het WBO (versie van 12 augustus 2001) staat bij elke variabele een 
vraagnummer en de naam van de betreffende variabele. Deze naam komt vaak niet overeen met de 
naamgeving van de variabelen in het WBO 1998. In het dataprocessingstraject is de naamgeving 
zodanig aangepast dat zoveel mogelijk de naamgeving van het WBO 1998 gehandhaafd is. Als regel 
voor het handhaven van een variabelennaam zijn we uitgegaan van de volgende regels: 

• Indien de vraag exact hetzelfde is als in het WBO 1998 en de antwoordcategorieën zijn niet 
exact gelijk, dan krijgt de variabele in principe dezelfde naam als in het WBO 1998; 

• Indien de vraag niet hetzelfde is als in het WBO 1998 dan krijgt de variabele een andere naam 
als in het WBO 1998. 

• In het geval het een vraag over de partner betreft en de code hiervoor in de naam is geen PA 
maar PART of EP, dan is de naam toch gewijzigd. In het geval het een vraag over de 
respondent betreft en de code hiervoor in de naam is geen OP maar RP, dan is de naam toch 
gewijzigd. 

  
Voor nieuwe variabelen en voor variabelen waarvan de vraagstelling gewijzigd is, is in principe de 
variabelennaam uit de technische vragenlijst aangehouden. In een aantal gevallen is hiervan 
afgeweken, om wat meer structuur in de naamgeving aan te brengen. 
 

5.3 Typeren open vragen 

Voor enkele vragen in het WBO is het aantal mogelijke antwoorden zeer divers; daarom is bij deze 
vragen een open antwoordcategorie opgenomen. Indien de respondent zich niet kan vinden in de 
bestaande antwoordcategorieën, wordt het antwoord tekstueel vastgelegd. De tekstvelden van de 
volgende vragen in het WBO zijn getypeerd: 

• Soort woonruimte; 
• Soort hypotheek; 
• Soort voltooide opleiding; 
• Gewenste woonwijk. 

 
Naar soort woonruimte, soort hypotheek en soort voltooide opleiding is in het WBO zeer uitgebreid 
gevraagd. Het deel getypeerde cases voor deze vragen is dan ook zeer gering: ongeveer één procent. 
Veelal betreft het respondenten die een zeer specifieke soort woonruimte, hypotheek of opleiding 
hebben genoemd. Na de typeringsslag zijn deze toegedeeld aan de bestaande antwoordcategorieën. 
 
De gewenste woonwijk is in het WBO voor ongeveer 15% van de relevante cases als tekst 
vastgelegd. De opgegeven woonwijken zijn aan de hand van de bekende CBS-wijknamen getypeerd 
naar één van de vijf mogelijke woonmilieus. 

5.4 Consistentiecontroles 

Een groot deel van de consistentiecontroles heeft betrekking op de onderlinge samenhang tussen 
variabelen met een jaartal. Grofweg kunnen de jaarvariabelen worden onderverdeeld in variabelen 
met betrekking tot de huishoudensituatie en variabelen met betrekking tot de woonsituatie. 
 
De volgende variabelen zijn van belang voor de huishoudensituatie van de WBO-respondent: 
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• geboortejaar respondent; 
• geboortejaar partner; 
• geboortejaar oudste kind; 
• geboortejaar andere kinderen; 
• geboortejaar vader; 
• geboortejaar moeder; 
• geboortejaar broers/zussen. 
 
De volgende variabelen zijn van belang voor de woonsituatie van de WBO-respondent: 
• jaar in Nederland komen wonen; 
• jaar op huidige adres komen wonen; 
• jaar huurwoning gekocht; 
• jaar koopwoning gekocht; 
• bouwjaar van de huidige woning; 
• jaar op vorige adres komen wonen; 
• bouwjaar van de vorige woning. 
 
huishoudensituatie 
 
De eerste stap van de consistentiecontrole van de jaarvariabelen richt zich op de huishoudensituatie 
van de respondent. Verschillende kenmerken zoals leeftijd, geslacht, en geboorteland van de 
respondent kunnen getoetst worden aan de gegevens die in het GBA geregistreerd staan en die bij de 
steekproeftrekking meegeleverd zijn. De leeftijden van de overige personen in het huishouden zijn 
minder relevant voor consistentie met de andere WBO-jaarvariabelen. De aandacht bij de toetsing 
gaat vooral uit naar de juistheid van het geboortejaar van de respondent. Indien alleen geboortedag of 
geboortemaand in de enquête afwijkt van de GBA-gegevens zal geen correctie worden uitgevoerd.  
 
Bij afwijkende geboortejaren in WBO en GBA zal vervolgens worden gecheckt op gelijkheid geslacht,  
geboorteland, burgerlijke staat en de leeftijden van de kinderen. Komen deze gegevens niet overeen 
dan is hoogstwaarschijnlijk niet de getrokken GBA-persoon geïnterviewd. Zijn de overige gegevens 
wel gelijk dan wordt gecheckt in hoeverre het geboortejaar in het WBO en het GBA consistent zijn met 
de overige jaarvariabelen in het WBO. Is het WBO-geboortejaar niet consistent dan zal het GBA-
geboortejaar worden overgenomen. Komt de getrokken persoon niet voor in de huishoudensbox dan 
is een ander huishouden benaderd en is de WBO-case niet bruikbaar. 
 
woonsituatie 
 
Uitgangspunt voor de consistentiecheck van de overige jaarvariabelen is het (eventueel 
gecorrigeerde) geboortejaar van de respondent. Uit het geboortejaar van de respondent kan worden 
afgeleid welke grenzen gelden voor de overige jaarvariabelen. Bij eventuele inconsistenties zal het 
geboortejaar van de respondent leidend zijn. Het bouwjaar van de huidige of vorige woning wordt als 
'zwakste' variabele gebruikt in de consistentiecontrole. 
 
De volgende regels zijn gehanteerd voor de consistentie op de jaarvariabelen: 
• het geboortejaar van de respondent ligt altijd voor 1985; 
• het jaar dat de respondent in Nederland is komen wonen ligt altijd na het geboortejaar; 
• het jaar dat de respondent op het huidige adres is komen wonen ligt altijd naar het jaar dat de 

respondent in Nederland is komen wonen; 
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• het jaar dat de huurwoning is gekocht ligt altijd na het jaar dat de respondent op het huidige adres 
is komen wonen; 

• het jaar dat de koopwoning is gekocht ligt altijd na min drie plus het jaar dat de respondent op het 
huidige adres is komen wonen; 

• het bouwjaar van de huidige woning ligt altijd voor het jaar dat de respondent op het huidige adres 
is komen wonen; 

• het jaar dat de respondent op het vorige adres is gaan wonen ligt altijd voor het jaar dat de 
respondent op het huidige adres is komen wonen, en na het geboortejaar van de respondent; 

• het bouwjaar van de vorige woning ligt altijd voor het jaar dat de respondent op het vorige adres is 
gaan wonen. 

 
Naast bovengenoemde controles op de consistentie van de chronologie zijn de volgende 
consistentiecontroles uitgevoerd. 

1. De huishoudenbox wordt gecontroleerd op dubbele personen. Aangezien personen binnen 
het huishouden (bijvoorbeeld tweelingen) dezelfde geboortedatum hebben wordt een correctie 
alleen toegepast indien het aantal personen in de huishoudensbox niet overeen komt met het 
aantal personen in het huishouden. 

2. Indien de leeftijd van de partner kleiner of gelijk is aan 14 dan wordt deze leeftijd opgehoogd 
tot de leeftijd van de respondent min 2 jaar. 

3. Indien het leeftijdsverschil tussen respondent en partner groter is dan 34 dan wordt gekeken 
of voor de respondent wel de juiste positie in het huishouden is opgegeven. Eventueel wordt 
de positie in het huishouden aangepast. Voor deze controle wordt indien mogelijk informatie 
uit het GBA gebruikt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een kind ondervraagd is en ten 
onrechte is aangegeven dat het kind tot de huishoudenskern behoort. 

4. Indien het leeftijdverschil tussen de oudste ouder en het oudste kind kleiner is dan 14 jaar dan 
wordt de leeftijd van het kind aangepast (wordt eventueel uit GBA gehaald). 

5. Indien de leeftijd van een kind jonger is dan 0 dan wordt de leeftijd op 0 gezet 
6. Indien de woonkamer op de zevende verdieping of hoger ligt en er is geen lift aanwezig dan 

wordt aangenomen dat er wel een lift aanwezig is. 
7. Als een flat een eigen opgang heeft en de woonkamer ligt hoger dan de zesde verdieping dan 

wordt er van uitgegaan dat de flat geen eigen opgang heeft. 
8. Indien de woning één kamer heeft en het oppervlak van de woonkamer is groter dan het totale 

woonoppervlak dan worden beide bijgeschat en behoudt de meest betrouwbare variabele de 
oorspronkelijke waarde. 

9. Indien de woning meer dan één kamer heeft en het oppervlak van de woonkamer is groter of 
gelijk aan het woonoppervlak dan worden beide bijgeschat (rekening houdend met het aantal 
kamers) en behoudt de meest betrouwbare variabele de oorspronkelijke waarde. 

10. Indien de woning één kamer heeft en het woonoppervlak is meer dan tweemaal de 
oppervlakte van de woonkamer dan worden beide bijgeschat en behoudt de meest 
betrouwbare variabele de oorspronkelijke waarde. 

11. Indien het aantal dagen carpoolen groter is dan het aantal dagen dat men naar het werk reist 
dan wordt het aantal dagen dat men carpoolt verlaagd. 

12. Indien de betaalde rente meer dan 10 procent is van de totale lening, dan wordt gecontroleerd 
of er sprake is van een jaarbedrag in plaats van een maandbedrag. 

13. Indien de koopprijs van de woning meer dan 100 maal de betaalde jaarhuur is en de koopprijs 
meer is dan 500.000 dan wordt de koopprijs geimputeerd. 

14. Indien het woonmilieu 'centrum-stedelijk' is en de stedelijkheid 'zeer hoog' en de ligging is 
'landelijk gebied' dan wordt de ligging aangepast. 
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15. Indien de reisafstand inconsistent is met het vervoermiddel (lopend maximaal 20 km, fietsend 
maximaal 100 kilometer) dan wordt gekeken naar de consistentie van de afstand tussen de 
gemeenten. Indien deze klopt dan wordt er niets aangepast. 

16. Indien de gemiddelde snelheid inconsistent is met het vervoermiddel (te voet maximaal 20 km 
per uur, fietsend maximaal 50 km per uur, bromfiets maximaal 80, motor maximaal 150, auto 
maximaal 150, bus, tram, metro maximaal 120) dan wordt gekeken naar de consistentie van 
de afstand tussen de gemeenten. Indien deze klopt dan wordt het vervoermiddel bijgeschat. 

17. Indien de reisafstand tussen de woongemeente en de werkgemeente kleiner is dan de 
minimale hemelsbrede afstand tussen de twee gemeenten dan wordt de reisafstand 
gelijkgesteld aan de hemelsbrede afstand tussen de centra van de beide gemeenten. 

18. Indien de reisafstand tussen de woongemeente en de werkgemeente groter is dan tweemaal 
de maximale hemelsbrede afstand tussen de twee gemeenten dan wordt de reisafstand 
aangepast. 

19. Indien het netto-uurloon groter is dan 100 Euro dan wordt via een bijschatting nagegaan hoe 
plausibel dit is. 

20. Indien men meer dan 35 uur werkt en toch een WW-uitkering heeft dan wordt dit via een 
bijschatting gecontroleerd. 

21. Indien men meer dan 35 uur werkt en toch een bijstandsuitkering heeft dan wordt dit via een 
bijschatting gecontroleerd. 

 

5.5 Imputeren van ontbrekende waarden 

Eén van de belangrijkste onderdelen in het traject om van een ruw bestand tot een geschikt 
onderzoeksbestand te komen is de imputatie-fase. Respondenten die wel hebben meegedaan geven 
niet op alle vragen een antwoord. In sommige gevallen is dit terecht (Niet van Toepassing) maar in 
veel gevallen is dit ten onrechte. Deze ontbrekende waarden zijn met behulp van imputatietechnieken 
bij te schatten. ABF Research is betrokken geweest bij de imputaties van alle voorgaande WBO’s. 
Ook het WBO 2002 is door ABF geïmputeerd.  
 

5.5.1 Waarom imputeren? 
Bij bijna alle enquêtes heeft men te maken met non-respons. Indien een respondent weigert deel te 
nemen, spreekt men van unit non-respons. Via ophogingstechnieken worden weegvariabelen 
gemaakt of aangepast om dit soort non-respons te corrigeren. Hierbij gaat men er dan van uit dat de 
groep die meedoet hetzelfde gedrag vertoont als diegenen die wel hebben meegedaan en -in het 
geval van het WBO- dezelfde leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en woongebied hebben. Indien er niet 
méér bekend is van de respondenten is dit de best haalbare methode. 
 
Anders ligt het bij respondenten die wel hebben meegedaan, maar die niet op alle vragen hebben 
geantwoord. Deze non-respons wordt item non-repons genoemd. Soms weet men het antwoord echt 
niet en in andere gevallen weigert men een antwoord te geven. Dit laatste gebeurt meestal bij cruciale 
variabelen waarbij bedragen worden gevraagd (huurprijs, waarde woning, inkomen, hypotheek).  
 
De onderzoekers krijgen een bestand ter beschikking vol met item non-respons en gaan ieder op hun 
eigen manier een oplossing zoeken voor deze item non-respons. Want dat je iets moet doen met deze 
ontbrekende informatie staat vast. Indien de onderzoeker er niets mee doet, veronderstelt hij dat de 
weigeraars zich hetzelfde gedragen als degenen die de betreffende vraag wel hebben beantwoord. 
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Voor de hand liggende methodes om de item non-respons te lijf te gaan zijn onder andere: herwegen 
per tabel; schatten met behulp van een regressiemodel, of alle ontbrekende waarden vervangen door 
het gemiddelde. Aan alle bovenstaande methoden kleven bezwaren (tijdrovend, onderschatting van 
de spreiding, of verkeerde veronderstelling over het gedrag van de non-respondent). Naast de 
nadelen van de genoemde methoden is een ander bezwaar dat verschillende onderzoekers zodoende 
ook verschillende getallen naar buiten brengen voor dezelfde variabelen. 
 
In de jaren tachtig werd dit probleem -door de automatisering veroorzaakte toename van het aantal en 
groottes van enquêtes- steeds groter. In de Verenigde Staten brachten Little en Rubin allerlei 
methoden naar buiten om hieraan het hoofd te bieden. Met behulp van imputatietechnieken kon aan 
praktisch alle bezwaren van bestaande ‘oplossingen’ tegemoet worden gekomen. De basis van elke 
imputatietechniek komt op het volgende neer. Indien een persoon een vraag niet heeft beantwoord, 
wordt naar andere personen gezocht die de vraag wel hebben beantwoord. De personen die zoveel 
mogelijk dezelfde hiermee samenhangende kenmerken hebben als de persoon met het ontbrekende 
antwoord, vormen de donorgroep. Uit deze donorgroep wordt willekeurig een persoon getrokken. De 
wel ingevulde waarde door deze donor wordt bij de ontbrekende waarde ingevuld (geïmputeerd). 
Verderop in dit hoofdstuk wordt nog dieper ingegaan op de verschillende imputatietechnieken en 
technieken voor het samenstellen van donorgroepen. In één van de bijlagen is er een overzicht van 
het percentage item non-respons per variabele. Daarnaast is bij het Ministerie van VROM (zie voor 
contacten de website www.vrom.nl/wbo) uitgebreide informatie te verkrijgen over het imputatieproces 
per variabele.  
 

5.5.2 Voorbereidingen imputatiefase 
 
Routing vragenlijst 
Een belangrijk onderdeel voordat met de imputaties begonnen kan worden is een correcte routing. 
Door de computergestuurde vragenlijsten, was het mogelijk om een zeer complexe routingstructuur in 
de vragenlijst aan te leggen. Voor het imputatieproces was het noodzakelijk de routing geheel en 
perfect na te bouwen. Voor elke niet beantwoorde vraag moet namelijk worden nagegaan of deze een 
NVT (Niet Van Toepassing) is of TOGA (Ten Onrechte Geen Antwoord). Een bijschatting van een 
routingvraag heeft consequenties voor alle daaropvolgende vragen. Deze zijn eerst NVT, maar 
kunnen door de bijgeschatte routingvraag TOGA worden (vervolg non-respons). In paragraaf 3.2 is uit 
de doeken gedaan op welke wijze de routing is gecontroleerd. Ondanks deze routingcontrole vooraf 
bleek tijdens de imputaties van de tussentijdse bestanden dat er nog een paar fouten of 
interpretatieverschillen zijn blijven zitten in de vragenlijst:  
• Bij het eerste proefbestand bleek de huursubsidie vraag te zijn overgeslagen. De routing was door 

het veldwerkbureau (GFK/Intomart) en ABF op exact dezelfde manier geprogrammeerd. Een fout 
in de technische vragenlijst was hier de oorzaak van. Ontbrekende huursubsidiebedragen zijn 
later aan de hand van een extern MVROM-bestand met huursubsidiegegevens geïmputeerd. 

• Een paar vragen over de verbouwing van woningen bleken niet gesteld aan huurders. Achteraf 
bleek hier wel behoefte aan te zijn. De ontbrekende waarden zijn geïmputeerd. 

 
Uitgangspunten 
Tijdens het imputatieproces kwamen er bij de voorgaande WBO’s allerlei onvoorziene zaken naar 
voren. Om de besluitvorming over de gekozen oplossingen te stroomlijnen is er voor het WBO 1998 
een klankbordgroep samengesteld. De oplossingen voor de hierin aangedragen problemen zijn ook 
gebruikt voor het WBO 2002. Voor het WBO 2002 zijn wel voor een aantal problemen specifieke 
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afspraken gemaakt. In de klankbordgroep zaten vertegenwoordigers van het CBS (bij het WBO 1998), 
MVROM en ABF. De belangrijkste uitkomsten van deze gesprekken zijn de volgende: 
• Attitude vragen worden in principe niet bijgeschat. Dit betreft vragen over de tevredenheid met de 

woning, buurt of omgeving, of over de gewenste woning. Voor sommige onderzoeken is het echter 
van belang dat een aantal van deze vragen zijn bijgeschat. Dit is dan ook gebeurd. Naast het 
WBO-bestand is er een vlaggenbestand beschikbaar bij MVROM waarin staat welke variabelen in 
welke records zijn veranderd. De onderzoekers kunnen dan in het microbestand de geïmputeerde 
waarden uitfilteren. 

• Bij een aantal vragen werd gevraagd naar gemeentenummer (werkgemeente, gewenste 
woongemeente, vorige woongemeente). Ontbrekende gemeentenummers zijn niet bijgeschat.  

• Open vragen (opleidingen, hypotheekvorm) zijn niet bijgeschat. Wel zijn de ontbrekende waarden 
na de typeringsfase bijgeschat.  

• Vragenlijsten werden telefonisch (CATI), face-to-face (CAPI) of via internet (CAWI) afgenomen. 
De CATI en CAWI vragenlijst bevatten dezelfde vragen. De CAPI vragenlijst bevat meer vragen 
dan CATI. In de reguliere CATI-enquêtes ontbrak een groot deel van het inkomensblok om de 
duur van het gesprek te beperken. De donorrecords van deze ontbrekende vragen zijn gehaald uit 
het CAPI-bestand. Door  

• Verkorte vragenlijst. Oversamplingsdeelnemers hadden de mogelijkheid om een verkorte 
vragenlijst te laten afnemen. Naast een verkort inkomensblok werden ook van vele andere 
blokken minder vragen gesteld. De ontbrekende waarden in de verkorte vragenlijst zijn 
geïmputeerd op basis van donorrecords die ook verkort waren afgenomen. De ontbrekende 
vragen in de verkorte vragenlijst (die wel in de reguliere vragenlijst voorkomen) zijn niet 
geïmputeerd. Alleen voor het inkomensblok is hier een uitzondering gemaakt. Het 
inkomensprogramma gaat uit van een volledig ingevuld vragenblok. De donorrecords voor de 
ontbrekende vragen in het inkomensblok komen uit het reguliere bestand. 

 

5.5.3 Uitvoering imputatiefase 

5.5.3.1 Imputatiemethoden 
Random Hotdeck Methode 
De methode zoals in 5.4.1 is uiteengezet wordt toegepast bij bijna alle imputaties. Deze methode heet 
Random Hotdeck. In de oude WBO’s werden bij weinig ontbrekende waarden handmatig de meest 
voor de hand liggende waarde geïmputeerd. Gezien de reproduceerbaarheidseis is deze handmatige 
correctie ook bij kleine aantallen (minder dan 5) vervangen door de Random Hotdeck Methode.  
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Simultaan imputeren 
In een aantal gevallen werd gebruik gemaakt van Simultaan Imputeren. Indien een aantal variabelen 
ongeveer hetzelfde aantal ontbrekende waarden hebben die daarbij sterk met elkaar samenhangen, 
dan worden deze tegelijkertijd bijgeschat. Onderwerpen die door een gewijzigde routing van ‘Niet van 
Toepassing’ naar ‘Ten Onrechte Geen Antwoord’ (TOGA) worden getransformeerd komen hiervoor 
meestal in aanmerking. Men zegt bijvoorbeeld niet of men een huur- dan wel koopwoning heeft. De 
antwoorden op de vragen in het huurblok en koopblok staan in eerste instantie allemaal op NVT. Komt 
voor een bepaalde persoon uit de imputatie over deze eigendomsvraag dat het een huurwoning 
betreft, dan blijven alle koopvragen op NVT staan en worden alle huurvragen in één keer 
geïmputeerd. Dit gaat als volgt. Eerst wordt naar een centrale variabele in een dergelijk blok gezocht 
(in dit geval de huurprijs). Voor deze variabele wordt een imputatiemodel gemaakt conform de 
Random Hotdeck Methode. Vervolgens worden met dit model donorrecords gezocht, waar de huur en 
dergelijke wel zijn ingevuld. Een willekeurig record uit deze groep wordt nu als donor genomen. Niet 
alleen de huurprijs wordt van dit record geïmputeerd maar ook alle andere variabelen van het 
huurblok. 
 
Multiple imputatie 
Uit de literatuur blijkt dat Random Hotdeck en aanverwante methodes zeer geschikt zijn voor 
imputaties. Rubin (de imputatie-goeroe) heeft in zijn publicaties aangetoond dat alleen met ‘multiple 
imputaties’ zuivere statistische maten zijn te berekenen. De standaard-deviatie en de 
onbetrouwbaarheid worden anders onderschat. Hoe groter het aandeel TOGA’s hoe groter deze 
afwijkingen zijn. De methode werkt als volgt. Voer minstens driemaal alle imputaties uit en middel alle 
uitkomsten. Dit middelen moet gebeuren via een aantal vaste formules. In de praktijk komt het er op 
neer dat er drie bijgeschatte WBO’s moeten worden opgeleverd die door een random-factor ook alle 
drie verschillend zijn. Elke gepresenteerde tabel of gemiddelde moet driemaal worden gemaakt. Via 
de formules kan dan een zuivere tabel of gemiddelde worden gemaakt. Buiten het feit dat dit een erg 
tijdrovende bezigheid is, is het effect voor het WBO minimaal. Multiple imputatie werpt echt zijn 
vruchten af bij hoge non-respons aantallen. Het inkomen voor de zelfstandigen met een non-respons 
percentage van ongeveer 30% zou hiervoor in aanmerking komen. De meeste variabelen kennen een 
non-respons van minder dan 1%; bij de huurprijs is dit 8% en bij het netto-inkomen ongeveer 15%. 
Vanwege de praktische redenen en het beperkte effect op het WBO is afgezien om het WBO ten 
behoeve van de ‘multiple imputaties’ driemaal op te leveren. 

5.5.3.2 Volgorde van bijschatting 
Het WBO is zo opgezet dat de makkelijke vragen in het begin staan en de privacy gevoeligste vragen 
aan het einde van de vragenlijst. Eerst de demografische gegevens over het huishouden, dan 
achtereenvolgens de vragen over de huidige woning, vorige woning, gewenste woning, inkomen 
ondervraagde en inkomen partner. Elk blok kent zijn centrale variabelen (huur- en koopprijs bij de 
huidige woning; netto-inkomen bij het inkomensblok). Deze vragen zijn meestal ‘bedragen’. Hierin zit 
de meeste non-respons. De non-respons neemt toe naarmate de vragenlijst vordert. Dit heeft niet 
alleen te maken met afgebroken interviews maar ook met de privacy-gevoeligheid van de vragen. Bij 
het imputeren wordt gewerkt van vragen met weinig non-respons naar vragen met veel non-respons. 
De opzet van het WBO zorgt ervoor dat sequentieel de blokken kunnen worden afgelopen. Binnen elk 
blok worden eerst de vragen met weinig non-respons bijgeschat. Per blok wordt toegewerkt naar de 
centrale variabelen.  
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5.5.3.3 Consistentiecontroles 
Hoe goed de relatietabellen ook zijn gemaakt het kan altijd gebeuren dat een geïmputeerde waarde in 
bepaalde combinaties met andere waarden niet consistent is. Het gebeurt af en toe en daarom 
worden na elke variabele die geïmputeerd is het relevante deel van het consistentieprogramma 
gedraaid. Om te voorkomen dat zeer extreme waarden, waarbij geen inconsistenties optreden, als 
donor gaan dienen, worden deze records buiten de donorgroepen gelaten. 
 
De ontbrekende vragen uit het inkomensblok (in de CATI, CAWI en verkorte vragenlijsten), zijn bij de 
inkomensprogrammatuur bijgeschat. Consistentiecontroles op inkomensvragen zijn veel gezien de 
complexiteit beter te doen binnen de inkomensprogrammatuur.  

5.5.3.4 Gebruikte imputatieprogramma 
De imputaties zijn uitgevoerd met het pakket Surfox van ABF Research. Ook voorgaande WBO’s zijn 
hiermee bijgeschat. Surfox kent een interactieve versie en een batchversie Surbox. Met Surfox zijn de 
imputatiemodellen gemaakt; de zogenaamde relatietabellen. De verklaringsgraad is hieruit af te lezen. 
De resultaten, zoals het gemiddelde aantal donorrecords, worden bewaard in een outputfile. Het 
maken van de relatietabellen is handwerk en moet daarom interactief gebeuren. Na de imputatie van 
een variabele kan de routing ervoor zorgen dat variabelen die eerst NVT waren, worden 
getransformeerd naar TOGA. Ook deze wijzigingen moeten handmatig worden uitgevoerd.  
 
Nadat op deze wijze het hele bestand is bijgeschat, zijn alle handelingen achter elkaar gezet in een 
inputbestand. Het inputbestand voor het WBO 2002 bestaat uit ongeveer 17.000 regels. Dit 
inputbestand is geschikt voor de batchversie Surbox. Omdat na elk blok controles worden uitgevoerd 
m.b.t. extreme waarden, inconsistenties en dergelijke is de inputfile in ongeveer 50 blokken opgeknipt. 
Bij geconstateerde fouten was het daarom niet nodig om het gehele bestand opnieuw te draaien. 
 
Het gros van de variabelen kende een zeer klein non-respons percentage (<1 %). De grootste 
hoeveelheid non-respons was te vinden bij vermogensrendementheffing van de partner (83 %).  
 
De output met daarin de relatietabellen inclusief verklaringsgraad en de imputatieresultaten beslaan 
ongeveer 58.000 regels. Daarnaast is er een meer leesbare versie gemaakt met alle 
frequentietabellen en gemiddelden van de variabelen vóór en na bijschatting. Hierbij staat tevens 
beschreven welke variabelen zijn gebruikt (dus niet ABLFTOP e.d. maar “Leeftijd van de 
ondervraagde”) in de relatietabellen. Ook deze documentatie is door MVROM digitaal te leveren. 
 

5.6 Toevoegen van inkomensvariabelen 

5.6.1 Het project inkomen 
Het inkomensprogramma heeft tot doel de antwoorden op de vragen over inkomen in de vragenlijst 
van het WBO om te vormen tot samenvattende inkomensbegrippen en de bestanddelen daarvan, 
daarbij rekening houdend met de geldende fiscale regels. Voor de afleiding van deze begrippen is een 
uitgebreide expertise noodzakelijk. Het inkomensprogramma is ontwikkeld door ABF Research in 
samenspraak met vertegenwoordigers van het ministerie van VROM en het Ministerie van SZW. 
Daarnaast is overleg gevoerd met een externe gebruikersgroep over inhoudelijke aspecten van het 
inkomensprogramma. Het doel hiervan was tweeledig. Enerzijds konden zo de verschillende 
inkomensbegrippen zo veel mogelijk naar de wensen van de belanghebbenden vorm krijgen. 
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Anderzijds kon ABF Research dankbaar gebruik maken van de kennis en inzichten van medewerkers 
van VROM, SZW, SCP en CPB. 

5.6.2 Inkomensbegrippen en inkomensafleiding 
Het besteedbaar inkomen wordt verkregen door het bruto inkomen te verminderen met de betaalde 
overdrachten en de loon- en inkomstenbelasting. De betaalde overdrachten bestaan uit premies 
volksverzekeringen (AOW, AWW, AAW en AWBZ), premies werknemersverzekeringen (ZW, WW, 
WAO), premies ziektekostenverzekeringen (ziekenfonds en particulier) en andere overdrachten (zoals 
premies voor lijfrente en fiscaal aftrekbare echtscheidingsuitkeringen). Het besteedbaar inkomen 
bepaalt de vrije bestedingsruimte van een huishouden.  
 
De inkomsten die vallen in box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting zijn buiten de definiëring van de 
inkomensbegrippen gelaten. Dit vanwege het ontbreken van informatie in het WBO over werkelijke 
vermogensinkomsten zoals rente en dividend enerzijds en vanwege twijfel aan de betrouwbaarheid 
van de opgegeven bedragen aan betaalde vermogensrendementsheffing en inkomsten uit 
aanmerkelijk belang anderzijds.  
 
De inkomensvragen in het WBO worden gesteld aan alle respondenten voor zichzelf en de eventuele 
partner. In een aantal gevallen zijn er direct basisgegevens beschikbaar waarmee bestanddelen van 
het besteedbaar inkomen kunnen worden vastgesteld, maar op een aantal onderdelen is slechts een 
ruwe schatting mogelijk, zoals bijvoorbeeld voor de pensioenpremies of voor de ontvangen bijdragen 
ziektekostenpremie. 
 
Het merendeel van de inkomens is waargenomen op maandbasis. De inkomens hebben, met 
uitzondering van de opgegeven winstbedragen, in overgrote meerderheid (bijna 90%) betrekking op 
het jaar 2002. De projectgroep heeft ervoor gekozen het jaarinkomen te berekenen door de 
maandbedragen met 12 te vermenigvuldigen en de premie- en belastinggegevens voor het jaar 2002 
op alle inkomensberekeningen toe te passen.  
 
De inkomensbegrippen zijn opgebouwd uit de onderdelen zoals getoond in onderstaand schema. In 
de kolommen zijn de volgende inkomensbegrippen opgenomen: 
• CBSC. Besteedbaar inkomen volgens de gecoördineerde definitie van het CBS.  
• CBSI. Besteedbaar inkomen volgens de definitie van het Inkomenspanelonderzoek van het CBS. 

Dit begrip wijkt af van het CBS-begrip op het punt van de inkomensoverdrachten tussen 
huishoudens. 

• SCPP, SCPS, SCPB, SCPN. De SCP-begrippen primair, secundair, bruto en netto 
inkomensbegrippen beschrijven de inkomensvorming en –verdeling. Gebonden 
inkomensoverdrachten, zoals huursubsidie en studietoelagen, worden in het netto SCP-inkomen, 
in tegenstelling tot het CBS-begrip, niet meegenomen. 

• VR89. Besteedbaar inkomen conform het begrip dat in het WBO 1989 is gebruikt. 
• VR02. Besteedbaar inkomen WBO 2002 conform het begrip dat ook al in het WBO98 is gebruikt. 

Dit begrip laat inkomsten, uitgaven en belastingeffecten in verband met wonen buiten 
beschouwing.  

• PERSI. Persoonlijk inkomen, ter bepaling wie van een paar het hoogste eigen inkomen heeft. 
• BLIB. Belastbaar inkomen, de grondslag voor de te betalen belasting en premies 

volksverzekeringen. Het belastbaar inkomen in het schema betreft het belastbare inkomen in box 
1 (inkomen uit werk en woning).  
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Schema Inkomensbegrippen 
 

     Inkomensbestanddelen            CBS SCP VROM 
PER

S
BEL 

                 Geco-
ordi-

neerd 
IPO Prima

ir 
Secu
ndair Bruto Netto 89 94 02 INK INK 

Naam variabele0)     CBSC CBSI SCPP SCPS SCPB SCPN VR89 VR94 
VR0

2 
PERSI BLIB 

Bruto loon of salaris1)   + + + + + + + + + + +
Privé gebruik auto werkgever      + + + + + + + + + +
Winst uit onderneming           + + + + + + + + + + +
Freelance inkomsten e.d       + + + + + + + + + + +
Econom. huurwaarde woning    2) 2) 2) 2) 2) 2)   
Hypotheekrente   - - - - - - -  -
Erfpacht         - - -  -
Ziektewetuitkering               + + + + + + + + + +
Werkloosheidsuitkering               + + + + + + + + + +
Wachtgelduitkering               + + + + + + + + + +
WAO-uitkering              + + + + + + + + + +
WAZ-uitkering              + + + + + + + + + +
Invaliditeitsuitkering     + + + + + + + + + +
IOAW-uitkering             + + + + + + + + + +
VUT-uitkering              + + + + + + + + + +
ANW-uitkering              + + + + + + + + + +
AOW-uitkering              + + + + + + + + + +
Pensioen-uitkering         + + + + + + + + + +
Bijstandsuitkering         + + + + + + + + + +
Lijfrente        + + + + + + + + + +
Alimentatie van ex-echtgen.   + + + + + + + + + +
Alimentatie voor kinderen  + + + +  + 
Studietoelage    + + + + + +
Kinderbijslag    2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 
Huursubsidie     2) 2) 2)  
Werkgeverspremie pensioen/vut  +   
Werkgeverspremie ww,wg,wao     +   
Werkgeverspremie ZFW,IZA,IZR   + + + +   + +
Werkgeversbijdrage ziektekosten   + + + + + + + + + +
Interimbijdrage ambtenaren  + + + + + + + + + +
Werknemerspremie pensioen/vut  - - - - - - - - -
Werknemerspremie ww     - - - - - - - - -
Werknemerspremie zfw,iza,izr   - - - - - 
Premies WAZ      - - - - - - - - -
Loon- en inkomstenbelasting          - - - - - - - 
Premies volksverzekeringen       - - - - - - - 
Heffingskorting  + + + + + + + 
Fiscaal voordeel eigen woning   -  - 
Premie part. ziektekostenverz.   - - - - - 
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Nominale premie ZFW     - - - - - 
Premie verz. inkomstenderving  - - - - - - -
Alimentatie aan ex-echtgen.      - - - - - - - -
Alimentatie aan kinderen    - - - - - - 
Verhaalde bijstand    - - - - - - - -
Arbeidskostenforfait, fictief   - -  
Spaarloon          -
Premiespaarloon  + + + + + + + + + +
Huurwaardeforfait   +  +
Zelfstandigenaftrek       -

 
0) In het WBO2002 zijn deze variabelenamen voorzien van een suffix. Suffix 'OPA' geeft aan dat de 
    variabele op het huishouden betrekking heeft, 'OP' op de respondent en 'PA' op de partner. 
1) Exclusief werkgeverspremies. 
2) Wel op huishoudensniveau meegeteld, niet op persoonsniveau. 
 
 

5.6.3 Toevoegen van bijkomende woonlasten 
 
Bijkomende woonlasten 
De vaste woonuitgaven betreffen de uitgaven van huurders en eigenaren om over woonruimte te 
kunnen beschikken. Daarnaast geven bewoners geld uit aan de het feitelijk gebruik van de woning. 
Deze uitgaven worden aangeduid als de bijkomende woonuitgaven. Het gaat dan om heffingen van 
gemeente en waterschappen. Deze tezamen worden ook wel de heffingen van Overige 
Publiekrechtelijke Lichamen of OPL genoemd.  
 
Naast de OPL heffingen wordt er in een huishouden ook geld uitgegeven aan gas, water en 
elektriciteit. Dit zijn de zogenaamde uitgaven aan nutsvoorzieningen.  
 
De bijkomende woonuitgaven vormen een niet te veronachtzamen kostenpost. Het WBO 1998 gaf 
aan dat huurders aan de vaste woonuitgaven gemiddelde 24 % van hun inkomen betalen. Telt men de 
bijkomende woonlasten mee, dan stijgt dat percentage van 24 naar 33%. 
 
Verzamelen heffingen en tarieven 
De gegevens die ABF gebruikt worden voornamelijk opgevraagd bij derden (met name het COELO in 
Groningen levert een groot aantal heffingen t.b.v. het onderzoek). ABF zelf verzamelt in eigen beheer 
ook aanvullende gegevens.  
 
ABF verzamelt bij de volgende bronhouders de verschillende benodigde gegevens:  

• COELO – Gemeentelijke heffingen  
Levert systematiek en tarieven gemeentelijke heffingen. Deze worden door ABF bewerkt 
in een systematiek die wordt gebruikt in rekenprogrammatuur.  

• CBS – Waterschapsheffingen  
Levert individuele tarieven Waterschapsbelastingen. ABF bewerkt deze gegevens zodat 
ze gebruikt kunnen worden in de rekenprogrammatuur.  

• CBS – WOZ-waarden 
Voor vrijwel alle woningen die geënquêteerd zijn heeft het CBS informatie omtrent de 
WOZ-waarde (WOZ = Wet Onroerende Zaken). I.v.m. privacy worden deze WOZ-
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waarden bij VROM aan het WBO gekoppeld.  
• EnergieNed – Tarieven energieverbruik  

Levert de tarieven voor de energieleveranciers (gas en elektriciteit). ABF houdt een 
overzicht bij welke waterbedrijven in welke gemeente de leverancier is.  

• VEWIN – Tarieven waterverbruik  
Levert de tarieven van de waterbedrijven. ABF houdt een overzicht bij welke 
waterbedrijven in welke gemeente de leverancier is.  

• ABF – Geschatte verbruiken  
Op basis van de KWR en het Budgetonderzoek 1996 schat ABF de verbruiken gas, water 
en elektriciteit voor aantal type huishouden. Kenmerken waarop wordt geschat zijn o.a. 
huishoudgrootte, samenstelling & inkomen.  

• ABF – Overig  
Indien een bronhouders voor een gemeente, waterschap of nutsbedrijven geen tarieven 
kan leveren, dan verzameld ABF in eigen beheer deze gegevens.  

 
Om de verschillende berekeningen uit te voeren wordt er verder gebruikt gemaakt van programmatuur 
die ontwikkeld is bij ABF. De programmatuur berekent dus de uiteindelijke woonlasten voor alle 
huishoudens in het WBO. De programmatuur is standaard voor alle WBO-gebruiker beschikbaar voor 
nadere analyse.  
 
Toevoegen aan het WBO  
Aan het WBO worden dus uiteindelijk drie sets van gegevens gekoppeld. Deze zijn:  

• Tarieven en heffingen Gemeente, Waterschappen & Nutsbedrijven  
• Geschatte verbruiken gas, water en elektriciteit  
• WOZ-waarden woningen geënquêteerden  

Hieronder wordt kort de wijze van koppeling per gegevenssets besproken.  
 
Op basis van het gemeentenummer worden de heffingen en tarieven aan het WBO-bestand 
gekoppeld. De volgende heffingen en tarieven worden gekoppeld:  
Heffingen: 

Gemeentelijke heffingen  
• Onroerende zaakbelasting (gebruikersdeel en indien van toepassing eigenarendeel)  
• Rioolrecht (vastrecht (ook wel aansluitrecht) en gebruikersheffing (afvoerrecht)  
• Reinigingsheffing  
Waterschapsheffingen  
• Verontreinigingsheffing  
• Ingezetenenomslag  
• Omslagheffing (indien van toepassing)  

Tarieven Nutsbedrijven  
• Gas (vastrecht en verbruikstarief)  
• Water (vastrecht en verbruikstarief)  
• Elektriciteit (vastrecht en verbruikstarief)  

 
Na het koppelen van de tarieven en heffingen worden de geschatte verbruiken op basis van 
huishoudkenmerken aan de huishoudens gekoppeld.  
 
WOZ-waarden 
Als laatste worden de WOZ-waarden van de geënquêteerde woningen gekoppeld aan het WBO. Het 
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CBS heeft voor alle adressen in Nederland de WOZ-waarde. Mvrom heeft de adressen van de WBO-
steekproef aan het CBS geleverd. Het CBS heeft hier vervolgens de bijbehorende WOZ-waarde aan 
gekoppeld en het bestand geretourneerd.  
 
Met al deze verschillende gegevens kan er dan een zo compleet mogelijk beeld kan worden geschetst 
van de woonuitgaven in combinatie met huishoudens- en woningkenmerken. Er wordt hiervoor 
gebruik gemaakt van de eerder genoemde programmatuur die bij ABF is ontwikkeld.  
 

5.6.4 Toevoegen overige afgeleide variabelen 
Voor zover mogelijk zijn alle variabelen die in 1998 afgeleid zijn ook aan het WBO 2002 toegevoegd. 
De namen van de afleidingen blijven zoveel mogelijk gelijk. Ook de namen van afgeleide variabelen 
die betrekking hebben op bedragen zijn ongewijzigd gelaten, ondanks de overgang van guldens naar 
Euro's. Wel is voor de respondent alleen de toevoeging OP en voor de partner alleen de toevoeging 
PA gebruikt. 

5.6.4.1 KW-variabelen 
In de vragenlijst van het WBO zijn geen kostwinnersvragen meer opgenomen. Het is dan ook niet 
mogelijk op dezelfde wijze kostwinnersvariabelen in het bestand op te nemen. 

5.6.4.2 PLHHOP 
Deze afleiding had in 1998 de volgende categorieën: 

1. Alleenstaande 
2. Hoofd 
3. Echtgeno(o)t(e) 
4. Vast partn hoofd 
5. Kind(van HHKern) 
6. Vader/moeder 
7. Schoonvadr/moedr 
8. Broer/zus 
9. Schoonbroer/-zus 
10. Schoonzoon/docht 
11. Kleinkind 
12. Ov.fam/schoonfam 
13. Overig geen fam. 
14. Onbekend 

 
Door wijzigingen in de vragenlijst zijn nu slechts de volgende categorieën mogelijk: 

1. alleenstaande 
2. hoofd/partner 
3. kind 
4. (schoon)vader/moeder 
5. schoonzoon/-dochter 
6. broer/zus 
7. overig familie 
8. overig 
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Aan respondenten die bij HHKERN aangaven een "niet-gezinshuishouden" te zijn (HHKERN=7) is niet 
gevraagd naar de plaats in het huishouden. Deze respondenten met HHKERN=7 zijn ingedeeld als 
hoofd/partner. In 1998 behoorde 92,7 procent van deze respondenten hiertoe. 

5.6.4.3 PLHH1 .. PLHH8 
Deze afleiding had in 1998 de volgende categorieën: 

1. Alleenstaande 
2. Hoofd 
3. Echtgeno(o)t(e) 
4. Vast partn hoofd 
5. Kind(van HHKern) 
6. Vader/moeder 
7. Schoonvadr/moedr 
8. Broer/zus 
9. Schoonbroer/-zus 
10. Schoonzoon/docht 
11. Kleinkind 
12. Ov.fam/schoonfam 
13. Overig geen fam. 
14. Onbekend 

 
Door veranderingen in de vraagstelling is van de niet-respondenten slechts beperkte informatie 
beschikbaar. Voor PLHH1 t/m PLHH8 is de volgende indeling mogelijk (en doorgevoerd): 

1. alleenstaande 
2. hoofd/partner 
3. kind 
4. vader/moeder 
5. overig 

5.6.4.4 SAMHHUIT 
De variabele SAMHHUIT had in 1998 naast 57 categorieën ook nog een categorie 'overig' en een 
categorie 'onbekend'. Deze zijn beide nu niet opgenomen, door bijvoorbeeld de categorie 'paar + 6 
kinderen' te wijzigen in 'paar + 6 of meer kinderen'. 
Bij huishoudens met kinderen en overige leden en waarbij een overig lid ondervraagd is, is niet 
bekend hoeveel thuiswonende kinderen en hoeveel overige leden er zijn. In dat geval is aangenomen 
dat er één overig lid is. Het aantal kinderen is dan huishoudenomvang minus huishoudenkern minus 
aantal overige leden. 

5.6.4.5 SAMSTHH1 
In deze afleiding werd onderscheid gemaakt tussen gehuwde en niet-gehuwde paren: 

1. eenpersoonshuishouden 
2. niet-gezinshuishouden 
3. echtpaar 
4. echtpaar + anderen 
5. echtpaar + kinderen 
6. echtpaar + kinderen + anderen 
7. niet gehuwd paar + kinderen 
8. niet gehuwd paar + kinderen + anderen 
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9. eenoudergezin 
10. eenoudergezin + anderen 

Aangezien de burgerlijke staat in het WBO 2002 niet bekend is, kon de afleiding niet meer in de oude 
vorm aangemaakt worden. In plaats van samsthh1 is een nieuwe afleiding opgenomen. Dit is 
SAMHH8, zie hieronder. 

5.6.4.6 SAMHH8 
Dit is een nieuwe afleiding. Het is een hercodering van SAMHHUIT. 
Categorieën: 

1. eenpersoonshuishouden 
2. paar 
3. paar + kind(eren) 
4. paar + kind(eren) + ander(en) 
5. paar + ander(en) 
6. 1-oudergezin 
7. 1-oudergezin + ander(en) 
8. niet-gezinshuishouden 

5.6.4.7 SAMHH5 
Dit is een nieuwe afleiding. Het is een hercodering van SAMHHUIT. 
Categorieën: 

1. eenpersoonshuishouden 
2. paar 
3. paar + kind(eren) 
4. 1-oudergezin 
5. niet-gezinshuishouden 

5.6.4.8 POPOPB 
De variabele TYDBESOP komt in het WBO-bestand niet voor. Ook vergelijkbare vragen zijn niet 
opgenomen. De variabele werd gebruikt om vast te stellen of werk datgene is waaraan men het 
meeste tijd besteedt. De afleiding is als volgt aangepast: In plaats van TYDBESOP is de selectie 20 
uur of meer betaald werk gebruikt. Voor 1998 blijkt het aantal respondenten dan ongeveer overeen te 
komen met de selectie TYDBESOP=1 (58.723 om 58.391). Vanaf meer dan 16 uur werken vult meer 
dan 50 procent TYDBESOP=1 in, maar het aantal respondenten in deze selectie is een stuk groter 
(59.900 tegenover 58.391). Van de respondenten die 20 uur of meer werken geeft 94,5% aan de 
meeste tijd aan werken te besteden (TYDBESOP=1). 

5.6.4.9 WERKZOP/PA 
Categorie 1 van deze afleiding is 'dienstplichtig militair'. De variabele is ongewijzigd gelaten, 
dus de eerste categorie is 2. Hierdoor blijft de variabele vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

5.6.4.10 GBLNDOPK 
Dit was in 1998 de afleiding 'geboorteland kort'. De categorieën waren niet volledig, want er was 
slechts ingedikt naar de in GLANDOP aanwezige landen. West-Europa bestaat dus alleen maar uit 
Duitland, Verenigd Koninkrijk en België. De overige West-Europese landen vallen onder 'andere 
landen'. De variabele is in deze vorm niet meer opgenomen.  
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5.6.4.11 VHUKO 
Er zijn veel respondenten die geen eigenaar waren en geen huurder en ook niet gratis woonden. Van 
deze respondenten is dus niet bekend of het huurders of kopers waren. Deze groep heeft geen vorige 
huurprijs en geen verkoopprijs ingevuld. Dit was in het WBO 1998 ook al een probleem maar dit 
probleem is niet opgelost. Het gaat om 29% van de respondenten die in dit blok komen. Als 
‘oplossing’ is gekozen voor het bijschatten van het huur- en koopblok voor deze groep. 

5.6.4.12 HVS/VHVS/GHVS 
Bij de variabelen HVS, VHVS en GHVS wordt niet op basis van dezelfde kenmerken onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende categorieën. Bij HVS woont (in WBO 1998) iemand die inwonend is 
in dezelfde woning als de verhuurder. Bij GHVS bestaat 'inwonend' (in WBO 1998) uit 'deel van een 
woning' en 'kamerverhuurpand'. Bij HVS vallen deze twee categorieën (in WBO 1998) onder 
'wooneenheden'. 
Bij VHVS wordt nog een andere categorie 'inwonend': De relatie met de huishoudenskern is 'geen 
familie' of 'overige familie', wat inhoud dat men geen kind, vader, moeder, schoonouder, broer, zus, 
schoonbroer, schoonzus, schoonkind of kleinkind is (dan wordt men ingedeeld als 'lid huishouden'). 
Bij GHVS wordt (in WBO 1998) een kind ook lid, evenals vader, moeder, schoonouder, schoonkind en 
kleinkind. Broer, zus, schoonbroer, schoonzus, overige familie en geen familie worden ook lid als ze 
geen mede-ondertekenaars zijn (als ze dat wel zijn krijgen ze 'woning' of 'BAR'). 
De naamgeving is bovendien niet gelijk tussen HVS, VHVS en GHVS. Bij GHVS komt na 'woning' 
(GHVS=1) alleen nog 'BAR', bij VHVS alleen nog 'wooneenheid'. De naamgeving is aangepast. 
In 1998 voor huidig (MEDEHU, MEDEEIG), voor vorig (VMEDEEIG) en voor gewenst (TTEKENC) de 
ondertekening van het contract. In 2002 alleen voor gewenst (TTEKENC) en voor vorig (VKOOPWON, 
VMEDEEIG). 
De categorie 'inwonend' is verwijderd bij GHVS en VHVS, want er is niet te zien of het een zelfstandig 
huishouden betreft. 
Bij HVS werden overige leden die geen medehuurder of -eigenaar waren 'lid'. De vraag naar 
medehuurder/-eigenaar is niet gesteld in het WBO 2002. Alle overige leden worden nu 'lid'. Voor de 
uitkomsten heeft dit geen gevolgen, want deze wijziging is zowel in de routing als in de weging (en 
ophoging) doorgevoerd. In het verleden werden medehuurders/-eigenaars volgens de hoofdrouting 
ondervraagd en kregen ze een weegfactor. Nu komen ze niet in de hoofdrouting en krijgen ze dus ook 
geen weegfactor. De variabele HWEEGWON is hiervoor gecorrigeerd doordat het aantal 
kanspersonen ook is aangepast. 
De categorieën 'slooppand' en 'onbewoonbaar verklaarde woning' bestaan niet meer. Deze zullen nu 
waarschijnlijk gewoon automatisch door de respondenten als woningen (dus HVS=1) ingedeeld 
worden. 
De categorie 'hotel, pension' is verdwenen. Deze werd gerangschikt onder de 'onzelfstandige 
wooneenheden'. Nu komen ze waarschijnlijk bij 'overig' terecht. Dan worden het 'BAR'-ren. 
De categorie 'verzorgings- of verpleeghuis' is nieuw. Dit blijken vaak ouderenwoningen te zijn (bij de 
variabele OUDWON).  

5.6.4.13 VERH 
Bij de verhuiswens is nu een categorie 'weet niet' als geldig antwoord opgenomen, met andere 
woorden die worden niet bijgeschat. Voor deze groep is in de routing aangenomen dat ze geen 
verhuiswens hebben. Bij de variabele VERH wordt 'weet niet' wordt men ingedeeld bij 'niet 
verhuisgeneigd'.  
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5.6.4.14 URGGRAAD 
De urgentiegraad werd mede bepaald door de vraag 'Zou u op dit moment een passende woonruimte 
accepteren als deze wordt aangeboden'. In 1998 werd deze vraag alleen gesteld aan huurders, 
waardoor URGGRAAD eigenlijk niet vergelijkbaar is tussen 1994 en 1998. 
In het WBO 2002 wordt een vraag gesteld aan zowel huurders als kopers, maar de vraagstelling is 
gewijzigd: 'Als u nu de gewenste woning in het aanbod aantreft zou u daar dan direct achter aan 
gaan'. Door een verandering van de vraagstelling veranderen ook de antwoordpatronen.  

5.6.4.15 GVORM 
De routing is veranderd. In 1998 werd nog aan alle verhuisgeneigden de gedetailleerde vraag over het 
gewenste woningtype gevraagd (vrijstaand, tweekapper etc). Nu wordt deze vraag niet meer gesteld 
aan de categorieën: 
3 boerderij, woning met tuindersbedrijf (78,5% eengezins in 1998) 
4 woning met winkel-, kantoor-, praktijk- of bedrijfsruimte (70,1% eengezins in 1998) 
7 centraal wonen (70,1% meergezins in 1998) 
Deze categorieën zijn dan ook niet goed toe te delen. Deze categorieën zijn toegedeeld aan de 
GVORM die in 1998 het vaakst voorkwam. 

5.6.4.16 VTYPE 
Er is niet meer vast te stellen uit hoeveel personen het huishouden bestond voor de verhuizing. De 
aftoppingsgrens is dus niet goed te onderscheiden tussen enerzijds één- en twee-
persoonshuishoudens en anderzijds meerpersoonshuishoudens. Voor de afleiding is aangenomen dat 
alleenstaanden, paren zonder kinderen en eenoudergezinnen waar nu één kind thuis woont maximaal 
met twee personen zijn, overige huishoudens met meer. 

5.6.4.17 VMIGRANT 
Bij VMIGRANT ontbreekt een categorie 'onbekend', terwijl van een deel van de verhuizers de 
herkomst niet bepaald kan worden. De onbekenden zijn in het verleden toegekend aan de categorie 
'tussen BWS-gebieden'. 

5.6.4.18 GMIGRANT 
Er wordt niet meer gevraagd naar het BWS-gebied waarheen men wil verhuizen, wel – via een 
tekstveld – naar de omgeving waarheen men wil verhuizen. Op basis van de genoemde wijk, 
woonplaats, gemeente is de variabele GWBO zo goed mogelijk gevuld. De ontbrekende informatie is 
bijgeschat, om tot een volledig gevulde variabele GWBO te komen. 

5.6.4.19 BJAARK/VBJAARK 
De hoogste klasse was de klasse 1990-2000. Er is een nieuwe klasse toegevoegd. 

5.6.4.20 VORMBJ/VVORMBJ 
Er is een nieuwe klasse '2000- ' toegevoegd, waardoor de klassenindeling veranderd is. Nu zijn de 
klassen 1 t/m 6 eengezinswoningen en 7 t/m 12 meergezinswoningen.  

5.6.4.21 Verwijderde afleidingen 
 
INTJAAR  - heet nu SYSJAAR  
DGBZGOP/PA   - TYDBESOP bestaat niet meer 
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GSLJONG  - geslacht niet gevraagd 
GSLOUD  - geslacht niet gevraagd 
GSLKND3..7  - geslacht niet gevraagd 
BESCHKOP/PA - geen zoekactiviteiten werk gevraagd 
ZOEKCTOP/PA - geen zoekactiviteiten werk gevraagd 
BERBEVOP/PA - geen zoekactiviteiten werk gevraagd 
GEZINHH  - geen burgerlijke staat gevraagd 
OVLID   - ondertekening contract niet meer gevraagd 
AANTEKN  - ondertekening contract niet meer gevraagd 
MEDEEIG  - ondertekening contract niet meer gevraagd 
MEDEHU  - ondertekening contract niet meer gevraagd 
 
 

5.6.5 Bijzondere afgeleide variabelen 
Er zijn drie variabelen aan het bestand toegevoegd die eigenlijk niet tot de afgeleide variabelen 
gerekend kunnen worden. Het gaat om: 

• GHUKO 
• GWM 
• GWBOGEB 

 
Deze variabelen kunnen niet als ‘normale’ afgeleide variabelen gezien worden, omdat ze deels of 
grotendeels berusten op een imputatie. De variabele GHUKO kent in het onderzoeksbestand 3 
categorieen, doordat niet alleen ‘huur’ en ‘koop’ gekozen kunnen worden, maar ook ‘weet nog niet’ als 
geldige categorie. Omdat voor bepaalde toepassingen een tweedeling wenselijk is, is de variabele 
geimputeerd.  
De variabele GWBOGEB is voor een groot deel samengesteld uit de gewenste gemeente, de 
gewenste woonplaats en de gewenste regio (tekstvariabele). Voor de respondenten die niet weten 
waarheen ze willen verhuizen is de gewenste regio geimputeerd. 
Een bijzondere variabele is GWM (gewenst woonmilieu). Deze variabele is gerelateerd aan HWM. 
Aan elke respondent is op basis van de vier-positie-postcode een woonmilieutype toegekend. Aan 
iedereen die wil verhuizen is gevraagd of men al weet naar welke buurt in de gewenste woonplaats 
men wil verhuizen. Aan de gewenste buurt is een vier-positie-postcode gekoppeld, zodat er ook een 
gewenste woonmilieu aan gekoppeld kon worden. 
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6 Weging en ophoging 

De weging van het WBO 2002 wijkt op een aantal punten af van de weging van het WBO 1998. In de 
weging van 1998 werd in de eerste stap gecorrigeerd voor de insluitkansen, waarna in de tweede stap 
de weging (en ophoging) plaatsvond naar de statistische randen. In het WBO 2002 is in de eerste stap 
niet alleen gecorrigeerd voor de insluitkansen, maar is ook gecorrigeerd voor de 
ondervertegenwoordiging op een aantal niet-demografische variabelen. Hieronder wordt dit toegelicht. 
 

6.1 Weegschema WBO 2002 

Ondanks het feit dat de opzet van de weging grotendeels gelijk is aan 1998, zijn er toch verschillen 
aan te wijzen. Hieronder worden de aanpassingen opgesomd. 
 
In de eerste plaats is de steekproefopzet gewijzigd. Deze wijziging heeft consequenties voor de 
weging, aangezien ook de insluitkansen voor verschillende demografische categorieën ongelijk zijn. 
 
Een tweede wijziging ten opzichte van het WBO 1998 is dat een nieuwe rand gebruikt zal worden. 
Sinds kort publiceert het CBS een huishoudensstatistiek op het niveau van gemeenten en 
postcodegebieden. Deze statistiek maakt het mogelijk om op een gedetailleerder niveau dan in het 
verleden het aantal huishoudens kloppend te maken. 
 
Een derde wijziging betreft de geografische kenmerken waarnaar gewogen is. Bij het WBO 1998 
werden - afhankelijk van de gebruikte randen - vijf geografische niveaus gebruikt in de weging: BWS-
gebied, Vinex-gebied, prov13 (provincie ingedikt), prov16 (indeling in provincies, plus de vier grote 
steden) en Nederland. In het weegschema van 2002 zijn andere indelingen gebruikt. 
 
Een vierde wijziging is het detailniveau waarop gewogen is. Het CBS gebruikte voor de weging naar 
leeftijd maximaal 7 klassen. Na weging is de verdeling tussen deze klassen kloppend. Binnen de 
klassen kan nog sprake zijn van een scheve verdeling. In het WBO 1998 blijkt dit inderdaad het geval 
te zijn. Er zijn bij de weging dan ook meer detail-indelingen gebruikt. Zo is bijvoorbeeld op landelijk 
niveau in 1-jaarsklassen gewogen. De klasse-indeling van de variabelen varieert met het geografische 
niveau: des te lager het geografische niveau, des te kleiner het aantal klassen van de demogafische 
variabelen. 
 
Een vijfde wijziging is dat alleen 'harde' randen gebruikt zullen worden. In het WBO 1998 is een 
schatting gemaakt van de omvang van de bewoonde woningvoorraad per regio, gemeente of wijk. 
Deze schatting is als rand in de weging opgenomen. Daarnaast is een schatting van de landelijke 
huur-koopverhouding als rand in de weging opgenomen. In de weging voor het WBO 2002 worden 
alleen statistische randen opgenomen. Daarnaast zijn registratiebestanden (zoals WOZ-bestanden 
van de oversamplingsdeelnemers) in de eerste stap van de weging (de correctie van de steekproef) 
gebruikt voor het corrigeren van ondervertegenwoordigingen. 
 
Een zevende wijziging is dat de weging plaats vindt met Surfox in plaats van met Bascula. 
 
De weging levert naast weegfactoren voor personen ook een weegfactor voor huishoudens op. 
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Ook voor de gewenste woonsituatie wordt een weegfactor samengesteld. De werkwijze hierbij is 
zoveel mogelijk gelijk aan de werkwijze die bij het WBO 1998 gevolgd werd. Voor alle 
verhuisgeneigde respondenten wordt - afhankelijk van de huidige en de gewenste huisvestingssituatie 
- een weegfactor gemaakt die afgeleid is van de persoonsweegfactor of de huishoudensweegfactor. 
In het WBO 2002 is niet voor alle personen in het huishouden de leeftijd bekend. Dit betekent dat het 
aantal 18-plussers in het huishouden niet altijd bekend is. In het geval van niet-gezinshuishoudens 
bepaalt het aantal 18-plussers de weegfactor voor het huishouden. Het is dus nodig hierover 
informatie te hebben. Bij de niet-gezinshuishoudens is aangenomen dat alle leden van het huishouden 
18 jaar of ouder zijn. In het WBO 1998 was dit voor vrijwel alle leden het geval. De afwijking die 
hierdoor ontstaat is dus gering. 
 
De resulterende weegfactoren zijn: 
 
• WEEGPERS  Weegfactor personen per 1-1-2002 
• HWEEGWON Weegfactor huishoudens per 1-1-2002 
• GWEEGWON Weegfactor potentiële huishoudens 
 
De weging van de oversamplingsgebieden wordt in principe in deze weging meegenomen. Voor 
gebieden die gekozen hebben voor de minivragenlijst is de weging losgekoppeld van het landelijke 
bestand. De randtotalen zullen voor deze gebieden dan ook afwijken in het landelijke bestand. 
 
HWEEGWON 
Elke respondent krijgt een weegfactor (WEEGPERS). Iedereen met HVS<6 krijgt een weegfactor voor 
het huishouden dat hij of zij vormt. De huishoudensweegfactor is rechtstreeks afgeleid van de 
personenweegfactor via de huishoudensfactor (HHFAC). De huishoudensfactor geeft aan hoeveel 
personen in het huishouden 'kans' hadden om over het huishouden ondervraagd te worden. De 
personenweegfactor wordt gedeeld door deze huishoudensfactor om tot de weegfactor voor 
huishoudens (HWEEGWON) te komen. Een huishouden met twee gehuwde volwassenen heeft 
namelijk een tweemaal zo grote kans om in de steekproef te belanden als een alleenstaande. 
Ten opzichte van 1998 (en eerder) is de afbakening van kanspersonen veranderd. In het verleden 
werden hoofden en partners (18+) als kanspersoon gezien. Dat is nu ook zo. Naast hoofden en 
partners werden ook kinderen en overige leden ondervraagd, voor zover ze tenminste medehuurder of 
mede-eigenaar waren. In 2002 wordt niet meer vastgesteld of iemand medehuurder of -eigenaar is. 
Deze behoren dus ook niet meer tot de kanspersonen. De weging is dus aangepast om te corrigeren 
voor de aanpassing in het aantal kanspersonen. 
 
GWEEGWON 
Voor de weegfactor voor de gewenste situatie (GWEEGWON) geldt eveneens dat deze rechtstreeks 
is afgeleid van de personenweegfactor, via de variabele GHHFAC. In het verleden werd de 
toekomstige situatie (gaan trouwen of samenwonen) afgeleid uit de door de respondenten opgegeven 
belangrijkste reden van verhuizing. In de weging is nu uitgegaan van de daadwerkelijke 
huishoudensmutaties in plaats van de door de respondent opgegeven verhuisreden.  
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Hieronder is per variabele aangegeven welke indelingen gebruikt zijn. In bijlage 2 wordt per 
gebiedsniveau aangegeven welke indeling gehanteerd is. 
 
Figuur 6.1: Leeftijdsindelingen voor weegschema WBO 2002 
LFTA LFTB LFTC LFTD LFTE
18 18 18-19 18-24 18-24
19 19 20-24 25-34 25-34
20 20 25-29 35-44 35-44
.. .. .. 45-54 45-54
94 89 70-74 55-64 55-64
95+ 90+ 75-79 65-74 65-74

80-84 75-84 75+
85+ 85+

LFTF LFTG LFTH LFTI
18-24 18-24 18-34 18-34
25-34 25-34 35-54 35+
35-44 35-44 55+
45-54 45-54
55-64 55+
65+  
 
Figuur 6.2: Indelingen burgerlijke staat voor weegschema WBO 2002 
BSTB BSTC BSTD BSTE
nooit gehuwd nooit gehuwd gehuwd nooit gehuwd
gehuwd gehuwd+ooit ongehuwd gehuwd
ooit gehuwd ooit gehuwd*
* 18-34 jarigen ingedeeld bij 'nooit-gehuwd'  
 
Figuur 6.3: Indelingen geboorteland voor weegschema WBO 2002 
GBLA GBLB GBLC GBLD GBLE
Nederland Nederland Nederland Nederland Nederland
Turkije Turkije Turkije en Marokko westers Overig
Marokko Marokko Suriname en Ned. Aniet-westers
Suriname Suriname en Ned. Antille Overig westers
Ned. Antillen Overig westers Overig niet-westers
Overig westers Overig niet-westers
Overig niet-westers  
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Figuur 6.4: Regionale indelingen voor weegschema WBO 2002 
PROV16 PROV8 PROV4 PROV2
gemeente Amsterdam Groningen en Friesland en Drenthe Groningen en Friesland en Drenthe en Overijssel N-Holland en Z-Holland en Utrecht en Flevoland
gemeente Rotterdam Overijssel Flevoland en Utrecht en N-Holland Overige provincies
gemeente Den Haag Flevoland en N-Holland Z-Holland
gemeente Utrecht Gelderland Zeeland en N-Brabant en Limburg en Gelderland
provincie Groningen Utrecht
provincie Friesland Z-Holland
provincie Drenthe Zeeland en Noord-Brabant
provincie Overijssel Limburg
provincie Flevoland
provincie Gelderland
provincie Utrecht
provincie Noord-Holland
provincie Zuid-Holland
provincie Zeeland
provincie Noord-Brabant
provincie Limburg

G30PROV WBOGEB
gemeente Groningen SR O Groningen
gemeente Leeuwarden C Groningen
gemeente Emmen RR N Groningen
gemeente Almelo N Friesland
gemeente Deventer De Friese Wouden
gemeente Enschede ZW Friesland
gemeente Hengelo SV NM Drenthe
gemeente Zwolle IGS ZO Drenthe
gemeente Arnhem ZW Drenthe
gemeente Nijmegen Regio Twente
gemeente Amersfoort Ws Zwolle
gemeente Lelystad NO/NW Overijssel
gemeente Utrecht Stedendriehoek (O)
gemeente Alkmaar Eemlandvallei (G)
gemeente Amsterdam Stedendriehoek (G)
gemeente Haarlem IGS NW Veluwe
gemeente Zaanstad Achterhoek
gemeente Dordrecht ROL KAN
gemeente s-Gravenhage IGO Rivierenland
gemeente Leiden Eemlandvallei (U)
gemeente Rotterdam BRU
gemeente Schiedam Gooi en Vechtstreek
gemeente Breda ROA
gemeente Eindhoven Z Kennemerland
gemeente Helmond IJmond
gemeente s-Hertogenbosch N Kennemerland
gemeente Tilburg Kop van N Holland
gemeente Heerlen SO W Friesland
gemeente Maastricht Duin- en Bollenstreek
gemeente Venlo Leiden e.o.
provincie Groningen Haaglanden
provincie Friesland IGOO Rijnstreek
provincie Drenthe IGSO M Holland
provincie Overijssel SV Alblasserwaard/Vyfheerenlnd
provincie Flevoland Drechtsteden
provincie Gelderland Hoeksche W./Goeree O.
provincie Utrecht SRR
provincie Noord-Holland Oosterschelde regio
provincie Zuid-Holland BBWS Walcheren
provincie Zeeland RBBWS Z Vlaanderen
provincie Noord-Brabant W Nrd Brabant
provincie Limburg Sg Breda

Sg Tilburg
Sg Den Bosch
SRE
Strg Brabant NO
N Limburg
M Limburg
Parkstad
Strg W Mijnstreek
SV Maastricht en Mergelland
Flevoland  
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Samenvatting weegschema 
 
In onderstaande tabel is het weegschema weergegeven. In bijlage 2 vindt u de uitwerking van dit 
schema. Voor de oversamplingsgebieden is in bijlage 3 aangegeven welke weegranden zijn gebruikt. 
 
Figuur 6.5: Weegschema WBO 2002 
gebied/variabele pers/hh
Nederland
LEEFTIJD personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen
LEEFTIJD*GESLACHT*GEBOORTELAND personen
24 CLUSTERS (uit steekproeftrekking) personen
HUISHOUDENS AANTAL PERSONEN huishoudens

PROV4
LEEFTIJD personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen

PROV8
GEBOORTELAND*GESLACHT personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen

PROV16
LEEFTIJD personen
GEBOORTELAND personen
GEBOORTELAND*GESLACHT personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen

WBOGEB
LEEFTIJD personen
GEBOORTELAND personen
GEBOORTELAND*GESLACHT personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen
BURGERLIJKE STAAT personen
HUISHOUDENS EEN/MEER personen
GEMEENTEGROOTTEKLASSE personen
HUISHOUDENS TYPE huishoudens

G30PROV
LEEFTIJD personen
GEBOORTELAND personen
GEBOORTELAND*GESLACHT personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen
HUISHOUDENS EEN/MEER personen
HUISHOUDENS TYPE huishoudens

Oversamplingsgebied (regulier)
LEEFTIJD personen
GEBOORTELAND personen
GEBOORTELAND*GESLACHT personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen

Oversamplingsgebied (verkort)
LEEFTIJD personen
GEBOORTELAND personen
GEBOORTELAND*GESLACHT personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen

Deelgebieden oversampling
LEEFTIJD personen
GEBOORTELAND personen
GEBOORTELAND*GESLACHT personen
LEEFTIJD*GESLACHT personen

Wijken in oversamplingsgebieden
LEEFTIJD personen
GEBOORTELAND personen  
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7 Plausibiliteit 

In januari 2003 kwam een deelbestand beschikbaar waarop alle fases van de dataprocessing zijn 
doorlopen. Dit bestand bevatte ongeveer 30.000 records. Omdat dit bestand nog talloze gaten bevatte 
kon hier niet de voorgenomen wegingsprocedure worden toegepast. Met een ruw samengestelde 
wegingsvariabele zijn de eerste WBO-uitkomsten gedraaid. Uiteraard kon op deze uitkomsten nog 
geen definitieve uitspraken worden gedaan, maar het gaf wel de mogelijkheid om fouten uit de 
programmatuur te halen en verklaringen te zoeken voor grote afwijkingen. De tabellen zijn voorgelegd 
aan de qualitygroep. Vanuit deze groep zijn er aanvullende indicatoren aangedragen om de 
plausibiliteit te testen. In juni 2002 is het voorlopige WBO-bestand beschikbaar gekomen. De 
bijgaande plausibiliteitstabellen zijn wederom aan de qualitygroep voorgelegd op 19 juni 2003. Dit 
leidde tot een paar aanpassingen in het bestand of gebruikte variabelen. Waar nodig zijn de tabellen 
van commentaar voorzien. De tabellen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op het definitieve WBO-
bestand. Deze tabellen zijn gedraaid op het WBO-bestand dat aan het Ministerie is geleverd op 
dinsdag 1 juli 2003. In de tabellen in dit hoofdstuk worden de WBO 1998 en 2002 naast elkaar gezet. 
Ook zijn de resultaten van het deelbestand in de tabellen opgenomen. 

7.1 Huishoudens en huisvestingssituatie 
toename 

1998-2002
Aantal respondenten          51.821 100,0%          75.043 100,0%
CAPI          10.324 19,9%          22.405 29,9%
CATI          41.497 80,1%          51.403 68,5%
CAWI            1.235 1,6%
Aantal huishoudens 6.697.400 100,0% 6.973.000 100,0% 6.930.000 100,0% 232.600
waarvan in:
Zelfstandige woning 95,0% 95,6% 95,6%
Zelfstandige wooneenheid 2,1% 1,3% 1,6%
Onzelfstandige wooneenheid 1,2% 1,1% 1,6%
BAR 1,1% 0,8% 0,2%
Inwonend 0,7% 1,2% 1,1%
% alleenstaand 32,3% 34,0% 33,8%
% < 25 jaar 4,8% 4,5% 5,4%
% 65+ 20,7% 21,0% 20,3%
Hoogste opleiding 100,0% 100,0% 100,0%
Lager onderwijs 24,7% 12,3% 12,8%
LBO 12,5% 16,7% 17,4%
Mavo, Mulo, Vmbo 6,3% 14,6% 14,2%
Havo, Vmo, Mbo 24,9% 29,6% 29,4%
HBO, WO 16,7% 26,8% 25,5%
98: Geen/nvt  / 02: Overig 14,8% ------ 0,6%
Aantal allochtonen (hh) 1.116.300 1.141.900 1.144.700 28.400
% allochtonen 16,70% 16,4% 16,5%
in ARDU 33,10% 34,2% 35,0%
in ISV-gemeenten 25,40% 25,0% 25,3%
Aantal allochtonen (personen 
>18 jaar)

1.976.900 1.967.400 2.003.200 26.300

WBO 1998 (Nota Wonen; 
Perspectief op wonen)

DEELBESTAND 
WBO2002(3)

WBO2002_VROM

 
 
BAR: Het percentage ‘bewoonde andere ruimten’ is flink afgenomen ten opzichte van 1998, maar ook 
ten opzichte van het deelbestand. Door het typeren van het tekstveld met de categorie ‘anders’ zijn 
vrijwel alle BAR-ren toegewezen aan een woningtype. In het verleden is deze categorie ‘anders’ dus 
eigenlijk ten onrechte als BAR gezien. 
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Huishoudens: Het WBO2002 is gewogen naar de CBS-huishoudensstatistiek per 1-1-2002. 
 
Alleenstaanden: Het aantal alleenstaanden is kloppend gemaakt met de huishoudensstatistiek van 
het CBS per 1-1-2002. 
 
Leeftijd: Leeftijd is een weegvariabele. De leeftijd van de hoofdbewoner is niet bekend, door het 
ontbreken van de vraag naar het tekenen van het huur/koopcontract. In het WBO is de leeftijd van het 
huishouden nu bepaald door (indien aanwezig) uit te gaan van de mannelijke partner. 
 
Opleiding: De opleidingsvariabelen van 1998 en 2002 zijn niet zondermeer vergelijkbaar, door een 
hoog percentage in de klasse ‘geen/nvt’. Die van 1994 is weer wel vergelijkbaar met 2002 In 
onderstaande tabel is voor 1998 een vergelijkbare variabele geconstrueerd. Hieruit blijkt dat het 
percentage hoger opgeleiden is toegenomen ten opzichte van 1998. 
 

WBO2002_
Hoogste opleiding WBO94 oud nieuw VROM
Lager, LBO, Mavo,Mulo,VMBO 47,3% 43,5% 47,6% 44,5%
Havo, Vwo, Mbo 30,8% 24,9% 31,1% 29,4%
HBO, WO 21,0% 16,7% 20,5% 25,5%
98: Geen/nvt  / 02: Overig 0,9% 14,8% 0,8% 0,6%

WBO98

 
 
Allochtonen: Er is gewogen naar geboorteland; moet dus redelijk overeenstemmen met de 
werkelijkheid (al is geboorteland natuurlijk niet hetzelfde als allochtoon). Volgens het CBS is het aantal 
allochtone personen >19 jaar 2.092.300 per 1-1-2002. 
 

7.2 Woningvoorraad en kenmerken 
toename 

1998-2002
Bewoonde woningvoorraad 6.360.000 6.668.000 6.627.000 4,2%
% koop-Nederland 50,8% 55,2% 54,2%
% koop-ARDU 24,7% 30,7% 29,4%
% koop-ISV gemeenten 34,8% 40,8% 39,6%
% koop-Provincie
Groningen 49,8% 57,0% 56,7%
Friesland 54,2% 61,3% 61,6%
Drente 58,1% 64,7% 64,2%
Overijssel 55,4% 59,9% 59,6%
Gelderland 56,5% 59,5% 58,3%
Utrecht 56,1% 57,3% 57,5%
Noord-Holland 41,4% 46,8% 45,5%
Zuid-Holland 43,5% 47,5% 46,3%
Zeeland 61,1% 66,8% 65,5%
Noord-Brabant 57,8% 59,8% 58,9%
Limburg 55,5% 61,9% 59,8%
Flevoland 53,9% 63,7% 61,9%
Aant  huurwon corporatie 2.256.100 2.384.900 2.418.900 162.800
In % van de huur 72,2% 79,8% 79,7%
% eengezinswoningen 69,2% 69,6% 68,9%
% vrijstaande woningen 15,0% 14,4% 14,5%
%  vooroorlogs 20,7% 18,8% 19,9%
%  1945 t/m 1970 32,1% 30,7% 31,3%
 % 1971 en later 47,2% 50,5% 48,8%

WBO 1998 (Nota Wonen; 
Perspectief op wonen)

DEELBESTAND 
WBO2002(3)

WBO2002_VROM
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Bewoonde voorraad: Toename volgens WBO is 4.2%. Dit komt overeen met SysWov. 
 
Koopwoningen: Volgens SysWov ligt het percentage koopwoningen op 54.2% in 2002. Het WBO 
2002 komt daar ook op uit. 
 
Koopwoningen per provincie: In onderstaande tabel staat het percentage koop volgens de 
opeenvolgende WBO’s. Het percentage koopwoningen in Utrecht lijkt te hoog in het WBO 1998. 
 

provincie WBO94 WBO98 WBO00
Groningen 48,0% 49,8% 54,3% 56,7%
Friesland 52,2% 54,2% 55,9% 61,6%
Drente 54,8% 58,1% 59,7% 64,2%
Overijssel 52,7% 55,4% 56,3% 59,6%
Gelderland 53,2% 56,5% 59,0% 58,3%
Utrecht 50,2% 56,1% 54,5% 57,5%
Noord-Holland 39,0% 41,4% 42,9% 45,5%
Zuid-Holland 40,1% 43,5% 44,9% 46,3%
Zeeland 56,3% 61,1% 63,9% 65,5%
Noord-Brabant 54,1% 57,8% 57,6% 58,9%
Limburg 54,7% 55,5% 57,6% 59,8%
Flevoland 45,2% 53,9% 58,9% 61,9%

WBO2002_
VROM

 
 
Sociale huursector: Volgens SysWov2002 is het aantal sociale huur per 1-1-2002 2.347.600 
(=76,3% van de huur). SYSWOV laat een lichte daling zien van het absolute aantal. Procentueel 
neemt sociale huur toe van 74,7% in 1998 naar 76,3% v/d huursector. Het WBO zit daar enigszins 
boven. Verschil wordt waarschijnlijk ten dele verklaard doordat gevraagd wordt naar de perceptie van 
de bewoner, terwijl SysWov in principe uitgaat van de registratie in BBSH. 
 
% eengezinswoningen: volgens SysWov ligt het percentage eengezinswoningen op 71%. 
 
% naar bouwjaar: Volgens SysWov is de verdeling als volgt: 22.3% vooroorlogs, 29.5% 1954-1970 
en 48.2% 1971 of later. 

7.3 Woningvraag 
toename 

1998-2002
Statistisch woningtekort           84.600        135.000        166.200 81.600
Recent verhuisden (per jaar)         521.000        548.200 553.900 32.900
% starters 28,0% 32,6% 33,1%
% doorstromers 72,0% 67,4% 66,9%
Verhuisgeneigden      2.230.500 100%     1.806.800 100%     1.859.900 100% -370.600
%  starters 31,5% 31,1% 32,6%
% doorstromers 68,5% 68,9% 67,4%
Wil een koopwoning 53,8% 50,3% 44,6%
V/d starters 38,4% 32,2% 27,2%
V/d doorstromers 60,8% 58,5% 53,1%

WBO 1998 (Nota Wonen; 
Perspectief op wonen)

DEELBESTAND 
WBO2002(3)

WBO2002_VROM
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Statistische woningtekort: Het woningtekort is ten opzichte van 1998 fors opgelopen. Hier is een 
aantal oorzaken voor aan te wijzen. De urgentiegraad (URGGRAAD) werd mede bepaald door de 
vraag 'Zou u op dit moment een passende woonruimte accepteren als deze wordt aangeboden' 
(ACPASWON). In 1998 werd deze vraag alleen gesteld aan huurders, waardoor URGGRAAD eigenlijk 
niet vergelijkbaar is tussen 1994 en 1998. In het WBO 2002 wordt weer een vraag gesteld aan zowel 
huurders als kopers, maar de vraagstelling is gewijzigd: 'Als u nu de gewenste woning in het aanbod 
aantreft zou u daar dan direct achter aan gaan'. Door een verandering van de vraagstelling 
veranderen ook de antwoordpatronen. In 1994 antwoordde 57% positief op deze vraag, in 2002 69%. 
In 1998 is bij de vraag naar de verhuistermijn gevraagd naar de termijn waarbinnen men denkt te 
verhuizen. In 2002 is gevraagd naar de termijn waarbinnen men wil verhuizen. Ook dit kan gevolgen 
hebben voor het urgente tekort. 
Ten opzichte van 1998 zijn er in 2002 ongeveer 25.000 huishoudens meer met een urgente 
koopwens. Deze groep kon in 1998 niet urgent worden, omdat ze de vraag naar de acceptatie 
(ACPASWON) niet met ja konden beantwoorden. Door de routing kwamen deze respondenten niet bij 
de vraag naar de acceptatie. 
 
Dat het woningtekort zo sterk is opgelopen zou kunnen komen door een veranderde vraagstelling. Om 
na te gaan of dit zo is, is ook naar alternatieve selecties gekeken die tussen 1998 en 2002 wel 
vergelijkbaar zijn. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het aantal mensen dat al een half jaar 
actief zoekt. Het ‘tekort’ is dan toegenomen met 58,5%, van 123.000 tot 195.000. Als de termijn (die 
niet geheel vergelijkbaar is…) op ‘binnen een jaar’ wordt gezet, dan neemt het tekort zelfs met 80 
procent toe (van 85.000 tot 153.000). 
 
Verhuisden: in WBO98 werd gevraagd naar de verhuizingen in de afgelopen vier jaar; in WBO02 
naar de verhuizingen in de afgelopen twee jaar. 
 
Verhuisgeneigden: De verhuisgeneigdheid is flink afgenomen. Dit verschil zit bij de 
verhuisgeneigden die nog geen zoekactie ondernomen hebben: de respondenten met de minst harde 
verhuiswens. De stagnerende nieuwbouw, de wachtlijsten voor huurwoningen en de onzekerheid over 
de prijsontwikkeling van koopwoningen zullen hier debet aan zijn. 
 
Koopwens: De koopwens is afgenomen. De afname zit niet bij de urgente zoekers. In 1998 vroeg 
40.4% van deze groep een koopwoning, nu 39.0%. Bij de ‘vragers in de markt’ (iedereen die minimaal 
een zoekactie ondernomen heeft) is al te zien dat de vraag naar koop sterk is afgenomen, van 57.0% 
in 1998 tot 47.8% in 2002. Er is duidelijk verschil te zien tussen huidige huurders, huidige kopers en 
starters. Bij de huidige huurders en de starters is een duidelijke afname van de koopwens te zien. Bij 
de kopers is de situatie ten opzichte van 1998 niet veranderd. 

7.4 Huishoudensinkomen 
toename 

1998-2002
% Tweeverdieners 41% 56% 43,2%
Inkomen (jaar) 21.600 29.700 27.000 25,0%
In huursector 16.700 21.600 19.600 17,4%
In koopsector 27.200 37.400 34.400 26,5%
Alleenstaanden 13.200 18.100 16.400 24,2%
Meerpersoons 25.700 35.600 32.300 25,7%
% aandachtsgroep      2.368.000 37,2%     1.967.000 28,2%     2.169.000 31,3% -8,4%
In huursector 53,3% 41,3% 49,2%
In koopsector 21,7% 15,1% 15,0%

WBO 1998 (Nota Wonen; 
Perspectief op wonen)

DEELBESTAND 
WBO2002(3)

WBO2002_VROM
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De inkomens zijn met 25,0% gestegen. In de huursector zijn de inkomens duidelijk minder gestegen.  
De economische groei is in de periode 1998-2001 erg hoog geweest, de werkloosheid is fors 
afgenomen. Het nominaal beschikbaar gezinsinkomen is in de periode 1998-2001 gestegen met 
achtereenvolgens 5,0%, 3,7%, 4,1% en 9,9%. In totaal komt dit neer op 24,6%. De hoge stijging in 
2001 wordt vooral veroorzaakt door wijzigingen in het belastingstelsel.  
Hogere inkomens en minder inactieven leiden per definitie tot minder huishoudens in de 
aandachtsgroep. 

7.5 Woonuitgaven 
toename 

1998-2002
Vaste woonuitg huur
Kale huur 310 334 357 15,1%
Basishuur 317 343 365 15,2%
Netto huur 285 349 326 14,3%
Netto jaarinkomen 17.000 21.600 19.600 15,3%
Netto huurquote 24,1% 22,0% 23,9%
Totale woonuitg huur
Netto huur 285 349 326 14,3%
Uitgaven OPL 34 38 38 11,2%
Energie en water 74 99 91 23,3%
Totale bijk. woonuitg. 107 136 129 20,6%
Totale woonuitgaven 392 488 455 16,0%
Totale huurquote 33,2% 32,7% 33,7%
% IHS-ontvangers 28,8% 30,7% 30,5%
Bedrag/maand 110 137 130 17,8%
Vaste woonuitg koop
Bruto woonuitgaven 425 669 548 28,9%
Fiscaal effect 86 132 130 51,4%
Netto woonuitgaven 340 517 418 22,9%
Netto inkomen 27.500 37.400          34.400 25,1%
Netto koopquote 16,8% 20,7% 17,1%
Totale woonuitg koop
Netto koopuitgaven 340 517 418 22,9%
Uitgaven OPL 47 58 59 24,7%
Energie en water 95 132 122 28,9%
Totale bijk. woonuitg. 142 189 181 27,5%
Totale woonuitgaven 482 702 599 24,2%
Totale koopquote 24,5% 24,3% 24,7%
% met hypotheek 84,0% 87,0% 86,5%
Verkoopwaarde 154.200 267.000 252.000 63,4%
WOZ-waarde koop         104.700        166.000 58,5%
WOZ-waarde huur           65.300          98.000 50,1%
WOZ-waarde totaal           85.350        135.000 58,2%
Goedkope huur 54,2% 56,4% 51,4%
Middelduur 34,4% 32,3% 35,5%
Dure huur 11,4% 11,2% 13,1%
Goedkope koop 19,6% 16,3% 20,3%
Middelduur 35,4% 29,1% 31,3%
Dure koop 45,0% 54,7% 48,4%

DEELBESTAND 
WBO2002(3)

WBO2002_VROMWBO 1998 (Nota Wonen; 
Perspectief op wonen)

 
 
Vaste woonuitgaven huur: Volgens de huurenquête van het CBS is de stijging 15.5%. 
 
Totale woonuitgaven huur: Stijging energiekosten: 33%. Volgens CBS is stijging 40% 
(Maandstatistiek van de prijzen) voor de totale bevolking. 
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Totale woonuitgaven koop: Volgens CBS is stijging 40% (Maandstatistiek van de prijzen) voor de 
totale bevolking. 
 
Verkoopwaarde: Volgens NVM stijging van 47% van 140.000 dec 1998 naar 206.000 dec 2002. 
Volgens CBS/Fin in 1998 gemiddelde WOZ-waarde van 79.000 euro (VOIS). Nieuw in WBO2002 is 
de variabele ONRZAAKB , die rechtstreeks volgt uit de vragenlijst. 
 

7.6 Ophoogfactoren 
respondenten 
WBO2002 (3)

respondenten 
WBO2002_ 

VROM

na weging 
WBO2002 (3)

na weging 
WBO2002_ 

VROM

Ophoogfactor 
WBO2002 (3)

Ophoogfactor 
WBO2002_ 

VROM
Alle huishoudens 51.821 75.043 6.973.282 6.929.661 135 92
Woningen 43.765 64.073 6.667.750 6.626.878 152 103
BAR 370 140 54.207 13.192 147 94
Inwonend 657 559 84.528 72.792 129 130
Alleenstaanden 12.472 18.121 2.354.301 2.343.788 189 129
Meerpersoonshuishoudens 39.349 56.922 4.618.980 4.585.873 117 81
Een-oudergezinnen 3.427 4.966 400.819 430.734 117 87
Alleenstaanden in 4 gr.steden huur 1.550 2323 383.426 374.637 247 161
Alleenstaanden in 4 gr.steden koop 437 613 102.775 97.414 235 159
(Echt)paar (zonder kinder) in koop 9.311 13.473 1.236.699 1.244.469 133 92
(Echt)paar (met kinderen) in koop 11.212 15.779 1.637.650 1.561.289 146 99
Alleenstaande in koop 3.744 5.257 672.630 637.681 180 121
Alleenstaande < 25 jaar in huur 343 597 77.666 105.782 226 177
Alleenstaande > 65 jaar in huur 3.249 4.545 578.938 503.315 178 111
Alleenstaande 25<lft<65 in huur 4.160 6.242 816.727 852.970 196 137
Meerpersoons, geen tweeverdiener, 24<lft<65 in huur 2.097 6.133 320.788 608.463 153 99
Tweeverdieners 24<lft<65 in huur 6.073 6.496 820.127 554.988 135 85  

7.7 Gemiddeld inkomen van sociaal-economische groepen 

WBO1998 WBO2002_V
ROM

toename 98-02

Parttime werkenden in loondienst 6.950            6.830            -1,8%
Fulltime werkenden in loondienst (>12 uur) 17.400          20.650          18,7%
Ambtenaren 18.510        23.560        27,3%
Zelfstandigen 23.000          24.730          7,5%
Scholieren/Studenten 3.730            5.230            40,2%
65-plussers 11.060          14.840          34,1%
Arbeidsongeschikten 13.500          13.080          -3,1%
Overigen (bijstand, werklozen) 4.570          6.700          46,7%
Eenverdiener huishoudens 15.820          19.240          21,6%
Tweeverdiener huishoudens 29.480        36.890        25,1%

personen

huishou-
dens

Gemiddeld inkomen
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Quintielen

grenzen gemiddelde grenzen gemiddelde grenzen gemiddelde grenzen gemiddelde
eerste quintiel onder -            -            -            -            

boven 6.500        9.100        6.900        11.700      
tweede quintiel onder 6.500        9.100        6.900        11.700      

boven 10.700      13.900      12.000      17.600      
derde quintiel onder 10.700      13.900    12.000    17.600      

boven 14.900      19.700      17.400      24.600      
vierde quintiel onder 14.900      19.700    17.400    24.600      

boven 20.100      27.900      23.100      35.200      
vijfde quintiel onder 20.100      27.900    23.100    35.200      

boven -            -          -          -            32.600      47.700      

14.500      20.900      

19.800      29.500      

12.700      

17.300      

WBO1998 WBO2002_VROM
personen huishoudens

3.100        7.500        

9.400        14.600      

27.400      

huishoudenspersonen

5.600        

11.500      

16.600      

23.500      

37.400      

4.000        

8.600        

 
 
De inkomensgroei is onevenwichtig verdeeld over sociaal-economische categorieën. Het eerste 
quintiel heeft op persoonsniveau niet geprofiteerd van de economische groei 1998-2002 

7.8 Inkomensbronnen 

WBO2002_
VROM

Inkomensbron Aantal 2000 2001 2002
Loon 7.174.000    6.968.000    7.125.000    
Winst 698.000       
WW 217.000       174.900       155.600       182.300       
Wachtgeld 25.000         
IOAW/IOAZ 24.000         38.400         37.600         
WAO 701.000       
WAZ/WAJONG 51.000         
Ziektewet 47.000         106.000       106.000       77.000         
ANW 107.000       159.700       
Bijstand 337.000       390.500       375.200       
Overig -              
VUT 246.000       113.100       
Pre-pensioen 64.000         65.800         
Flexibel pensioen 124.000       
Alleen AOW 386.000       
AOW en pensioen 1.629.000    
Studiefinanciering 256.000       488.000       
Uitkering ink.derving 23.000         
Freelance 111.000       
Alimentatie 62.000         
Alimentatie kinderen 33.000         
Lijfrente 47.000         

987.200       

2.387.100    

CBS-statistiek (StatLine)

923.200       948.400       

 
 
De verschillen tussen de aantallen die uit de CBS-statistieken zijn af te leiden wijken soms 
substantieel af van de aantallen die in het WBO02 worden gevonden. Hierbij zullen ongetwijfeld 
definitiekwesties spelen, zoals uitkeringen die in het buitenland worden genoten. Verder zal er een 
mismatch zijn tussen wat men opgeeft en de werkelijke situatie. Uitkeringssituaties zullen, zeker als ze 
tijdelijk zijn, niet altijd aan de enquêteur toevertrouwd worden. Uiteraard zou de respons van 
uitkeringsgerechtigden ook lager kunnen zijn. 
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8 Valkuilen 

Het WBO kent ondanks zijn omvang, het uitgebreide verwerkings- en controleproces en de 
plausibiliteitstoetsen beperkingen die bij het gebruik van de microdata wellicht vergeten kunnen 
worden. Op deze plek wordt daarom nog eens gewezen op de verantwoordelijkheid van de 
onderzoeker om te bepalen of de geplande analyses verantwoord zijn. Bij de ervaren onderzoekers 
die het WBO (en ander steekproefonderzoek) al jaren kennen zijn deze zaken ongetwijfeld bekend 
doch voor de nieuwe lichting onderzoekers is het wellicht goed er even notitie van te nemen.  
 
Onjuist of onzorgvuldig gebruik van de gegevens kan onder andere worden veroorzaakt door: 
• Schijnnauwkeurigheid: De gegevens zijn afkomstig uit een steekproef die achteraf is gewogen 

en opgehoogd. De met behulp van ophoogfactoren berekende en gepresenteerde aantallen 
mogen indrukwekkend lijken, het blijven schattingen waar een nauwkeurigheismarge omheen 
hangt. Afhankelijk van het aantal respondenten in de selectie waarover een uitspraak wordt 
gedaan, is deze marge groter of kleiner. Het weergeven van aantallen tot op de eenheid 
nauwkeurig leidt dan ook makkelijk tot schijnnauwkeurigheid. Dit geldt ook voor bedragen-
variabelen. Het weergeven van inkomensbedragen in eenheden van euro’s duidt op een 
nauwkeurigheid die er niet is. Onderzoekers en gebruikers van de data dienen zich hier van 
bewust te zijn.  

• Betrouwbaarheidsmarges: Naast het microbestand is ook het WBO informatiesysteem CitaVista 
beschikbaar. In dit systeem zijn duizenden (afgeleide) onderwerpen uit het WBO opgenomen op 
regionaal niveau. De gegevens kunnen worden geaggregeerd naar hogere schaalniveau’s. Bij de 
presentaties worden de marges weergegeven waarbinnen (met een betrouwbaarheid van 95%) 
de waarde valt. De gebruiker kan deze betrouwbaarheidsmarge verlagen of verhogen. In het 
microbestand worden deze marges niet zichtbaar gemaakt. 

• Gebruik van ongewogen aantallen: In diverse simulatie en prognosemodellen worden 
ongewogen onderzoeksdata gebruikt. De non-respons is echter selectief en dat betekent dat de 
resulterende verdeling kan afwijken van de uitkomsten bij een representatieve responspopulatie.  

• Foutief gebruik van ophoogfactoren en analyse-eenheden: Bij de diverse 
onderzoekseenheden dienen de juiste ophoogfactoren en selecties te worden gebruikt. Er zijn 
aparte weegfactoren voor de huishoudens, de personen en de potentiële huishoudens. In 
hoofdstuk 6 is een schema opgenomen in welke situatie welke weegfactoren en selecties gebruikt 
moeten worden .Gebruik van verkeerde weegvariabelen en selecties leidt tot foutieve uitkomsten. 

• Oneigenlijke aanwending van gegevens: Het WBO is opgezet vanuit een specifieke 
doelstelling: het dient gegevens te genereren die van dienst kunnen zijn bij de voorbereiding en 
evaluatie van het volkshuisvestingsbeleid. Bij de opzet van het WBO is wel rekening gehouden 
met wensen uit andere disciplines, toch blijft Wonen de kern waar om het WBO draait. 
Onderzoekers die het WBO willen gebruiken op andere terreinen moeten zich bewust zijn van de 
beperkingen. Dit kunnen conceptuele beperkingen zijn, maar ook technische beperkingen. De 
uitkomsten van het WBO hoeven op andere terreinen niet te sporen met officiële uitkomsten van 
die terreinen uit andere bronnen. Inkomen en uitkeringen zijn hier goede voorbeelden van. 
Inkomsten worden in het WBO vooral verzameld om de relatie tussen inkomen en woonuitgaven 
te volgen. De wijze van verzameling en de afleiding van het inkomen leiden echter niet 
noodzakelijkerwijs tot eenzelfde inkomen als dat van het Inkomenspanelonderzoek. Ook de 
uitkeringen in het WBO kunnen makkelijk afwijken van de aantallen die uit de registraties bekend 
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zijn. Het is goed zich hiervan bewust te zijn en de meetlat van het WBO niet langs elke andere 
uitkomst te leggen. 
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Bijlage 1 Item non-respons 

Overzicht van het percentage TOGA’s (Ten Onrechte Geen Antwoord) per variabele gebaseerd op het 
75.043 cases grote bestand van het WBO 2002. De CATI-vragenlijst omvat minder variabelen dan de 
CAPI-vragenlijst. De ontbrekende variabelen bij CATI zijn op NVT (Niet Van Toepassing) gezet. 
Sommige variabelen zijn niet in de lijst opgenomen. Dit komt dan omdat ze geen non-respons hebben, 
geen geldige waarde hebben, of omdat deze berekend zijn uit andere variabelen. 
 
Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 

1 AANTALPP 0 0 75043 0,0% 
2 HHKERN 18121 0 56922 0,0% 
3 GSL13 56922 0 18121 0,0% 
4 GBDAG4 56922 0 18121 0,0% 
5 GBMND4 56922 0 18121 0,0% 
6 GBJAAR4 56922 0 18121 0,0% 
7 GSL15 53596 0 21447 0,0% 
8 GBDAG6 53596 0 21447 0,0% 
9 GBMND6 53596 0 21447 0,0% 

10 GBJAAR6 53596 0 21447 0,0% 
11 GBDAG7 53596 0 21447 0,0% 
12 GBMND7 53596 0 21447 0,0% 
13 GBJAAR7 53596 0 21447 0,0% 
14 RESPOH8 42133 0 32910 0,0% 
15 GSL19 42133 0 32910 0,0% 
16 GBDAG10 42133 0 32910 0,0% 
17 GBMND10 42133 0 32910 0,0% 
18 GBJAAR10 42133 0 32910 0,0% 
19 GBDAG11 53903 2 21138 0,0% 
20 GBMND11 53903 2 21138 0,0% 
21 GBJAAR11 53903 2 21138 0,0% 
22 GBDAG12 50460 104 24479 0,4% 
23 GBMND12 50461 99 24483 0,4% 
24 GBJAAR12 50461 288 24294 1,2% 
25 GBDAG413 59743 109 15191 0,7% 
26 GBMND413 59742 105 15196 0,7% 
27 GBJR413 59742 244 15057 1,6% 
28 GBDAG513 70431 63 4549 1,4% 
29 GBMND513 70431 60 4552 1,3% 
30 GBJR513 70431 116 4496 2,5% 
31 GBDAG613 73954 33 1056 3,0% 
32 GBMND613 73954 32 1057 2,9% 
33 GBJR613 73954 52 1037 4,8% 
34 GBDAG713 74746 13 284 4,4% 
35 GBMND713 74746 13 284 4,4% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
36 GBJR713 74746 21 276 7,1% 
37 GBDAG813 74940 12 91 11,7% 
38 GBMND813 74940 11 92 10,7% 
39 GBJR813 74940 14 89 13,6% 
40 GBDAG913 75003 6 34 15,0% 
41 GBMND913 75003 6 34 15,0% 
42 GBJR913 75003 5 35 12,5% 
43 WOBYMO14 73695 0 1348 0,0% 
44 GBDAG15 67777 496 6770 6,8% 
45 GBMND15 67777 475 6791 6,5% 
46 GBJAAR15 67777 521 6745 7,2% 
47 GBDAG16 66999 497 7547 6,2% 
48 GBMND16 66999 471 7573 5,9% 
49 GBJAAR16 66999 548 7496 6,8% 
50 GBDAG117 69803 186 5054 3,5% 
51 GBMND117 69803 177 5063 3,4% 
52 GBJR117 69803 160 5080 3,1% 
53 GBDAG217 73035 121 1887 6,0% 
54 GBMND217 73035 118 1890 5,9% 
55 GBJR217 73035 119 1889 5,9% 
56 GBDAG317 74398 58 587 9,0% 
57 GBMND317 74398 56 589 8,7% 
58 GBJR317 74398 55 590 8,5% 
59 GBDAG417 74784 40 219 15,4% 
60 GBMND417 74784 40 219 15,4% 
61 GBJR417 74784 40 219 15,4% 
62 GBDAG517 74911 22 110 16,7% 
63 GBMND517 74911 22 110 16,7% 
64 GBJR517 74911 23 109 17,4% 
65 GBDAG617 74983 8 52 13,3% 
66 GBMND617 74983 7 53 11,7% 
67 GBJR617 74983 10 50 16,7% 
68 RESPOH18 74557 0 486 0,0% 
69 ANDER1 74808 0 235 0,0% 
70 GSL120 74557 0 486 0,0% 
71 GBDAG21 74557 0 486 0,0% 
72 GBMND21 74557 0 486 0,0% 
73 GBJAAR21 74557 0 486 0,0% 
74 GBDAG22 74879 0 164 0,0% 
75 GBMND22 74879 0 164 0,0% 
76 GBJAAR22 74879 0 164 0,0% 
77 AKIND 74792 0 251 0,0% 
78 GBDAG24 74792 4 247 1,6% 
79 GBMND24 74792 4 247 1,6% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
80 GBJAAR24 74792 9 242 3,6% 
81 GBDAG425 74913 1 129 0,8% 
82 GBMND425 74913 1 129 0,8% 
83 GBJR425 74913 4 126 3,1% 
84 GBDAG525 75009 0 34 0,0% 
85 GBMND525 75009 0 34 0,0% 
86 GBJR525 75009 1 33 2,9% 
87 GBDAG625 75029 0 14 0,0% 
88 GBMND625 75029 0 14 0,0% 
89 GBJR625 75029 1 13 7,1% 
90 GBDAG725 75036 0 7 0,0% 
91 GBMND725 75036 0 7 0,0% 
92 GBJR725 75036 1 6 14,3% 
93 GBDAG825 75039 0 4 0,0% 
94 GBMND825 75039 0 4 0,0% 
95 GBJR825 75039 1 3 25,0% 
96 GBDAG925 75043 0 0 0,0% 
97 GBMND925 75043 0 0 0,0% 
98 GBJR925 75043 0 0 0,0% 
99 WOBYMO26 74993 0 50 0,0% 

100 GBDAG27 74979 2 62 3,1% 
101 GBMND27 74979 2 62 3,1% 
102 GBJAAR27 74979 3 61 4,7% 
103 GBDAG28 74953 8 82 8,9% 
104 GBMND28 74953 8 82 8,9% 
105 GBJAAR28 74953 10 80 11,1% 
106 AANTBRZU 74941 0 102 0,0% 
107 GBDAG130 74985 3 55 5,2% 
108 GBMND130 74985 3 55 5,2% 
109 GBJR130 74985 3 55 5,2% 
110 GBDAG230 75024 1 18 5,3% 
111 GBMND230 75024 1 18 5,3% 
112 GBJR230 75024 0 19 0,0% 
113 GBDAG330 75039 0 4 0,0% 
114 GBMND330 75039 0 4 0,0% 
115 GBJR330 75039 0 4 0,0% 
116 GBDAG430 75039 0 4 0,0% 
117 GBMND430 75039 0 4 0,0% 
118 GBJR430 75039 0 4 0,0% 
119 GBDAG530 75043 0 0 0,0% 
120 GBMND530 75043 0 0 0,0% 
121 GBJR530 75043 0 0 0,0% 
122 GBDAG630 75043 0 0 0,0% 
123 GBMND630 75043 0 0 0,0% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
124 GBJR630 75043 0 0 0,0% 
125 RESPOH31 74868 0 175 0,0% 
126 ANDER2 74984 0 59 0,0% 
127 GSL133 74868 0 175 0,0% 
128 GBDAG34 74868 0 175 0,0% 
129 GBMND34 74868 0 175 0,0% 
130 GBJAAR34 74868 0 175 0,0% 
131 GBDAG35 74927 0 116 0,0% 
132 GBMND35 74927 0 116 0,0% 
133 GBJAAR35 74927 0 116 0,0% 
134 GSL136 73139 0 1904 0,0% 
135 GBDAG37 73139 0 1904 0,0% 
136 GBMND37 73139 0 1904 0,0% 
137 GBJAAR37 73139 0 1904 0,0% 
138 GEBL_OP 0 37 75006 0,0% 
139 CODE_OP 0 37 75006 0,0% 
140 INNED 66796 60 8187 0,7% 
141 ETNI_OP 0 260 74783 0,3% 
142 GEBL_PA 0 210 74833 0,3% 
143 CODE_PA 3 210 74830 0,3% 
144 GEBL_MA 0 126 74917 0,2% 
145 CODE_MA 4 126 74913 0,2% 
146 GEBL_PRT 32172 31 42840 0,1% 
147 CODE_PRT 32175 31 42837 0,1% 
148 GEBL_PAP 32172 101 42770 0,2% 
149 CODE_PAP 32176 101 42766 0,2% 
150 GEBL_MAP 32172 77 42794 0,2% 
151 CODE_MAP 32176 77 42790 0,2% 
152 HUUREIG 0 7 75036 0,0% 
153 HUUR1 42163 12 32868 0,0% 
154 HUUREIG2 74989 0 54 0,0% 
155 MEERHH 9330 27 65686 0,0% 
156 HOEVHH 72593 84 2366 3,4% 
157 HOEVPP 72593 102 2348 4,2% 
158 VERHUUR 72593 4 2446 0,2% 
159 HOEVKAM 74811 1 231 0,4% 
160 ONDRHUUR 73314 11 1718 0,6% 
161 WONTYPE 9776 0 65267 0,0% 
162 INGEBR 73281 1 1761 0,1% 
163 SRTWOONR 74312 0 731 0,0% 
164 AARDADR 74496 0 547 0,0% 
165 ANDERS 74629 0 414 0,0% 
166 WONFLAT 28714 14 46315 0,0% 
167 SRTFLAT 56434 76 18533 0,4% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
168 VERDIEP 56434 23 18586 0,1% 
169 VERDWKAM 56627 11 18405 0,1% 
170 PERSLIFT 56627 4 18412 0,0% 
171 OUDWON 11807 113 63123 0,2% 
172 OUDVWD 71289 60 3694 1,6% 
173 SRTBEJW 71289 29 3725 0,8% 
174 OPZICH 71289 32 3722 0,9% 
175 STEUNP 71289 36 3718 1,0% 
176 DIENST 73407 55 1581 3,4% 
177 GHHULP 73830 1 1212 0,1% 
178 WGHHULP1 74540 0 503 0,0% 
179 WGHHULP2 74540 0 503 0,0% 
180 WGHHULP3 74540 0 503 0,0% 
181 WGHHULP4 74540 0 503 0,0% 
182 WGHHULP5 74540 0 503 0,0% 
183 WGHHULP6 74540 0 503 0,0% 
184 HVERZORG 73407 141 1495 8,6% 
185 GZORG 74214 1 828 0,1% 
186 WGZORG1 74880 0 163 0,0% 
187 WGZORG2 74880 0 163 0,0% 
188 WGZORG3 74880 0 163 0,0% 
189 WGZORG4 74880 0 163 0,0% 
190 WGZORG5 74880 0 163 0,0% 
191 RECEP 72722 3 2318 0,1% 
192 HUISMEES 72722 37 2284 1,6% 
193 RECRUIM 72722 10 2311 0,4% 
194 ZORGKAM 72722 42 2279 1,8% 
195 ALARMBK 71289 7 3747 0,2% 
196 BOUWJAAR 9776 4698 60569 7,2% 
197 PRTOPDR 38896 211 35936 0,6% 
198 TUIN1 9776 0 65267 0,0% 
199 TUIN2 9776 0 65267 0,0% 
200 TUIN3 9776 0 65267 0,0% 
201 TUIN4 9776 0 65267 0,0% 
202 TUIN5 9776 0 65267 0,0% 
203 TUIN6 9776 0 65267 0,0% 
204 TUIN7 9776 0 65267 0,0% 
205 OPPBUI1 26767 3049 45227 6,3% 
206 DAKTERRA 9776 7 65260 0,0% 
207 OPPBUI2 51364 803 22876 3,4% 
208 GARAGE 9776 8 65259 0,0% 
209 EIGPARK 31453 282 43308 0,6% 
210 KAMERS 9776 19 65248 0,0% 
211 OPPKAM 9776 2029 63238 3,1% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
212 OPPTBIN 9776 9907 55360 15,2% 
213 EIGNKEUK 74437 2 604 0,3% 
214 SRTKEUK 9796 62 65185 0,1% 
215 OPPKEUK 10345 2432 62266 3,8% 
216 BADDOUCH 10989 17 64037 0,0% 
217 EIGENWC 74437 1 605 0,2% 
218 EIGENBAD 74437 1 605 0,2% 
219 CV 9776 12 65255 0,0% 
220 GEZOND 0 49 74994 0,1% 
221 LANGDA 0 120 74923 0,2% 
222 KTRAP 0 84 74959 0,1% 
223 KSTZIT 0 62 74981 0,1% 
224 KGSTZIT 64409 11 10623 0,1% 
225 KINUIT 64409 5 10629 0,0% 
226 KWAS 64409 8 10626 0,1% 
227 KLOPEN 64409 62 10572 0,6% 
228 KBSCHAP 64409 71 10563 0,7% 
229 KHHTRAP 64409 165 10469 1,6% 
230 PKTRAP 32174 34 42835 0,1% 
231 PKSTZIT 32174 45 42824 0,1% 
232 PKGSTZIT 71458 7 3578 0,2% 
233 PKINUIT 71458 4 3581 0,1% 
234 PKWAS 71458 7 3578 0,2% 
235 PKLOPEN 71458 14 3571 0,4% 
236 PKBSCHAP 71458 48 3537 1,3% 
237 PKHHTRAP 71458 64 3521 1,8% 
238 HHULP 62176 11 12856 0,1% 
239 WHHULP1 70880 0 4163 0,0% 
240 WHHULP2 70880 0 4163 0,0% 
241 WHHULP3 70880 0 4163 0,0% 
242 WHHULP4 70880 0 4163 0,0% 
243 WHHULP5 70880 0 4163 0,0% 
244 WHHULP6 70880 0 4163 0,0% 
245 WHHULP7 70880 0 4163 0,0% 
246 UHHULPF 73985 50 1008 4,7% 
247 UHHULPT 73034 15 1994 0,7% 
248 UHHULPV 74875 4 164 2,4% 
249 UHHULPP 74052 8 983 0,8% 
250 ZORG 62176 14 12853 0,1% 
251 WZORG1 74374 0 669 0,0% 
252 WZORG2 74374 0 669 0,0% 
253 WZORG3 74374 0 669 0,0% 
254 WZORG4 74374 0 669 0,0% 
255 WZORG5 74374 0 669 0,0% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
256 WZORG6 74374 0 669 0,0% 
257 WZORG7 74374 0 669 0,0% 
258 UZORGF 74915 11 117 8,6% 
259 UZORGT 74600 11 432 2,5% 
260 UZORGV 75003 4 36 10,0% 
261 UZORGP 75024 1 18 5,3% 
262 VERP 62176 17 12850 0,1% 
263 WVERP1 74738 0 305 0,0% 
264 WVERP2 74738 0 305 0,0% 
265 WVERP3 74738 0 305 0,0% 
266 WVERP4 74738 0 305 0,0% 
267 WVERP5 74738 0 305 0,0% 
268 WVERP6 74738 0 305 0,0% 
269 WVERP7 74738 0 305 0,0% 
270 UVERPF 75031 3 9 25,0% 
271 UVERPT 74840 7 196 3,4% 
272 UVERPV 75013 5 25 16,7% 
273 UVERPP 75025 2 16 11,1% 
274 TRAPPEN 1 16 75026 0,0% 
275 GELYKVL 25 17 75001 0,0% 
276 AANPAS 0 43 75000 0,1% 
277 SRTAANPA 68105 49 6889 0,7% 
278 NOODZAAK 68105 9 6929 0,1% 
279 MUURISO 9776 8533 56734 13,1% 
280 BUURONDE 59009 27 16007 0,2% 
281 VLOERISO 22752 3945 48346 7,5% 
282 BUURBOVE 56433 14 18596 0,1% 
283 DAKISO 22131 4767 48145 9,0% 
284 BEKEPA 38896 341 35806 0,9% 
285 EPA 62744 646 11653 5,3% 
286 RAAMWKAM 9776 152 65115 0,2% 
287 RAAMAKAM 10819 312 63912 0,5% 
288 WIEVERH 45918 402 28723 1,4% 
289 OMSCHREX 52528 0 22515 0,0% 
290 OMSCHRE 52528 0 22515 0,0% 
291 PERIODEH 45946 358 28739 1,2% 
292 TOTHUUR 45920 1249 27874 4,3% 
293 KOSTIN1 45918 0 29125 0,0% 
294 KOSTIN2 45918 0 29125 0,0% 
295 KOSTIN3 45918 0 29125 0,0% 
296 KOSTIN4 45918 0 29125 0,0% 
297 KOSTIN5 45918 0 29125 0,0% 
298 KOSTIN6 45918 0 29125 0,0% 
299 KOSTIN7 45918 0 29125 0,0% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
300 KOSTIN8 45918 0 29125 0,0% 
301 KOSTIN9 45918 0 29125 0,0% 
302 KOSTIN10 45918 0 29125 0,0% 
303 HUURSUBS 45918 294 28831 1,0% 
304 ONTVSUBS 66829 101 8113 1,2% 
305 MNDKWART 73246 95 1702 5,3% 
306 HOEVSUBS 70778 954 3311 22,4% 
307 KALEHUUR 70996 56 3991 1,4% 
308 AANVRAAG 54567 322 20154 1,6% 
309 WILKOPEN 45918 30 29095 0,1% 
310 RKOOP1 67007 0 8036 0,0% 
311 RKOOP2 67007 0 8036 0,0% 
312 RKOOP3 67007 0 8036 0,0% 
313 RKOOP4 67007 0 8036 0,0% 
314 RKOOP5 67007 0 8036 0,0% 
315 RKOOP6 67007 0 8036 0,0% 
316 RKOOP7 67007 0 8036 0,0% 
317 RKOOP8 67007 0 8036 0,0% 
318 RKOOP9 67007 0 8036 0,0% 
319 RKOOP10 67007 0 8036 0,0% 
320 RKOOP11 67007 0 8036 0,0% 
321 RNKOOP1 53983 0 21060 0,0% 
322 RNKOOP2 53983 0 21060 0,0% 
323 RNKOOP3 53983 0 21060 0,0% 
324 RNKOOP4 53983 0 21060 0,0% 
325 RNKOOP5 53983 0 21060 0,0% 
326 RNKOOP6 53983 0 21060 0,0% 
327 RNKOOP7 53983 0 21060 0,0% 
328 RNKOOP8 53983 0 21060 0,0% 
329 RNKOOP9 53983 0 21060 0,0% 
330 RNKOOP10 53983 0 21060 0,0% 
331 RNKOOP11 53983 0 21060 0,0% 
332 RNKOOP12 53983 0 21060 0,0% 
333 RNKOOP13 53983 0 21060 0,0% 
334 RNKOOP14 53983 0 21060 0,0% 
335 RNKOOP15 53983 0 21060 0,0% 
336 AHUURK 45918 297 28828 1,0% 
337 BEKKOSU 45918 282 28843 1,0% 
338 KWHEF 0 4108 70935 5,5% 
339 ERFPACHT 38896 1182 34965 3,3% 
340 KOSTERFP 74154 355 534 39,9% 
341 VERKPRYX 71048 3981 14 99,6% 
342 VERKPRYS 38901 3981 32161 11,0% 
343 ONRZAAKX 64509 10529 5 100,0% 
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344 ONRZAAKB 38900 10529 25614 29,1% 
345 EENMEERH 38896 493 35654 1,4% 
346 N_HYPOTH 70460 76 4507 1,7% 
347 COMBIHYP 43801 454 30788 1,5% 
348 SRTCOM1 67564 0 7479 0,0% 
349 SRTCOM2 67564 0 7479 0,0% 
350 SRTCOM3 67564 0 7479 0,0% 
351 SRTCOM4 67564 0 7479 0,0% 
352 SRTCOM5 67564 0 7479 0,0% 
353 SRTCOM6 67564 0 7479 0,0% 
354 SRTCOM7 67564 0 7479 0,0% 
355 SRTCOM8 67564 0 7479 0,0% 
356 SRTCOM9 67564 0 7479 0,0% 
357 SRTCOM10 67564 0 7479 0,0% 
358 SRTHYPO 51280 1906 21857 8,0% 
359 ASRTHYPO 74199 183 661 21,7% 
360 NATGEMG 43801 2515 28727 8,1% 
361 LOOPTYD 43801 3326 27916 10,6% 
362 RENTEX 70720 4320 3 99,9% 
363 RENTE 43801 4319 26923 13,8% 
364 F_HYPOTH 43802 5398 25843 17,3% 
365 F_RENTE 43803 13034 18206 41,7% 
366 OOITHUUR 38896 46 36101 0,1% 
367 JRGKOCH1 72806 58 2179 2,6% 
368 VERHTOEN 74403 6 634 0,9% 
369 RGKOCH1 74403 0 640 0,0% 
370 RGKOCH2 74403 0 640 0,0% 
371 RGKOCH3 74403 0 640 0,0% 
372 RGKOCH4 74403 0 640 0,0% 
373 RGKOCH5 74403 0 640 0,0% 
374 RGKOCH6 74403 0 640 0,0% 
375 RGKOCH7 74403 0 640 0,0% 
376 RGKOCH8 74403 0 640 0,0% 
377 RGKOCH9 74403 0 640 0,0% 
378 RGKOCH10 74403 0 640 0,0% 
379 RGKOCH11 74403 0 640 0,0% 
380 HUURPRYS 74403 45 595 7,0% 
381 JRGKOCH2 41133 269 33641 0,8% 
382 VANWIE 64007 26 11010 0,2% 
383 PRGKOCHX 74094 948 1 99,9% 
384 PRGKOCHT 63368 948 10727 8,1% 
385 ISOENERG 9777 200 65066 0,3% 
386 ONDERHD 9777 221 65045 0,3% 
387 BOUWTECH 9777 178 65088 0,3% 
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388 NIEUWVZN 9777 135 65131 0,2% 
389 VERFRAAI 9777 112 65154 0,2% 
390 GEMSDEEL 56433 225 18385 1,2% 
391 GEENONDH 50237 1264 23542 5,1% 
392 WIEUITV1 34862 0 40181 0,0% 
393 WIEUITV2 34862 0 40181 0,0% 
394 WIEUITV3 34862 0 40181 0,0% 
395 WIEUITV4 34862 0 40181 0,0% 
396 WIEUITV5 34862 0 40181 0,0% 
397 WIEUITV6 34862 0 40181 0,0% 
398 WIEUITV7 34862 0 40181 0,0% 
399 KOSTONDH 46853 2154 26036 7,6% 
400 TYDONDH 46852 1041 27150 3,7% 
401 PLANONDH 9778 1391 63874 2,1% 
402 TEVRWON 9777 18 65248 0,0% 
403 INDELING 9780 51 65212 0,1% 
404 TEKLEIN 9779 23 65241 0,0% 
405 TEGROOT 18910 26 56107 0,0% 
406 ONDRHOUD 9777 55 65211 0,1% 
407 SFEER 9777 96 65170 0,1% 
408 ONVBUIT 9780 98 65165 0,2% 
409 LIGGING 9777 190 65076 0,3% 
410 LOOPAFST 28638 49 46356 0,1% 
411 WOONOMG 9779 35 65229 0,1% 
412 BEBOUW 9778 235 65030 0,4% 
413 VRVELEND 9780 28 65235 0,0% 
414 BRTVHMOG 9780 403 64860 0,6% 
415 GEHECHT 9781 173 65089 0,3% 
416 THUISB 9778 53 65212 0,1% 
417 OBEKLAD 9779 162 65102 0,2% 
418 OVERNIEL 9783 779 64481 1,2% 
419 OROMMEL 9780 71 65192 0,1% 
420 OHPOEP 9784 231 65028 0,4% 
421 OBUREN 9778 61 65204 0,1% 
422 OBRTBEW 9782 63 65198 0,1% 
423 OJONG 9778 80 65185 0,1% 
424 OGELUID 9782 51 65210 0,1% 
425 OSTANK 9779 74 65190 0,1% 
426 OVERKEER 9781 43 65219 0,1% 
427 CONBUREN 9780 63 65200 0,1% 
428 CONBEWON 9780 75 65188 0,1% 
429 LEEFBAAR 9778 444 64821 0,7% 
430 PRETTIG 9780 921 64342 1,4% 
431 SAAMHOR 9780 840 64423 1,3% 
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432 MENSKEN 9777 813 64453 1,2% 
433 TBEVSAMS 9783 514 64746 0,8% 
434 VERKEERS 9779 141 65123 0,2% 
435 BEROOFD 9779 93 65171 0,1% 
436 ACTIEF 9776 459 64808 0,7% 
437 INZET 9776 2406 62861 3,7% 
438 BRTVA 9776 1963 63304 3,0% 
439 BRTZVA 9776 3942 61325 6,0% 
440 WINKELS 9776 335 64932 0,5% 
441 GEBRWINK 9776 51 65216 0,1% 
442 PARKEER 9776 1811 63456 2,8% 
443 GEBRPARK 9776 162 65105 0,2% 
444 HALTES 9776 10236 55031 15,7% 
445 GEBRHALT 9776 332 64935 0,5% 
446 GROEN 9776 141 65126 0,2% 
447 JONGEREN 9776 10762 54505 16,5% 
448 GEBRJONG 66950 43 8050 0,5% 
449 SCHOLEN 59872 1073 14098 7,1% 
450 GEBRSCHO 59872 17 15154 0,1% 
451 SPEELGEL 59872 191 14980 1,3% 
452 GEBRSPEE 59872 28 15143 0,2% 
453 CRECHES 67706 1263 6074 17,2% 
454 GEBRCREC 67706 57 7280 0,8% 
455 JRKOMWON 445 51 74547 0,1% 
456 VOOR2000 74801 18 224 7,4% 
457 NVERHUIS 61275 92 13676 0,7% 
458 ZELFHHV 61276 22 13745 0,2% 
459 SAMHHVV 69015 25 6003 0,4% 
460 VPHHVV 72048 2 2993 0,1% 
461 VAGVV 61276 97 13670 0,7% 
462 WNAGVV 73449 16 1578 1,0% 
463 BEWUST 61276 256 13511 1,9% 
464 VORBUURT 61276 36 13731 0,3% 
465 POSTCOCY 61544 0 13499 0,0% 
466 COD_LND 74775 3 265 1,1% 
467 WOONPL1 73836 0 1207 0,0% 
468 WOONPL2 73834 0 1209 0,0% 
469 STRAAT 73510 323 1210 21,1% 
470 REDVERH1 69016 9 6018 0,1% 
471 REDVH1 65180 0 9863 0,0% 
472 REDVH2 65180 0 9863 0,0% 
473 REDVH3 65180 0 9863 0,0% 
474 REDVH4 65180 0 9863 0,0% 
475 REDVH5 65180 0 9863 0,0% 
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476 REDVH6 65180 0 9863 0,0% 
477 REDVH7 65180 0 9863 0,0% 
478 REDVH8 65180 0 9863 0,0% 
479 BELANGRR 74262 22 759 2,8% 
480 WERKV 74047 2 994 0,2% 
481 WONINGV 72549 2 2492 0,1% 
482 OMGRVV1 74015 0 1028 0,0% 
483 OMGRVV2 74015 0 1028 0,0% 
484 OMGRVV3 74015 0 1028 0,0% 
485 OMGRVV4 74015 0 1028 0,0% 
486 OMGRVV5 74015 0 1028 0,0% 
487 OMGRVV6 74015 0 1028 0,0% 
488 OMGRVV7 74015 0 1028 0,0% 
489 OMGRVV8 74015 0 1028 0,0% 
490 OMGRVV9 74015 0 1028 0,0% 
491 OMGRVV10 74015 0 1028 0,0% 
492 OMGRVV11 74015 0 1028 0,0% 
493 OMGRVV12 74015 0 1028 0,0% 
494 OMGRVV13 74015 0 1028 0,0% 
495 OMGRVV14 74015 0 1028 0,0% 
496 OMGRVV15 74015 0 1028 0,0% 
497 OUDWOV1 74051 0 992 0,0% 
498 OUDWOV2 74051 0 992 0,0% 
499 OUDWOV3 74051 0 992 0,0% 
500 OUDWOV4 74051 0 992 0,0% 
501 OUDWOV5 74051 0 992 0,0% 
502 OUDWOV6 74051 0 992 0,0% 
503 OUDWOV7 74051 0 992 0,0% 
504 OUDWOV8 74051 0 992 0,0% 
505 OUDWOV9 74051 0 992 0,0% 
506 OUDWOV10 74051 0 992 0,0% 
507 OUDWOV11 74051 0 992 0,0% 
508 OUDWOV12 74051 0 992 0,0% 
509 OUDWOV13 74051 0 992 0,0% 
510 EIGNAARV 61544 61 13438 0,5% 
511 HUURDERV 66072 118 8853 1,3% 
512 WONTYPEV 61544 27 13472 0,2% 
513 SRTWOONV 74533 12 498 2,4% 
514 AARDADRV 74743 11 289 3,7% 
515 OUDWONV 62178 11 12854 0,1% 
516 WONFLATV 66480 9 8554 0,1% 
517 SRTFLATV 70231 55 4757 1,1% 
518 VERDWKAV 70231 18 4794 0,4% 
519 PERSLIFV 70231 3 4809 0,1% 
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520 BOUWJRV 61652 2346 11045 17,5% 
521 AANTKAMV 61652 141 13250 1,1% 
522 GROOTTEV 61652 96 13295 0,7% 
523 TRAPPENV 61652 42 13349 0,3% 
524 GELYKVLV 61652 49 13342 0,4% 
525 VERHUURV 70248 84 4711 1,8% 
526 PERIODEV 70248 39 4756 0,8% 
527 TOTHUURV 70248 350 4445 7,3% 
528 KOSTINV1 70248 0 4795 0,0% 
529 KOSTINV2 70248 0 4795 0,0% 
530 KOSTINV3 70248 0 4795 0,0% 
531 KOSTINV4 70248 0 4795 0,0% 
532 KOSTINV5 70248 0 4795 0,0% 
533 KOSTINV6 70248 0 4795 0,0% 
534 HUURSUBV 70248 47 4748 1,0% 
535 VERKOOPX 74018 1025 0 100,0% 
536 VERKOOPV 70818 1025 3200 24,3% 
537 LEEGV 61544 117 13382 0,9% 
538 REDENV 71327 5 3711 0,1% 
539 JRWOONV 61544 113 13386 0,8% 
540 VERHWENS 0 8 75035 0,0% 
541 MOETVERH 19729 0 55314 0,0% 
542 TERMYN 54840 2947 17256 14,6% 
543 NIVI1 73296 0 1747 0,0% 
544 NIVI2 73296 0 1747 0,0% 
545 NIVI3 73296 0 1747 0,0% 
546 NIVI4 73296 0 1747 0,0% 
547 NIVI5 73296 0 1747 0,0% 
548 NIVI6 73296 0 1747 0,0% 
549 NIVI7 73296 0 1747 0,0% 
550 NIVI8 73296 0 1747 0,0% 
551 NIVI9 73296 0 1747 0,0% 
552 NIVI10 73296 0 1747 0,0% 
553 NIVI11 73296 0 1747 0,0% 
554 REDNBLYF 56165 251 18627 1,3% 
555 ZELFDEHH 54840 701 19502 3,5% 
556 TOEKHH 67794 126 7123 1,7% 
557 TOEKKERN 70562 84 4397 1,9% 
558 TOEKVPHH 73583 3 1457 0,2% 
559 ANDERT 75032 1 10 9,1% 
560 HUUREIGT 74426 35 582 5,7% 
561 VERHRED1 67260 76 7707 1,0% 
562 REDEN1 60144 0 14899 0,0% 
563 REDEN2 60144 0 14899 0,0% 
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564 REDEN3 60144 0 14899 0,0% 
565 REDEN4 60144 0 14899 0,0% 
566 REDEN5 60144 0 14899 0,0% 
567 REDEN6 60144 0 14899 0,0% 
568 REDEN7 60144 0 14899 0,0% 
569 REDEN8 60144 0 14899 0,0% 
570 VOORNRED 72952 61 2030 2,9% 
571 WERK 73838 11 1194 0,9% 
572 WONING 69923 12 5108 0,2% 
573 BUURTT 72873 8 2162 0,4% 
574 WONTYPET 55007 369 19667 1,8% 
575 SRTWOONT 74546 6 491 1,2% 
576 AARDADRT 74611 3 429 0,7% 
577 OUDWONT 55983 94 18966 0,5% 
578 GSRTOUD 73168 66 1809 3,5% 
579 GCOMPLEX 73168 23 1852 1,2% 
580 GEIGTAAL 73804 2 1237 0,2% 
581 GHUISMEE 73804 2 1237 0,2% 
582 GRECEP 73804 2 1237 0,2% 
583 GZETEN 73804 2 1237 0,2% 
584 GRECRUIM 73804 2 1237 0,2% 
585 GZORGKAM 73804 2 1237 0,2% 
586 GALARMBK 73168 2 1873 0,1% 
587 ZELFST 73168 56 1819 3,0% 
588 WOFLATT1 63606 2 11435 0,0% 
589 WOFLATT2 68335 1 6707 0,0% 
590 VERDIEPT 68335 250 6458 3,7% 
591 PERLIFTT 68335 2 6706 0,0% 
592 HUURKOOP 55007 396 19640 2,0% 
593 KOOPPRYX 73459 1581 3 99,8% 
594 KOOPPRYS 64651 1581 8811 15,2% 
595 HYPOBEDR 73477 947 619 60,5% 
596 HUPRBEDR 63995 1260 9788 11,4% 
597 HUURSUBT 63995 3 11045 0,0% 
598 HUPRKLAS 70538 150 4355 3,3% 
599 AANTKAMT 55007 23 20013 0,1% 
600 OPPKAMT 55007 76 19960 0,4% 
601 OPPKEUT 55007 93 19943 0,5% 
602 OPPTOTT 55007 144 19892 0,7% 
603 NWBOUW 55007 93 19943 0,5% 
604 PERBOUW 55007 343 19693 1,7% 
605 ACNWBOUW 55007 362 19674 1,8% 
606 GBIBUKOM 55007 178 19858 0,9% 
607 GLIGGING 57805 139 17099 0,8% 
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608 HOOGLAAG 55007 205 19831 1,0% 
609 GWOBRT 55007 148 19888 0,7% 
610 TRAPPENT 55007 173 19863 0,9% 
611 GGELYKVL 55007 129 19907 0,6% 
612 PRIORT 55007 389 19647 1,9% 
613 PRIORT2 55395 173 19475 0,9% 
614 PARTOPDR 55861 28 19154 0,1% 
615 ARCHCAT 70720 2 4321 0,0% 
616 WAAR 55007 195 19841 1,0% 
617 EIGWYK 64335 16 10692 0,1% 
618 WYK 70041 60 4942 1,2% 
619 GEMEENTE 69244 0 5799 0,0% 
620 GEMEENT2 69244 0 5799 0,0% 
621 SPECBRT 69501 318 5224 5,7% 
622 ALTERBRT 63261 463 11319 3,9% 
623 REGIO 68547 203 6293 3,1% 
624 XPROV 68547 167 6329 2,6% 
625 GEMGROOT 55493 709 18841 3,6% 
626 ONDERNO 56318 56 18669 0,3% 
627 LANGZOEK 63484 20 11539 0,2% 
628 ZOEKAC11 68582 0 6461 0,0% 
629 ZOEKAC12 68582 0 6461 0,0% 
630 ZOEKAC13 68582 0 6461 0,0% 
631 ZOEKAC14 68582 0 6461 0,0% 
632 ZOEKAC15 68582 0 6461 0,0% 
633 ZOEKAC16 68582 0 6461 0,0% 
634 ZOEKAC17 68582 0 6461 0,0% 
635 ZOEKAC21 68776 0 6267 0,0% 
636 ZOEKAC22 68776 0 6267 0,0% 
637 ZOEKAC23 68776 0 6267 0,0% 
638 ZOEKAC24 68776 0 6267 0,0% 
639 ZOEKAC25 68776 0 6267 0,0% 
640 ZOEKAC26 68776 0 6267 0,0% 
641 ZOEKAC31 70512 0 4531 0,0% 
642 ZOEKAC32 70512 0 4531 0,0% 
643 ZOEKAC33 70512 0 4531 0,0% 
644 ZOEKAC34 70512 0 4531 0,0% 
645 ZOEKAC35 70512 0 4531 0,0% 
646 ZOEKAC36 70512 0 4531 0,0% 
647 ZOEKAC37 70512 0 4531 0,0% 
648 ZOEKAC38 70512 0 4531 0,0% 
649 NOGNIETS 56318 312 18413 1,7% 
650 ACCEPTW 56318 32 18693 0,2% 
651 LEEGH 55007 269 19767 1,3% 
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652 NIETLEEG 69828 4 5211 0,1% 
653 BINDLING 4713 235 70095 0,3% 
654 BGROOT 4711 189 70143 0,3% 
655 BONDERHD 4711 145 70187 0,2% 
656 BSFEER 4713 259 70071 0,4% 
657 BBUITEN 4715 351 69977 0,5% 
658 BBEBOUW 4715 519 69809 0,7% 
659 BTHUISB 4718 161 70164 0,2% 
660 BBEKLAD 4716 313 70014 0,4% 
661 BVERNIEL 4715 831 69497 1,2% 
662 BROMMEL 4714 189 70140 0,3% 
663 BHPOEP 4714 304 70025 0,4% 
664 BOJONG 4720 252 70071 0,4% 
665 BGELUID 4718 232 70093 0,3% 
666 BCONBUUR 4715 403 69925 0,6% 
667 BCONBEW 4714 439 69890 0,6% 
668 BSAAMHOR 4717 446 69880 0,6% 
669 BBEVSAMS 4715 538 69790 0,8% 
670 BVERKEER 4713 177 70153 0,3% 
671 BWINK 4715 154 70174 0,2% 
672 BPARK 4714 299 70030 0,4% 
673 BHALT 4714 335 69994 0,5% 
674 BGROEN 4714 141 70188 0,2% 
675 BJONG 4714 1151 69178 1,6% 
676 BSCHOOL 4715 622 69706 0,9% 
677 BSPEEL 4718 595 69730 0,8% 
678 BCRECH 4715 984 69344 1,4% 
679 BETWRKOP 1 75 74967 0,1% 
680 UURWKOP 28255 250 46538 0,5% 
681 WERKADOP 28253 22 46768 0,0% 
682 WRKTHUOP 29518 28 45497 0,1% 
683 WRKRUIOP 69502 89 5452 1,6% 
684 STRADROP 68924 15 6104 0,2% 
685 WRKGNOP1 33769 0 41274 0,0% 
686 WRKGNOP2 33768 0 41275 0,0% 
687 WDAGOP 33769 297 40977 0,7% 
688 REISDGOP 33768 25 41250 0,1% 
689 REISTYOP 34634 195 40214 0,5% 
690 HBWWROP 34636 975 39432 2,4% 
691 VERVWROP 34635 35 40373 0,1% 
692 CARPOOP 53146 4 21893 0,0% 
693 DGCPOOP 72068 81 2894 2,7% 
694 WILWRKOP 71961 20 3062 0,6% 
695 KUNSTROP 74083 125 835 13,0% 
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696 WRKKOMOP 74083 8 952 0,8% 
697 INKOP1 3 0 75040 0,0% 
698 INKOP2 3 0 75040 0,0% 
699 INKOP3 3 0 75040 0,0% 
700 INKOP4 3 0 75040 0,0% 
701 INKOP5 3 0 75040 0,0% 
702 INKOP6 3 0 75040 0,0% 
703 INKOP7 3 0 75040 0,0% 
704 INKOP8 3 0 75040 0,0% 
705 NINKOP1 5717 12224 57102 17,6% 
706 NINKOP2 62243 4817 7983 37,6% 
707 AWRKRIOP 31382 83 43578 0,2% 
708 INKPEROP 71833 13 3197 0,4% 
709 INKPR2OP 74349 1 693 0,1% 
710 BDNINKOP 71142 468 3433 12,0% 
711 INKONGOP 74575 212 256 45,3% 
712 SPRLNOP 31381 483 43179 1,1% 
713 AUTOZKOP 30848 108 44087 0,2% 
714 CATAUTOP 72892 371 1780 17,2% 
715 WOWEOP 30849 229 43965 0,5% 
716 WOWEINOP 57063 399 17581 2,2% 
717 WOWEOP2 69013 1225 4805 20,3% 
718 INKVAOP1 30849 218 43976 0,5% 
719 VAONINOP 66113 204 8726 2,3% 
720 INKVAOP2 73008 320 1715 15,7% 
721 EXTRAOP 31382 957 42704 2,2% 
722 BDEXTROP 60842 2796 11405 19,7% 
723 AMBABPOP 31382 357 43304 0,8% 
724 ZIEKFOOP 2 107 74934 0,1% 
725 ZKVMEEOP 645 208 74190 0,3% 
726 SRTZKVOP 645 471 73927 0,6% 
727 INPZKVOP 53615 1004 20424 4,7% 
728 TEGZKVOP 53615 1168 20260 5,5% 
729 ZIEKINOP 66147 269 8627 3,0% 
730 JLRWINOP 71161 551 3331 14,2% 
731 WINPMOP 71711 134 3198 4,0% 
732 BDGWINOP 72006 1796 1241 59,1% 
733 NINKEBOP 74753 155 135 53,4% 
734 GINKEBOP 74683 174 186 48,3% 
735 ZSAFTROP 71161 676 3206 17,4% 
736 SRTWWOP1 66304 0 8739 0,0% 
737 SRTWWOP2 66304 0 8739 0,0% 
738 SRTWWOP3 66304 0 8739 0,0% 
739 SRTWWOP4 66304 0 8739 0,0% 
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740 SRTWWOP5 66304 0 8739 0,0% 
741 SRTWWOP6 66304 0 8739 0,0% 
742 PERWWOP 74039 38 966 3,8% 
743 BDGWWOP 74039 173 831 17,2% 
744 WACHTGOP 74923 14 106 11,7% 
745 HOEVWOP 74914 11 118 8,5% 
746 SRTAOOP1 66304 0 8739 0,0% 
747 SRTAOOP2 66304 0 8739 0,0% 
748 SRTAOOP3 66304 0 8739 0,0% 
749 SRTAOOP4 66304 0 8739 0,0% 
750 SRTAOOP5 66304 0 8739 0,0% 
751 SRTAOOP6 66304 0 8739 0,0% 
752 PERZWOP 74848 9 186 4,6% 
753 ARB1OP 71389 459 3195 12,6% 
754 SRTOVOP1 66304 0 8739 0,0% 
755 SRTOVOP2 66304 0 8739 0,0% 
756 SRTOVOP3 66304 0 8739 0,0% 
757 SRTOVOP4 66304 0 8739 0,0% 
758 SRTOVOP5 66304 0 8739 0,0% 
759 SRTOVOP6 66304 0 8739 0,0% 
760 BDGOVOP 71616 366 3061 10,7% 
761 DUWLOP 67583 187 7273 2,5% 
762 SRTPEOP 65589 50 9404 0,5% 
763 BDGPEOP 71162 679 3202 17,5% 
764 SRTVUTOP 72754 45 2244 2,0% 
765 PERVUTOP 74885 0 158 0,0% 
766 BDGVUTOP 74661 63 319 16,5% 
767 NINKOVOP 72905 260 1878 12,2% 
768 INKBROP1 71575 0 3468 0,0% 
769 INKBROP2 71575 0 3468 0,0% 
770 INKBROP3 71575 0 3468 0,0% 
771 INKBROP4 71575 0 3468 0,0% 
772 INKBROP5 71575 0 3468 0,0% 
773 INKBROP6 71575 0 3468 0,0% 
774 INKBROP7 71575 0 3468 0,0% 
775 INKBROP8 71575 0 3468 0,0% 
776 INKBROP9 71575 0 3468 0,0% 
777 SRTSTOP1 57917 0 17126 0,0% 
778 SRTSTOP2 57917 0 17126 0,0% 
779 SRTSTOP3 57917 0 17126 0,0% 
780 SRTSTOP4 57917 0 17126 0,0% 
781 SRTSTOP5 57917 0 17126 0,0% 
782 SRTSTOP6 57917 0 17126 0,0% 
783 BDGWSFOP 74633 43 367 10,5% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
784 BDGSTUOP 74876 35 132 21,0% 
785 PERZIEOP 74454 28 561 4,8% 
786 BDGZIEOP 74454 186 403 31,6% 
787 BDGFRLOP 74345 201 497 28,8% 
788 BDGALIOP 74831 43 169 20,3% 
789 BDGALKOP 74771 40 232 14,7% 
790 PERLYFOP 74606 19 418 4,3% 
791 BDGLYFOP 74606 132 305 30,2% 
792 INKBX2OP 5702 722 68619 1,0% 
793 BDGBX2OP 73362 1065 616 63,4% 
794 BX2OPBN 74417 46 580 7,3% 
795 BELBX3OP 5702 2863 66478 4,1% 
796 BDGBX3OP 68801 4482 1760 71,8% 
797 NVBVOP 36534 429 38080 1,1% 
798 INKDRVOP 73261 51 1731 2,9% 
799 PRINKDOP 74128 533 382 58,3% 
800 GESCHOP 37867 1324 35852 3,6% 
801 BETALXOP 70848 23 4172 0,5% 
802 BDGALXOP 74762 48 233 17,1% 
803 BTALKNOP 70848 33 4162 0,8% 
804 BDGAKNOP 74602 48 393 10,9% 
805 BTUKEXOP 70848 45 4150 1,1% 
806 BDGUXXOP 75000 12 31 27,9% 
807 BEZITRE1 2 0 75041 0,0% 
808 BEZITRE2 2 0 75041 0,0% 
809 BEZITRE3 2 0 75041 0,0% 
810 BEZITRE4 2 0 75041 0,0% 
811 BEZITRE5 2 0 75041 0,0% 
812 BEZITRE6 2 0 75041 0,0% 
813 BEZITRE7 2 0 75041 0,0% 
814 PLHUIS1 74225 0 818 0,0% 
815 PLHUIS2 74225 0 818 0,0% 
816 COD_LNDH 74666 0 377 0,0% 
817 FRQHUIS 74225 11 807 1,3% 
818 PLBOOTV1 74020 0 1023 0,0% 
819 PLBOOTV2 74020 0 1023 0,0% 
820 COD_LNDB 75028 0 15 0,0% 
821 FRQBOOTV 74022 12 1009 1,2% 
822 PLCARAV1 73725 0 1318 0,0% 
823 PLCARAV2 73725 0 1318 0,0% 
824 COD_LNDC 74955 0 88 0,0% 
825 FRQCARAV 73726 20 1297 1,5% 
826 VOLKTUI1 74410 0 633 0,0% 
827 VOLKTUI2 74409 0 634 0,0% 



84 WBO 2002  ONDERZOEKSDOCUMENTATIE 

 

Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
828 COD_LNDV 75041 0 2 0,0% 
829 FRQVOLKS 74411 5 627 0,8% 
830 TWEWOBE 2 98 74943 0,1% 
831 TWEWOPL1 74622 0 421 0,0% 
832 TWEWOPL2 74621 0 422 0,0% 
833 TWEWOLND 74932 2 109 1,8% 
834 TWEWOFB 74621 25 397 5,9% 
835 AUTO 2 80 74961 0,1% 
836 FAMCONT 2 201 74840 0,3% 
837 VRIECONT 2 256 74785 0,3% 
838 TVKYKEN 2 860 74181 1,1% 
839 SPORTUUR 2 360 74681 0,5% 
840 VERENIG 2 220 74821 0,3% 
841 CAFE 2 137 74904 0,2% 
842 MUSEUM 2 132 74909 0,2% 
843 VAKANTIE 2 144 74897 0,2% 
844 POLINTER 2 176 74865 0,2% 
845 STEMMEN 2 1494 73547 2,0% 
846 GELOVIG 2 769 74272 1,0% 
847 KERKBEZ 30775 75 44193 0,2% 
848 PC 9333 125 65585 0,2% 
849 INTERNET 29654 39 45350 0,1% 
850 VIDEO 9333 151 65559 0,2% 
851 DVD 9333 185 65525 0,3% 
852 MAGNETRO 9333 153 65557 0,2% 
853 VAATWAS 9333 152 65558 0,2% 
854 VOPLOP 2 151 74890 0,2% 
855 VSOPLOP 74171 82 790 9,4% 
856 JROPLOP 74637 21 385 5,2% 
857 HOPLOP 2 86 74955 0,1% 
858 NVOPLOP 63807 5 11231 0,0% 
859 NSOPLOP 72513 93 2437 3,7% 
860 BETWRKPA 32174 109 42760 0,3% 
861 UURWKPA 46902 248 27893 0,9% 
862 WILWRKPA 73751 25 1267 1,9% 
863 KUNSTRPA 74689 51 303 14,4% 
864 WRKKOMPA 74689 2 352 0,6% 
865 WERKADPA 46900 44 28099 0,2% 
866 WRKTHUPA 47762 25 27256 0,1% 
867 WRKRUIPA 71318 59 3666 1,6% 
868 STRADRPA 71233 7 3803 0,2% 
869 WRKGNPA1 50457 0 24586 0,0% 
870 WRKGNPA2 50456 0 24587 0,0% 
871 WDAGPA 50456 194 24393 0,8% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
872 REISDGPA 50458 19 24566 0,1% 
873 REISTYPA 50893 266 23884 1,1% 
874 HBWWRPA 50893 912 23238 3,8% 
875 VERVWRPA 50893 23 24127 0,1% 
876 CARPOPA 60880 10 14153 0,1% 
877 DGCPOPA 73069 66 1908 3,3% 
878 VOPLPA 32174 123 42746 0,3% 
879 VSOPLPA 74178 399 466 46,1% 
880 JROPLPA 74850 19 174 9,8% 
881 HOPLPA 32174 93 42776 0,2% 
882 NVOPLPA 71532 4 3507 0,1% 
883 NSOPLPA 73733 91 1219 6,9% 
884 INKPA1 31879 0 43164 0,0% 
885 INKPA2 31879 0 43164 0,0% 
886 INKPA3 31879 0 43164 0,0% 
887 INKPA4 31879 0 43164 0,0% 
888 INKPA5 31879 0 43164 0,0% 
889 INKPA6 31879 0 43164 0,0% 
890 INKPA7 31879 0 43164 0,0% 
891 INKPA8 31879 0 43164 0,0% 
892 NINKPA1 37802 9735 27506 26,1% 
893 NINKPA2 64860 4429 5754 43,5% 
894 AWRKRIPA 49278 70 25695 0,3% 
895 INKPERPA 74477 2 564 0,4% 
896 INKPR2PA 74849 2 192 1,0% 
897 BDNINKPA 74283 207 553 27,2% 
898 INKONGPA 74836 116 91 56,0% 
899 SPRLNPA 49278 849 24916 3,3% 
900 AUTOZKPA 48837 79 26127 0,3% 
901 CATAUTPA 73583 488 972 33,4% 
902 WOWEPA 48837 522 25684 2,0% 
903 WOWEINPA 64237 663 10143 6,1% 
904 WOWEPA2 71890 1153 2000 36,6% 
905 INKVAPA1 48837 539 25667 2,1% 
906 VAONINPA 69665 387 4991 7,2% 
907 INKVAPA2 73990 432 621 41,0% 
908 EXTRAPA 49278 1114 24651 4,3% 
909 BDEXTRPA 66966 2446 5631 30,3% 
910 AMBABPPA 49278 299 25466 1,2% 
911 ZIEKFOPA 32174 135 42734 0,3% 
912 ZKVMEEPA 32689 94 42260 0,2% 
913 SRTZKVPA 32689 270 42084 0,6% 
914 INPZKVPA 62261 1458 11324 11,4% 
915 TEGZKVPA 62261 1758 11024 13,8% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
916 ZIEKINPA 70383 308 4352 6,6% 
917 JLRWINPA 72310 678 2055 24,8% 
918 WINPMPA 72988 109 1946 5,3% 
919 BDGWINPA 73185 1376 482 74,1% 
920 NINKEBPA 74878 109 56 66,1% 
921 GINKEBPA 74811 135 97 58,2% 
922 ZSAFTRPA 72310 897 1836 32,8% 
923 SRTWWPA1 72274 0 2769 0,0% 
924 SRTWWPA2 72274 0 2769 0,0% 
925 SRTWWPA3 72274 0 2769 0,0% 
926 SRTWWPA4 72274 0 2769 0,0% 
927 SRTWWPA5 72274 0 2769 0,0% 
928 SRTWWPA6 72274 0 2769 0,0% 
929 PERWWPA 74611 29 403 6,7% 
930 BDGWWPA 74611 114 318 26,4% 
931 WACHTGPA 75010 5 28 15,2% 
932 HOEVWPA 74990 12 41 22,6% 
933 SRTAOPA1 72274 0 2769 0,0% 
934 SRTAOPA2 72274 0 2769 0,0% 
935 SRTAOPA3 72274 0 2769 0,0% 
936 SRTAOPA4 72274 0 2769 0,0% 
937 SRTAOPA5 72274 0 2769 0,0% 
938 SRTAOPA6 72274 0 2769 0,0% 
939 PERZWPA 74949 7 87 7,4% 
940 ARB1PA 73279 340 1424 19,3% 
941 SRTOVPA1 72274 0 2769 0,0% 
942 SRTOVPA2 72274 0 2769 0,0% 
943 SRTOVPA3 72274 0 2769 0,0% 
944 SRTOVPA4 72274 0 2769 0,0% 
945 SRTOVPA5 72274 0 2769 0,0% 
946 SRTOVPA6 72274 0 2769 0,0% 
947 BDGOVPA 74605 78 360 17,8% 
948 DUWLPA 72617 88 2338 3,6% 
949 SRTPEPA 71721 14 3308 0,4% 
950 BDGPEPA 73961 225 857 20,8% 
951 SRTVUTPA 73865 40 1138 3,4% 
952 PERVUTPA 74995 0 48 0,0% 
953 BDGVUTPA 74963 21 59 26,3% 
954 NINKOVPA 74859 55 129 29,9% 
955 INKBRPA1 74547 0 496 0,0% 
956 INKBRPA2 74547 0 496 0,0% 
957 INKBRPA3 74547 0 496 0,0% 
958 INKBRPA4 74547 0 496 0,0% 
959 INKBRPA5 74547 0 496 0,0% 
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Nr Variabele NVT TOGA geldig %TOGA 
960 INKBRPA6 74547 0 496 0,0% 
961 INKBRPA7 74547 0 496 0,0% 
962 INKBRPA8 74547 0 496 0,0% 
963 INKBRPA9 74547 0 496 0,0% 
964 SRTSTPA1 64724 0 10319 0,0% 
965 SRTSTPA2 64724 0 10319 0,0% 
966 SRTSTPA3 64724 0 10319 0,0% 
967 SRTSTPA4 64724 0 10319 0,0% 
968 SRTSTPA5 64724 0 10319 0,0% 
969 SRTSTPA6 64724 0 10319 0,0% 
970 BDGWSFPA 75016 6 21 22,2% 
971 BDGSTUPA 75018 14 11 56,0% 
972 PERZIEPA 74700 38 305 11,1% 
973 BDGZIEPA 74701 135 207 39,5% 
974 BDGFRLPA 74761 92 190 32,6% 
975 BDGALIPA 75027 10 6 62,5% 
976 BDGALKPA 74996 10 37 21,3% 
977 PERLYFPA 74874 17 152 10,1% 
978 BDGLYFPA 74874 69 100 40,8% 
979 INKBX2PA 38025 690 36328 1,9% 
980 BDGBX2PA 74214 673 156 81,2% 
981 BX2PABN 74880 24 139 14,7% 
982 BELBX3PA 38025 2020 34998 5,5% 
983 BDGBX3PA 72405 2201 437 83,4% 
984 NVBVPA 54653 198 20192 1,0% 
985 INKDRVPA 74016 59 968 5,7% 
986 PRINKDPA 74491 403 149 73,0% 
987 GESCHPA 55966 626 18451 3,3% 
988 BETALXPA 73681 14 1348 1,0% 
989 BDGALXPA 74929 32 82 28,1% 
990 BTALKNPA 73681 10 1352 0,7% 
991 BDGAKNPA 74844 40 159 20,1% 
992 BTUKEXPA 73681 132 1230 9,7% 
993 BDGUXXPA 75028 4 11 26,7% 
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Bijlage 2A: Constanten voor afgeleide variabelen 

Tabel B.1: Gebruikte constanten voor afleidingen 
constante  label waarde
GRENSINK  grens modaal inkomen 28.000
MINLOON  wettelijk minimumloon 15.800
SMALL1  sociaal minimum alleenstaand 21- 2.300
SMALL2  sociaal minimum alleenstaand 21+ 9.300
SMALL3  sociaal minimum alleenstaand 65+ 9.850
SMEOG1  sociaal minimum eenoudergezin 21- 4.950
SMEOG2  sociaal minimum eenouder 21+ 11.950
SMEOG3  sociaal minimum eenouder 65+ 12.500
SMEPZ1  sociaal minimum echtpaar zk beiden 21- 4.600
SMEPZ2  sociaal minimum echtpaar zk 21+/21- 8.950
SMEPM1  sociaal minimum echtpaar mk beiden 21- 7.250
SMEPM2  sociaal minimum echtpaar mk 21-/21+ 11.600
SMEP3  sociaal minimum echtpaar 21+ 13.300
SMEP4  sociaal minimum echtpaar 65-/65+ 14.000
SMEP5  sociaal minimum echtpaar beiden 65+ 13.850
BVEK  bedrag verwarming eengezins klein 54
BVEM  bedrag verwarming eengezins middel 75
BVEG  bedrag verwarming eengezins groot 51
BVMK  bedrag verwarming meergezins klein 44
BVMM  bedrag verwarming meergezins middel 56
BVMG  bedrag verwarming meergezins groot 65
FLBYSOCE  bedrag service soc verh eengezinswoning 5
FLBYSOCM  bedrag service soc verh meergezinswoning 28
FLBYPAVE  bedrag service part verh eengezinswoning 7
FLBYPAVM  bedrag service part verh meergezinswoning 35
FLBYPAPE  bedrag service part pers eengezinswoning 53
FLBYPAPM  bedrag service part pers meergezinswoning 40
FLBYANDE  bedrag service anders eengezins 7
FLBYANDM  bedrag service anders meergezins 35
BWATER  bedrag water 20
BCAI  bedrag CAI 7
BKABEL  bedrag kabel 7
AANDEPHH  grens aandachtsgroep eenpersoonshuishouden 13.938
AANDMPHH  grens aandachtsgroep meerpersoonshuishouden 19.007
HUURGK  bovengrens goedkope huurwoningen 358
HUURBT  bovengrens betaalbare huurwoningen 479
KOOPGK  bovengrens goedkope koopwoningen 150.200
KOOPBT  bovengrens betaalbare koopwoningen 214.500
HUURKWAL  kwaliteitskortinggrens huursubsidie 299
HUURAFTE  onder aftoppingsgrens 1 en 2 p hh 427
HUURAFTM  onder aftoppingsgrens 3 en meer p hh 458
WIHSBEN  benedengrens huur woning IHS 166
WIHSBOV  bovengrens huur woning IHS 542
POTIHSJE  pot.IHS eenp hh, qua ink 16.949
POTIHSJM  pot.IHS meerp hh, qua ink 22.712
POTIHSOE  pot.IHS eenp hh, 65+, qua ink 15.043
POTIHSOM  pot.IHS meerp hh, 65+, qua ink 19.625
OPSTALP  percentage voor opstalverzekering 1,5
TWEEGREN  grens inkomen voor TWEEVER 1.647  
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Bijlage 2B: Labels van afgeleide variabelen 

AANDGR  aandachtsgroep 
 1 eenp.hh aandgr, 
 2 eenp.hh niet-aandgr, 
 3 meerp.hh aandgr, 
 4 meerp.hh niet-aandgr 
AANDGR2  aandachtsgroep 2 klassen 
 1 aandachtsgroep, 
 2 geen aandachtsgroep 
AANTKIND  aantal thuiswonende kinderen 
AANTOVER  aantal overige leden in huishouden 
AFVAL  Bedrag afvalheffing (per jaar) 
AFVALM  reinigingsrecht per maand 
AGEOP10  leeftijd OP in klassen 
 1 15-17 jaar, 
 2 18-24 jaar, 
 3 25-34 jaar, 
 4 35-44 jaar, 
 5 45-54 jaar, 
 6 55-64 jaar, 
 7 65-74 jaar, 
 8 75 jaar en ouder 
AKTIEF  mate van activiteit woningzoeken 
 1 1 activiteit, 
 2 2 activiteiten, 
 3 3 activiteiten, 
 4 4 activiteiten, 
 5 5 activiteiten, 
 6 6 activiteiten, 
 7 7 activiteiten, 
 8 8 activiteiten, 
 9 9 activiteiten, 
 10 10 activiteiten, 
 11 11 activiteiten, 
 12 12 activiteiten, 
 13 geen activiteiten 
ARDU  vier grote steden 
 0 niet-ardu, 
 1 amsterdam, 
 2 rotterdam, 
 3 den haag, 
 4 utrecht 
AVERTN  aantal vertrekken in woning 
BHUURI  basishuur huidige woning ongeacht IHS 
BHUURII  basishuur huidige woning incl. IHS 
BIJK  bijkomende lasten eigenaren per maand 
BIJKKOS  overige kosten inbegrepen in huur 
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BJAARK  bouwjaarklasse kort 
 2 voor 1944, 
 3 1945-1959, 
 4 1960-1969, 
 5 1970-1979, 
 6 1980-1989, 
 7 1990-1999, 
 8 2000 en later 
BKC  bedrag kosten centr antenne 
BKK  bedrag kosten kabel 
BKOOP  bruto woonuitgaven eigenaar per maand 
BKV  bedrag kosten verwarming 
BKW  bedrag kosten water 
BOS  bedrag overige servicekosten 
CAI  CAI inbegrepen in huur 
 0 nee, 
 1 ja 
ELECBM  electra per maand 
ERIOOLM  rioolrecht per maand eigenaar 
ETNIGOP  etniciteit OP naar generatie 
 1 autochtoon, 
 2 eerste generatie, 
 3 tweede generatie 
ETNIGPA  etniciteit PA naar generatie 
 1 autochtoon, 
 2 eerste generatie, 
 3 tweede generatie 
ETNIOP  etniciteit OP 
 1 autochtoon, 
 2 allochtoon 
ETNIOP3  etniciteit OP naar herkomst 
 1 autochtoon, 
 2 niet-westers, 
 3 westers 
ETNIOP8  etniciteit OP naar herkomst 
 1 autochtoon, 
 2 Marokko, 
 3 Turkije, 
 4 Antillen/Aruba, 
 5 Suriname, 
 6 Zuid-Europa, 
 7 overig niet-westers, 
 8 overig westers 
ETNIPA  etniciteit PA 
 1 autochtoon, 
 2 allochtoon 
ETNIPA3  etniciteit PA naar herkomst 
 1 autochtoon, 
 2 niet-westers, 
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 3 westers 
ETNIPA8  etniciteit PA naar herkomst 
 1 autochtoon, 
 2 Marokko, 
 3 Turkije, 
 4 Antillen/Aruba, 
 5 Suriname, 
 6 Zuid-Europa, 
 7 overig niet-westers, 
 8 overig westers 
FISCO  fiscaal effect eigenaar per maand 
GASBM  aardgas per maand 
GEBDAG  geboortedag OP 
GEBJAAR  geboortejaar OP 
GEBMAAND  geboortemaand OP 
GHHFAC  factor voor GWEEGWON 
GHUKO  gewenste woning huur of koop 
 1 koopwoning, 
 2 huurwoning 
GHVS  gewenste huisvestingssituatie 
 1 woning, 
 2 wooneenheid/BAR, 
 3 -, 
 4 lid huishouden, 
 5 buitenland 
GMIGRANT  aard gewenste verhuizing bwsgeb 
 1 binnen gemeente, 
 2 binnen WBO-gebied, 
 3 tussen WBO-gebied binnen prov, 
 4 tussen provincies, 
 5 naar buitenland 
GOZBM  OZB gebruikers per maand 
GRIOOLM  rioolrecht per maand gebruiker 
GSLOP  geslacht OP 
 1 man, 
 2 vrouw 
GTYPE6  eigendom en prijs gewenste woning 
 1 huurwon goedkoop, 
 2 huurwon middelduur, 
 3 huurwon duur, 
 4 koopwon goedkoop, 
 5 koopwon middelduur, 
 6 koopwon duur 
GTYPEIHS  eigendomsverhouding en prijs gewenste won 
 1 tot ondergrens, 
 2 tot kwaliteitskortingsgrens, 
 3 tot aftoppingsgrens, 
 4 tot liberalisatiegrens, 
 5 boven liberalisatiegrens 
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GVORM  vorm gewenste woning 
 1 eengezinswoning, 
 2 meergezinswoning 
GVORMKAM  vorm en aantal kamers gewenste won 
 1 egw, 1-3 kamers, 
 2 egw, 4 kamers, 
 3 egw, 5 em kamers, 
 4 mgw, 1-3 kamers, 
 5 mgw, 4 em kamers 
GVRAG  urgentie woningvraag 
 1 urgent, 
 2 potentieel 
GVRAGSD  woningvraag ivm urgentie en HVS kort 
 1 urg doorstromer, 
 2 urg starter, 
 3 pot doorstromer, 
 4 pot starter 
GWBO  gewenst WBO-gebied (BWS ingedikt) 
 1 SR O Groningen, 
 2 C Groningen, 
 3 RR N Groningen, 
 4 N Friesland, 
 5 De Friese Wouden, 
 6 ZW Friesland, 
 7 SV NM Drenthe, 
 8 IGS ZO Drenthe, 
 9 ZW Drenthe, 
 10 Regio Twente, 
 11 Ws Zwolle, 
 12 NO/NW Overijssel, 
 13 Stedendriehoek (O), 
 14 Eemlandvallei (G), 
 15 Stedendriehoek (G), 
 16 IGS NW Veluwe, 
 17 Achterhoek, 
 18 ROL KAN, 
 19 IGO Rivierenland, 
 20 Eemlandvallei (U), 
 21 BRU, 
 22 Gooi en Vechtstreek, 
 23 ROA, 
 24 Z Kennemerland, 
 25 IJmond, 
 26 N Kennemerland, 
 27 Kop van N Holland, 
 28 SO W Friesland, 
 29 Duin- en Bollenstreek, 
 30 Leiden e.o., 
 31 Haaglanden, 
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 32 IGOO Rijnstreek, 
 33 IGSO M Holland, 
 34 SV Alblasserwaard/Vyfheerenlnd, 
 35 Drechtsteden, 
 36 Hoeksche W./Goeree O., 
 37 SRR, 
 38 Oosterschelde regio, 
 39 BBWS Walcheren, 
 40 RBBWS Z Vlaanderen, 
 41 W Nrd Brabant, 
 42 Sg Breda, 
 43 Sg Tilburg, 
 44 Sg Den Bosch, 
 45 SRE, 
 46 Strg Brabant NO, 
 47 N Limburg, 
 48 M Limburg, 
 49 Parkstad, 
 50 Strg W Mijnstreek, 
 51 SV Maastricht en Mergelland, 
 52 Flevoland, 
GWBOGEB  gewenst WBO-gebied (BWS ingedikt) 
 1 SR O Groningen, 
 2 C Groningen, 
 3 RR N Groningen, 
 4 N Friesland, 
 5 De Friese Wouden, 
 6 ZW Friesland, 
 7 SV NM Drenthe, 
 8 IGS ZO Drenthe, 
 9 ZW Drenthe, 
 10 Regio Twente, 
 11 Ws Zwolle, 
 12 NO/NW Overijssel, 
 13 Stedendriehoek (O), 
 14 Eemlandvallei (G), 
 15 Stedendriehoek (G), 
 16 IGS NW Veluwe, 
 17 Achterhoek, 
 18 ROL KAN, 
 19 IGO Rivierenland, 
 20 Eemlandvallei (U), 
 21 BRU, 
 22 Gooi en Vechtstreek, 
 23 ROA, 
 24 Z Kennemerland, 
 25 IJmond, 
 26 N Kennemerland, 
 27 Kop van N Holland, 
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 28 SO W Friesland, 
 29 Duin- en Bollenstreek, 
 30 Leiden e.o., 
 31 Haaglanden, 
 32 IGOO Rijnstreek, 
 33 IGSO M Holland, 
 34 SV Alblasserwaard/Vyfheerenlnd, 
 35 Drechtsteden, 
 36 Hoeksche W./Goeree O., 
 37 SRR, 
 38 Oosterschelde regio, 
 39 BBWS Walcheren, 
 40 RBBWS Z Vlaanderen, 
 41 W Nrd Brabant, 
 42 Sg Breda, 
 43 Sg Tilburg, 
 44 Sg Den Bosch, 
 45 SRE, 
 46 Strg Brabant NO, 
 47 N Limburg, 
 48 M Limburg, 
 49 Parkstad, 
 50 Strg W Mijnstreek, 
 51 SV Maastricht en Mergelland, 
 52 Flevoland 
GWEEGWON  gewicht verhuisgeneigde huishoudens 
GWM  gewenst woonmilieu 2002 
 1 centrum-stedelijk, 
 2 buiten-centrum, 
 3 groen-stedelijk, 
 4 centrum-dorps, 
 5 landelijk wonen 
 1 woning beneden IHS-Grens, 
 2 woning (potentieel) IHS qua huur, 
 3 woning boven IHS-grens 
GWMHAND  woningmarkthandeling gewenste verhuizing 
 1 starter, 
 2 semi-starter, 
 3 doorstromer, 
 4 woningverlater, 
 5 buitenland, 
 6 ov verhuizing 
HHFAC  factor voor HWEEGWON 
HHT  huishoudenssamenstelling 
 1 eenpersoonshh, 
 2 meerprs.m.minknd, 
 3 meerprs.z.minknd 
HUKO  huurder of koper 
 1 koopwoning, 
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 2 huurwoning 
HUUR3      huurscheefheid huidige woning 
 1 dure scheefheid, 
 2 geen scheefheid, 
 3 goedkope scheefheid 
HUURMND  brutohuur per maand huidige woning 
HVS  huisvestingssituatie 
 1 woning, 
 2 zelfst. wooneenheid, 
 3 onzelfst. wooneenheid, 
 4 bar, 
 5 inwonend, 
 6 lid huishouden 
HWEEGWON  gewicht huishoudens 
HWM  woonmilieu 2002 
 1 centrum-stedelijk, 
 2 buiten-centrum, 
 3 groen-stedelijk, 
 4 centrum-dorps, 
 5 landelijk wonen, 
HWM98  woonmilieu 1998 (compleet) 
 1 centrum-stedelijk, 
 2 buiten-centrum, 
 3 groen-stedelijk, 
 4 centrum-dorps, 
 5 landelijk wonen, 
HYP  hypotheeklast per maand 
IHSGRENS  Woning waarvoor wel of niet IHS kan worden aangevraagd 
IHSMNDB2  indiv huursubs per maand in guldens alle huurders 
IHSMNDBD  individuele huursubsidie per maand in guldens 
INGOMSM  ingezetenomslag per maand 
INKMODAL  inkomensklassen (cumulatief) 
 1 beneden soc. min., 
 2 beneden minimum loon, 
 3 beneden modaal, 
 4 tot 1,5 keer modaal, 
 5 tot 2 keer modaal, 
 6 tot 3 keer modaal, 
 7 > 3 keer modaal 
ISOAANT  aantal aanwezige isolatievoorzieningen 
 1 een voorziening, 
 2 twee voorzieningen, 
 3 drie voorzieningen, 
 4 vier voorzieningen, 
 5 vijf voorzieningen, 
 6 geen voorzieningen 
ISOVORM  isolatietoestand huidige woning 
ISOVRMK  isolatietoestand huidige woning, kort 
 0 geen, 
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 1 spouwmuur, 
 2 vloer, 
 3 dak, 
 4 dub.glas woonk, 
 5 dub.glas elders, 
 6 alle, 
 7 combinaties 
KABEL  kabel inbegrepen in huur 
 0 nee, 
 1 ja 
 0 nee, 
 1 ja 
KHUURI  kale huur huidige woning 
KHUURII  kale huur huidige woning incl IHS 
KIND  OP heeft kind 
 0 nee, 
 1 ja 
KNDBY  kinderbijslag huishouden 
LEEFTIJD  leeftijd OP in klassen 
 1 18-24 jaar, 
 2 25-34 jaar, 
 3 35-44 jaar, 
 4 45-54 jaar, 
 5 55-64 jaar, 
 6 65-74 jaar, 
 7 75 jaar en ouder 
LFT01  leeftijd op 1 januari 2002 
LFT1  leeftijd 1e persoon 
LFT1JAN  leeftijd OP op 1 januari in klassen 
 1 0-11 jaar, 
 2 12-17 jaar, 
 3 18-19 jaar, 
 4 20-24 jaar, 
 5 25-29 jaar, 
 6 30-34 jaar, 
 7 35-39 jaar, 
 8 40-44 jaar, 
 9 45-49 jaar, 
 10 50-54 jaar, 
 11 55-59 jaar, 
 12 60-64 jaar, 
 13 65-69 jaar, 
 14 70-74 jaar, 
 15 75 jaar en ouder 
LFT2  leeftijd 2e persoon 
LFT3  leeftijd 3e persoon 
LFT4  leeftijd 4e persoon 
LFT5  leeftijd 5e persoon 
LFT6  leeftijd 6e persoon 
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LFT7  leeftijd 7e persoon 
LFT8  leeftijd 8e persoon 
LFTHH  leeftijd (pot) hoofd huishouden 
 18 t/m 18, 
 95 95+ 
LFTJKND  leeftijd jongste thuiswonende kind 
LFTKIND1  leeftijd thuiswonend kind 1 
LFTKIND2  leeftijd thuiswonend kind 2 
LFTKIND3  leeftijd thuiswonend kind 3 
LFTKIND4  leeftijd thuiswonend kind 4 
LFTKIND5  leeftijd thuiswonend kind 5 
LFTKIND6  leeftijd thuiswonend kind 6 
LFTKIND7  leeftijd thuiswonend kind 7 
LFTMO  leeftijd moeder OP 
LFTOKND  leeftijd oudste thuiswonende kind 
LFTOP  leeftijd OP 
LFTPA  leeftijd PA 
LFTVA  leeftijd vader OP 
MOEDER  OP heeft moeder (in hhbox) 
 0 nee, 
 1 ja 
NHUUR      netto huur 
NKOOP  netto woonuitgaven eigenaar per maand 
NKQ997  netto koopquote 0-99.7 
NKQUOTN  netto koopquote 
NRQ997  netto huurquote 0-99.7 
NUMPC    postcodenummer 
NWQ  netto woonquote 
NWQ997  netto woonquote 0-99.7 
OPSTAL  opstalverzekering per jaar 
OTB    geldigheid inkomen 
 0 geldig inkomen, 
 1 niet geldig 
OUDER  OP heeft ouder (in hhbox) 
 0 nee, 
 1 ja 
PARTNER  OP heeft partner 
 0 nee, 
 1 ja 
PC02  postcode (4 posities) 
PLHH1  plaats in het huishouden 1 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 overig 
PLHH2  plaats in het huishouden 2 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
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 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 overig 
PLHH3  plaats in het huishouden 3 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 overig 
PLHH4  plaats in het huishouden 4 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 overig 
PLHH5  plaats in het huishouden 5 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 overig 
PLHH6  plaats in het huishouden 6 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 overig 
PLHH7  plaats in het huishouden 7 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 overig 
PLHH8  plaats in het huishouden 8 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 overig 
PLHHOP  plaats in het huishouden OP 
 1 alleenstaande, 
 2 hoofd/partner, 
 3 kind, 
 4 (schoon)vader/moeder, 
 5 broer/zus, 
 6 schoonzoon/-dochter, 
 7 overig familie, 
 8 overig 
POPOPB  basisindeling bevolking CBS 
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 1 m-L2-mr-mknd-arb, 
 2 m-L2-mr-mknd-ov, 
 3 m-L2-mr-zknd-arb, 
 4 m-L2-mr-zknd-ov, 
 5 man-L2-eenp-arb, 
 6 man-L2-eenp-ov, 
 7 man-L3-meerp, 
 8 man-L3-eenp, 
 9 v-L2-mr-mknd-arb, 
 10 v-L2-mr-mknd-ov, 
 11 v-L2-mr-zknd-arb, 
 12 v-L2-mr-zknd-ov, 
 13 vrw-L2-eenp-arb, 
 14 vrw-L2-eenp-ov, 
 15 vrw-L3-meerp, 
 16 vrw-L3-eenp 
POTIHS  inkomen wel of niet boven IHS-grens 
 1 inkomen beneden IHS-grens, 
 2 inkomen boven IHS-grens 
PREM  premie van eigenaar per maand 
RESPKERN  OP in huishoudenskern 
 0 nee, 
 1 ja 
RESPOHHK  OP in huishoudenskern 
 1 ja, 
 2 nee 
RIOOLM  rioolrecht per maand 
ROUTE  hoofdroute wbo 
 1 hoofd/partner, 
 2 overig lid, 
 3 kind 
RUIMTE  verhouding kamers-personen 
 1 < 1 kamer p/p, 
 2 1 tot 2 kamers p/p, 
 3 > 2 kamers p/p 
RUIMTE2  kamers min personen 
 1 <  0, 
 2 0, 
 3 1, 
 4 2, 
 5  > 2 
SAMHH5  huishoudenssamenstelling 
 1 eenpersoonshuishouden, 
 2 paar, 
 3 paar + kind(eren), 
 4 1-oudergezin, 
 5 niet-gezinshuishouden 
SAMHH8  huishoudenssamenstelling 
 1 eenpersoonshuishouden, 
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 2 paar, 
 3 paar + kind(eren), 
 4 paar + kind(eren) + ander(en), 
 5 paar + ander(en), 
 6 1-oudergezin, 
 7 1-oudergezin + ander(en), 
 8 niet-gezinshuishouden 
SAMHHUIT  samenstelling huishouden uitgebreid 
 1 alleenstaande, 
 2 paar, 
 3 paar+1kind, 
 4 paar+2kind, 
 5 paar+3kind, 
 6 paar+4kind, 
 7 paar+5kind, 
 8 paar+6kind, 
 9 paar+1knd+1and, 
 10 paar+1knd+2and, 
 11 paar+1knd+3and, 
 12 paar+1knd+4and, 
 13 paar+1knd+5and, 
 14 paar+2knd+1and, 
 15 paar+2knd+2and, 
 16 paar+2knd+3and, 
 17 paar+2knd+4and, 
 18 paar+3knd+1and, 
 19 paar+3knd+2and, 
 20 paar+3knd+3and, 
 21 paar+4knd+1and, 
 22 paar+4knd+2and, 
 23 paar+5knd+1and, 
 24 paar+1and, 
 25 paar+2and, 
 26 paar+3and, 
 27 paar+4and, 
 28 paar+5and, 
 29 paar+6and, 
 30 1-ouder+1kind, 
 31 1-ouder+2kindern, 
 32 1-ouder+3kindern, 
 33 1-ouder+4kindern, 
 34 1-ouder+5kindern, 
 35 1-ouder+6kindern, 
 36 1-ouder+7kindern, 
 37 1-oud+1knd+1and, 
 38 1-oud+1knd+2and, 
 39 1-oud+1knd+3and, 
 40 1-oud+1knd+4and, 
 41 1-oud+1knd+5and, 
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 42 1-oud+1knd+6and, 
 43 1-oud+2knd+1and, 
 44 1-oud+2knd+2and, 
 45 1-oud+2knd+3and, 
 46 1-oud+2knd+4and, 
 47 1-oud+2knd+5and, 
 48 1-oud+3knd+1and, 
 49 1-oud+3knd+2and, 
 50 1-oud+3knd+3and, 
 51 1-oud+3knd+4and, 
 52 1-oud+4knd+1and, 
 53 1-oud+4knd+2and, 
 54 1-oud+4knd+3and, 
 55 1-oud+5knd+1and, 
 56 1-oud+5knd+2and, 
 57 1-oud+6knd+1and, 
 58 niet-gezin2p, 
 59 niet-gezin3p, 
 60 niet-gezin4p, 
 61 niet-gezin5p, 
 62 niet-gezin6p, 
 63 niet-gezin7p, 
 64 niet-gezin>7p 
SCPBEPOP  SCP-maat motorische beperkingen respondent 
 1 geen beperkingen, 
 2 lichte beperkingen, 
 3 matige beperkingen, 
 4 ernstige beperkingen 
SCPBEPPA  SCP-maat motorische beperkingen partner 
 1 geen beperkingen, 
 2 lichte beperkingen, 
 3 matige beperkingen, 
 4 ernstige beperkingen 
SOCMIN  wel of niet sociaal minimum 
 0 beneden soc. min., 
 1 boven soc. min. 
STOOKK  stookkosten inbegrepen in huur 
 0 nee, 
 1 ja 
TOTBIJ  totaal bijkomende woonuitgaven per maand 
TOTENER  totaal energie per maand 
TOTOPL  totaal opl (overige publiekr lichamen) per maand 
TOTPP18  Aantal personen 18-plus, exclusief leeftijd onbekend 
TOTWL  totale woonlasten per maand 
TWEEVER  twee verdieners 
 1 geen twee verdieners, 
 2 twee verdieners 
TYPE6  eigendom en prijs huidige woning 
 1 huurwon goedkoop, 
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 2 huurwon middelduur, 
 3 huurwon duur, 
 4 koopwon goedkoop, 
 5 koopwon middelduur, 
 6 koopwon duur 
TYPEIHS  eigendomsverhouding en prijs huidige won 
 1 tot ondergrens, 
 2 tot kwaliteitskortingsgrens, 
 3 tot aftoppingsgrens, 
 4 tot liberalisatiegrens, 
 5 boven liberalisatiegrens 
TYPWON  type woning 
 1 egw, vrijstaand, 
 2 egw, 2-onder-1-kap, 
 3 egw, hoekwoning, 
 4 egw, tussenwoning, 
 5 egw, overig, 
 6 etagewoning 
URGGRAAD  urgentiegraad gewenste verhuizing 
 1 verhuiz.onzeker, 
 2 verhuizing zeker, 
 3 >hlf jr,akt zoek, 
 4 binn 1 jr,acc wo, 
 5 huisv gevonden 
VADER  OP heeft vader (in hhbox) 
 0 nee, 
 1 ja 
VAVERTN  aantal vertrekken 
VBHUURI  basishuur vorige woning ongeacht ihs 
VBIJKKOS  servicekosten inbegrepen in huur vorige woning 
 0 nee, 
 1 ja 
VBJAARK  bouwjaarklasse vorige woning kort 
 2 voor 1944, 
 3 1945-1959, 
 4 1960-1969, 
 5 1970-1979, 
 6 1980-1989, 
 7 1990-1999, 
 8 2000 en later 
VBKV  bedrag kosten verwarming vorige woning 
VBKW  bedrag kosten water vorige woning 
VBOS  bedrag overige servicekosten 
VERH  verhuisgeneigdheid 
 1 verhuisgeneigd, 
 2 huisv gevonden, 
 3 gedwongen verh, 
 4 niet verhuisgeneigd 
VERHUISD  verhuisd in afgelopen 2 jaar 
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 0 nee, 
 1 ja 
VERONTM  verontreinigingsheffing per maand 
VHUKO  vorige woning huur of koop 
 1 koopwoning, 
 2 huurwoning 
VHUUR3    huurscheefheid vorige woning 
 1 dure scheefheid, 
 2 geen scheefheid, 
 3 goedkope scheefheid 
VHUURMND  brutohuur per maand vorige woning 
VHVS  vorige huisvestingssituatie 
 1 woning, 
 2 wooneenheid/BAR, 
 3 -, 
 4 lid huishouden, 
 5 buitenland 
VKHUURI  kale huur vorige woning ongeacht ihs 
VLGOPLOP  huidige opleiding OP 
 1 lager onderwijs, 
 2 LBO, 
 3 MAVO, MULO, VMBO, 
 4 HAVO, VWO, MBO, 
 5 HBO, Universiteit 
VLGOPLPA  Huidige opleiding PA 
 1 lager onderwijs, 
 2 LBO, 
 3 MAVO, MULO, VMBO, 
 4 HAVO, VWO, MBO, 
 5 HBO, Universiteit 
VLTOPLOP  hoogst voltooide opleiding OP 
 1 lager onderwijs, 
 2 LBO, 
 3 MAVO, MULO, VMBO, 
 4 HAVO, VWO, MBO, 
 5 HBO, Universiteit 
 9 anders 
VLTOPLPA  hoogst voltooide opleiding PA 
 1 lager onderwijs, 
 2 LBO, 
 3 MAVO, MULO, VMBO, 
 4 HAVO, VWO, MBO, 
 5 HBO, Universiteit 
 9 anders 
VMIGRANT  aard vorige verhuizing -bwsgeb- 
 1 binnen gemeente, 
 2 binnen WBO-gebied, 
 3 tussen WBO-gebied, 
 4 uit buitenland 
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 5 niet te traceren 
VORM  woonvorm huidige woning 
 1 eengezinswoning, 
 2 meergezinswoning 
VORMBJ  woonvorm en bouwjaarklasse huidige won 
 1 egw voor 1944, 
 2 egw 1945-1959, 
 3 egw 1960-1969, 
 4 egw 1970-1979, 
 5 egw 1980-1989, 
 6 egw 1990-, 
 7 mgw voor 1944, 
 8 mgw 1945-1959, 
 9 mgw 1960-1969, 
 10 mgw 1970-1979, 
 11 mgw 1980-1989, 
 12 mgw 1990- 
VORMKAM  vorm en aantal kamers huidige woning 
 1 egw, 1-3 kamers, 
 2 egw, 4 kamers, 
 3 egw, 5 em kamers, 
 4 mgw, 1-3 kamers, 
 5 mgw, 4 em kamers 
VPROV  vorige provincie 
 1 Groningen, 
 2 Friesland, 
 3 Drenthe, 
 4 Overijssel, 
 5 Flevoland, 
 6 Gelderland, 
 7 Utrecht, 
 8 Noord-Holland, 
 9 Zuid-Holland, 
 10 Zeeland, 
 11 Noord-Brabant, 
 12 Limburg, 
 13 onbekend, 
 14 buitenland 
VSTOOKK  stookkosten inbegrepen in huur vorige woning 
 0 nee, 
 1 ja 
VTYPE6  eigendom en prijs vorige woning 
 1 huurwon goedkoop, 
 2 huurwon middelduur, 
 3 huurwon duur, 
 4 koopwon goedkoop, 
 5 koopwon middelduur, 
 6 koopwon duur 
VTYPEIHS  IHS-categorie vorige woning 
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 1 tot ondergrens, 
 2 tot kwaliteitskortingsgrens, 
 3 tot aftoppingsgrens, 
 4 tot liberalisatiegrens, 
 5 boven liberalisatiegrens 
VVORM  vorm vorige woning 
 1 eengezinswoning, 
 2 meergezinswoning 
VVORMBJ  woonvorm en bouwjaarklasse vorige woning 
 1 egw voor 1944, 
 2 egw 1945-1959, 
 3 egw 1960-1969, 
 4 egw 1970-1979, 
 5 egw 1980-1989, 
 6 egw 1990-, 
 7 mgw voor 1944, 
 8 mgw 1945-1959, 
 9 mgw 1960-1969, 
 10 mgw 1970-1979, 
 11 mgw 1980-1989, 
 12 mgw 1990- 
VVORMKAM  vorm en aantal kamers vorige woning 
 1 egw, 1-3 kamers, 
 2 egw, 4 kamers, 
 3 egw, 5 em kamers, 
 4 mgw, 1-3 kamers, 
 5 mgw, 4 em kamers 
VVRAGSD  vorige woningmarkthandeling kort 
 1 doorstromer, 
 2 starter 
VWATER  water inbegrepen in huur vorige woning 
 0 nee, 
 1 ja 
VWMHAND  woningmarkthandeling vorige verhuizing 
 1 starter, 
 2 semi-starter, 
 3 doorstromer, 
 4 woningverlater, 
 5 buitenland, 
 6 ov verhuizing 
WAARWON  WOZ-waarde (in 1000-tallen) 
WATER  water inbegrepen in huur 
 0 nee, 
 1 ja 
WATERBM  water per maand 
WBOGEB  WBO-gebieden (BWS ingedikt) 
 1 SR O Groningen, 
 2 C Groningen, 
 3 RR N Groningen, 
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 4 N Friesland, 
 5 De Friese Wouden, 
 6 ZW Friesland, 
 7 SV NM Drenthe, 
 8 IGS ZO Drenthe, 
 9 ZW Drenthe, 
 10 Regio Twente, 
 11 Ws Zwolle, 
 12 NO/NW Overijssel, 
 13 Stedendriehoek (O), 
 14 Eemlandvallei (G), 
 15 Stedendriehoek (G), 
 16 IGS NW Veluwe, 
 17 Achterhoek, 
 18 ROL KAN, 
 19 IGO Rivierenland, 
 20 Eemlandvallei (U), 
 21 BRU, 
 22 Gooi en Vechtstreek, 
 23 ROA, 
 24 Z Kennemerland, 
 25 IJmond, 
 26 N Kennemerland, 
 27 Kop van N Holland, 
 28 SO W Friesland, 
 29 Duin- en Bollenstreek, 
 30 Leiden e.o., 
 31 Haaglanden, 
 32 IGOO Rijnstreek, 
 33 IGSO M Holland, 
 34 SV Alblasserwaard/Vyfheerenlnd, 
 35 Drechtsteden, 
 36 Hoeksche W./Goeree O., 
 37 SRR, 
 38 Oosterschelde regio, 
 39 BBWS Walcheren, 
 40 RBBWS Z Vlaanderen, 
 41 W Nrd Brabant, 
 42 Sg Breda, 
 43 Sg Tilburg, 
 44 Sg Den Bosch, 
 45 SRE, 
 46 Strg Brabant NO, 
 47 N Limburg, 
 48 M Limburg, 
 49 Parkstad, 
 50 Strg W Mijnstreek, 
 51 SV Maastricht en Mergelland, 
 52 Flevoland 
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WEEGPERS  gewicht personen 
WENSOP  wil werken OP 
 1 gevonden, 
 2 wil werk 12 uur, 
 4 arbeidsongeschikt, 
 5 wil geen werk, 
 6 65+ 
WENSPA  wil werken PA 
 1 gevonden, 
 2 wil werk 12 uur, 
 4 arbeidsongeschikt, 
 5 wil geen werk, 
 6 65+ 
WERKZOP  werkzaam OP 
 2 werkt minimaal 12 uur, 
 3 werkt minder dan 12 uur, 
 4 werkt niet 
WERKZPA  werkzaam PA 
 2 werkt minimaal 12 uur, 
 3 werkt minder dan 12 uur, 
 4 werkt niet 
WONVRAG  woningvraag ivm urgentie en huisvsituatie 
 1 urg doorstromer, 
 2 urg semi-starter, 
 3 urg BAR, 
 4 urg lid huishouden, 
 5 pot doorstromer, 
 6 pot semi-starter, 
 7 pot BAR, 
 8 pot lid huishouden, 
 9 urg woningverlater, 
 10 pot woningverlater, 
 11 overige verhuizingen 
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Bijlage 2C: Afleidingen (SPSS-syntax) 

De afleidingen zijn gedraaid als input-file van Surfox. Voor de leesbaarheid zijn ze voor niet-Surfox-
gebruikers omgezet naar SPSS-syntax. Bij het Ministerie van VROM zijn de afleidingen zowel in spss-
formaat als in surfox-formaat beschikbaar. 
 
get fil "D:\Wbo\2002\Definitief\D_Geimputeerd\wbo2002s.sav". 
compute routex=route. 
 
*[Importeren gebiedsindelingen o.b.v. gnr02]. 
 
*[Importeren woonmilieus o.b.v. pc02]. 
 
*[ROUTE]. 
do if (V1=1). 
  compute ROUTE=1. 
else if (V2=1). 
  compute ROUTE=1. 
else if (V2=2&V8=1). 
  compute ROUTE=1. 
else if (V2=3&V18=1). 
  compute ROUTE=1. 
else if (V2=4&V31=1). 
  compute ROUTE=1. 
else if (V2=5&V8=1). 
  compute ROUTE=1. 
else if (V2=6&V18=1). 
  compute ROUTE=1. 
else if (V2=3&V18=2&V19>=3&V19<=6). 
  compute ROUTE=2. 
else if (V2=4&V31>=1&V31=2). 
  compute ROUTE=2. 
else if (V2=6&V18=2&V19>=3&V19<=6). 
  compute ROUTE=2. 
else if (V2=7). 
  compute ROUTE=1. 
else if (V2=2&V8=2). 
  compute ROUTE=3. 
else if (V2=3&V18=2&(V19=1|V19=2)). 
  compute ROUTE=3. 
else if (V2=5&V8=2). 
  compute ROUTE=3. 
else if (V2=6&V18=2). 
  compute ROUTE=3. 
end if. 
cro route by routex. 
 
*[GSLOP]. 
do if (V3>0). 
  compute GSLOP=V3. 
else if (V5>0). 
  compute GSLOP=V5. 
else if (V9>0). 
  compute GSLOP=V9. 
else if (V20>0). 
  compute GSLOP=V20. 
else if (V33>0). 
  compute GSLOP=V33. 
else if (V36>0). 
  compute GSLOP=V36. 
end if. 
 
* [PLHHOP]. 
do if (AANTALPP=1). 
  compute PLHHOP=1. 
else if (HHKERN=1). 
  compute PLHHOP=2. 
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else if (HHKERN=2|HHKERN=5)&RESPOH8=1. 
  compute PLHHOP=2. 
else if (HHKERN=2|HHKERN=5)&RESPOH8=2. 
  compute PLHHOP=3. 
else if (HHKERN=3|HHKERN=6)&RESPOH18=1. 
  compute PLHHOP=2. 
else if (HHKERN=3|HHKERN=6)&RESPOH18=2&(ANDER1=1|ANDER1=2). 
  compute PLHHOP=3. 
else if (HHKERN=3|HHKERN=6)&RESPOH18=2&ANDER1=3. 
  compute PLHHOP=4. 
else if (HHKERN=3|HHKERN=6)&RESPOH18=2&ANDER1=4. 
  compute PLHHOP=6. 
else if (HHKERN=3|HHKERN=6)&RESPOH18=2&ANDER1=5. 
  compute PLHHOP=7. 
else if (HHKERN=3|HHKERN=6)&RESPOH18=2&ANDER1=6. 
  compute PLHHOP=8. 
else if (HHKERN=4&RESPOH31=1). 
  compute PLHHOP=2. 
else if (HHKERN=4&RESPOH31=2&ANDER2=1). 
  compute PLHHOP=4. 
else if (HHKERN=4&RESPOH31=2&ANDER2=2). 
  compute PLHHOP=5. 
else if (HHKERN=4&RESPOH31=2&ANDER2=3). 
  compute PLHHOP=6. 
else if (HHKERN=4&RESPOH31=2&ANDER2=4). 
  compute PLHHOP=7. 
else if (HHKERN=4&RESPOH31=2&ANDER2=5). 
  compute PLHHOP=7. 
else if (HHKERN=4&RESPOH31=2&ANDER2=6). 
  compute PLHHOP=8. 
else if (HHKERN=7). 
  compute PLHHOP=2. 
end if. 
 
* [RESPOHHK]. 
do if (RESPOH8>0). 
  compute RESPOHHK=RESPOH8. 
else if (RESPOH18>0). 
  compute RESPOHHK=RESPOH18. 
else if (RESPOH31>0). 
  compute RESPOHHK=RESPOH31. 
end if. 
 
* [RESPKERN]. 
do if (V1=1). 
  compute RESPKERN=1. 
else if (V2=1). 
  compute RESPKERN=1. 
else if (V2=7). 
  compute RESPKERN=1. 
else if (V8=1). 
  compute RESPKERN=1. 
else if (V18=1). 
  compute RESPKERN=1. 
else if (V31=1). 
  compute RESPKERN=1. 
else. 
  compute RESPKERN=0. 
end if. 
 
* [PARTNER]. 
do if (V2=1). 
  compute PARTNER=1. 
else if (V2=2&RESPKERN=1). 
  compute PARTNER=1. 
else if (V2=3&RESPKERN=1). 
  compute PARTNER=1. 
else if (V2=4&RESPKERN=1). 
  compute PARTNER=1. 
else. 
  compute PARTNER=0. 
end if. 
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* [KIND]. 
do if (V2=2 and RESPKERN=1). 
  compute KIND=1. 
else if (V2=3&RESPKERN=1). 
  compute KIND=1. 
else if (V2=5&RESPKERN=1). 
  compute KIND=1. 
else if (V2=6&RESPKERN=1). 
  compute KIND=1. 
else. 
  compute KIND=0. 
end if. 
 
* [LFTOP]. 
do if (LFTV4>=0). 
  compute LFTOP=LFTV4. 
else if (LFTV6>=0). 
  compute LFTOP=LFTV6. 
else if (LFTV10>=0). 
  compute LFTOP=LFTV10. 
else if (LFTV21>=0). 
  compute LFTOP=LFTV21. 
else if (LFTV34>=0). 
  compute LFTOP=LFTV34. 
else if (LFTV37>=0). 
  compute LFTOP=LFTV37. 
end if. 
 
* [LFTPA]. 
do if (LFTV7>=0). 
  compute LFTPA=LFTV7. 
else if (LFTV11>=0). 
  compute LFTPA=LFTV11. 
else if (LFTV22>=0). 
  compute LFTPA=LFTV22. 
else if (LFTV35>=0). 
  compute LFTPA=LFTV35. 
end if. 
 
* [LFTVA]. 
do if (LFTV15>=0). 
  compute LFTVA=LFTV15. 
else if (LFTV27>=0). 
  compute LFTVA=LFTV27. 
end if. 
 
*[LFTMO]. 
do if (LFTV16>=0). 
  compute LFTMO=LFTV16. 
else if (LFTV28>=0). 
  compute LFTMO=LFTV28. 
end if. 
 
* [VADER]. 
do if (LFTV15>=0). 
  compute VADER=1. 
else if (LFTV27>=0). 
  compute VADER=1. 
else. 
  compute VADER=0. 
end if. 
 
* [MOEDER]. 
do if (LFTV16>=0). 
  compute MOEDER=1. 
else if (LFTV28>=0). 
  compute MOEDER=1. 
else. 
  compute MOEDER=0. 
end if. 
 
* [OUDER]. 
do if (VADER=1). 
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  compute OUDER=1. 
else if (MOEDER=1). 
  compute OUDER=1. 
else. 
  compute OUDER=0. 
end if. 
 
* [GEBJAAR]. 
do if (V4_JR>=0). 
  compute GEBJAAR=V4_JR. 
else if (LFTV6>=0). 
  compute GEBJAAR=V6_JR. 
else if (LFTV10>=0). 
  compute GEBJAAR=V10_JR. 
else if (LFTV21>=0). 
  compute GEBJAAR=V21_JR. 
else if (LFTV34>=0). 
  compute GEBJAAR=V34_JR. 
else if (LFTV37>=0). 
  compute GEBJAAR=V37_JR. 
end if. 
 
* [GEBMAAND]. 
do if (V4_MND>=0). 
  compute GEBMAAND=V4_MND. 
else if (LFTV6>=0). 
  compute GEBMAAND=V6_MND. 
else if (LFTV10>=0). 
  compute GEBMAAND=V10_MND. 
else if (LFTV21>=0). 
  compute GEBMAAND=V21_MND. 
else if (LFTV34>=0). 
  compute GEBMAAND=V34_MND. 
else if (LFTV37>=0). 
  compute GEBMAAND=V37_MND. 
end if. 
 
* [GEBDAG]. 
do if (V4_DAG>=0). 
  compute GEBDAG=V4_DAG. 
else if (LFTV6>=0). 
  compute GEBDAG=V6_DAG. 
else if (LFTV10>=0). 
  compute GEBDAG=V10_DAG. 
else if (LFTV21>=0). 
  compute GEBDAG=V21_DAG. 
else if (LFTV34>=0). 
  compute GEBDAG=V34_DAG. 
else if (LFTV37>=0). 
  compute GEBDAG=V37_DAG. 
end if. 
 
 
* [LFTKIND1]. 
do if (LFTV12>=0). 
  compute LFTKIND1=LFTV12. 
else if (LFTV24>=0). 
  compute LFTKIND1=LFTV24. 
else if (LFTV17B>=0). 
  compute LFTKIND1=LFTV17B. 
else if (LFTV30B>=0). 
  compute LFTKIND1=LFTV30B. 
end if. 
 
* [LFTKIND2]. 
do if (LFTV13B>=0). 
  compute LFTKIND2=LFTV13B. 
else if (LFTV25B>=0). 
  compute LFTKIND2=LFTV25B. 
else if (LFTV17C>=0). 
  compute LFTKIND2=LFTV17C. 
else if (LFTV30C>=0). 
  compute LFTKIND2=LFTV30C. 
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end if. 
 
* [LFTKIND3]. 
do if (LFTV13C>=0). 
  compute LFTKIND3=LFTV13C. 
else if (LFTV25C>=0). 
  compute LFTKIND3=LFTV25C. 
else if (LFTV17D>=0). 
  compute LFTKIND3=LFTV17D. 
else if (LFTV30D>=0). 
  compute LFTKIND3=LFTV30D. 
end if. 
 
* [LFTKIND4]. 
do if (LFTV13D>=0). 
  compute LFTKIND4=LFTV13D. 
else if (LFTV25D>=0). 
  compute LFTKIND4=LFTV25D. 
else if (LFTV17E>=0). 
  compute LFTKIND4=LFTV17E. 
else if (LFTV30E>=0). 
  compute LFTKIND4=LFTV30E. 
end if. 
 
* [LFTKIND5]. 
do if (LFTV13E>=0). 
  compute LFTKIND5=LFTV13E. 
else if (LFTV25E>=0). 
  compute LFTKIND5=LFTV25E. 
else if (LFTV17F>=0). 
  compute LFTKIND5=LFTV17F. 
else if (LFTV30F>=0). 
  compute LFTKIND5=LFTV30F. 
end if. 
 
* [LFTKIND6]. 
do if (LFTV13F>=0). 
  compute LFTKIND6=LFTV13F. 
else if (LFTV25F>=0). 
  compute LFTKIND6=LFTV25F. 
else if (LFTV17G>=0). 
  compute LFTKIND6=LFTV17G. 
else if (LFTV30G>=0). 
  compute LFTKIND6=LFTV30G. 
end if. 
 
* [LFTKIND7]. 
do if (LFTV13G>=0). 
  compute LFTKIND7=LFTV13G. 
else if (LFTV25G>=0). 
  compute LFTKIND7=LFTV25G. 
end if. 
 
 
* [LFTJKND]. 
compute LFTJKND=LFTKIND1. 
do if (LFTKIND2<LFTJKND). 
  compute LFTJKND=LFTKIND2. 
else. 
  compute LFTJKND=LFTJKND. 
end if. 
do if (LFTKIND3<LFTJKND). 
  compute LFTJKND=LFTKIND3. 
else. 
  compute LFTJKND=LFTJKND. 
end if. 
do if (LFTKIND4<LFTJKND). 
  compute LFTJKND=LFTKIND4. 
else. 
  compute LFTJKND=LFTJKND. 
end if. 
do if (LFTKIND5<LFTJKND). 
  compute LFTJKND=LFTKIND5. 
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else. 
  compute LFTJKND=LFTJKND. 
end if. 
do if (LFTKIND6<LFTJKND). 
  compute LFTJKND=LFTKIND6. 
else. 
  compute LFTJKND=LFTJKND. 
end if. 
do if (LFTKIND7<LFTJKND). 
  compute LFTJKND=LFTKIND7. 
else. 
  compute LFTJKND=LFTJKND. 
end if. 
do if (PLHHOP=3 and (LFTOP<LFTJKND or sysmis(LFTJKND))). 
  compute LFTJKND=LFTOP. 
else. 
  compute LFTJKND=LFTJKND. 
end if. 
 
* [LFTOKND]. 
compute LFTOKND=LFTKIND1. 
do if (LFTKIND2>LFTOKND). 
  compute LFTOKND=LFTKIND2. 
else. 
  compute LFTOKND=LFTOKND. 
end if. 
do if (LFTKIND3>LFTOKND). 
  compute LFTOKND=LFTKIND3. 
else. 
  compute LFTOKND=LFTOKND. 
end if. 
do if (LFTKIND4>LFTOKND). 
  compute LFTOKND=LFTKIND4. 
else. 
  compute LFTOKND=LFTOKND. 
end if. 
do if (LFTKIND5>LFTOKND). 
  compute LFTOKND=LFTKIND5. 
else. 
  compute LFTOKND=LFTOKND. 
end if. 
do if (LFTKIND6>LFTOKND). 
  compute LFTOKND=LFTKIND6. 
else. 
  compute LFTOKND=LFTOKND. 
end if. 
do if (LFTKIND7>LFTOKND). 
  compute LFTOKND=LFTKIND7. 
else. 
  compute LFTOKND=LFTOKND. 
end if. 
do if (PLHHOP=3 and (LFTOP>LFTOKND or sysmis(LFTOKND))). 
  compute LFTOKND=LFTOP. 
else. 
  compute LFTOKND=LFTOKND. 
end if. 
 
*[NKND]. 
do if (V2=2). 
  compute NKND=V1-2. 
else if (V2=5). 
  compute NKND=V1-1. 
else if (V2=3|V2=6)&V18=1. 
  compute NKND=V23. 
else if (V2=3|V2=6)&V18=2&V19<=2. 
  compute NKND=V29+1. 
else if (V2=3)&V18=2&V19>2. 
  compute NKND=V1-2-1. 
else if (V2=6)&V18=2&V19>2. 
  compute NKND=V1-1-1. 
else. 
  compute NKND=0. 
end if. 
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* [NOVR]. 
do if (V2=3). 
  compute NOVR=V1-2-NKND. 
else if (V2=4). 
  compute NOVR=V1-2. 
else if (V2=6). 
  compute NOVR=V1-1-NKND. 
else if (V2=7). 
  compute NOVR=V1-1. 
else. 
  compute NOVR=0. 
end if. 
 
* [LFT1]. 
compute LFT1=LFTOP. 
 
*[LFT2]. 
do if (LFTPA>=0). 
  compute LFT2=LFTPA. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0). 
  compute LFT2=LFTVA. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0). 
  compute LFT2=LFTMO. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND1>=0). 
  compute LFT2=LFTKIND1. 
end if. 
 
*[LFT3]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0). 
  compute LFT3=LFTVA. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0). 
  compute LFT3=LFTMO. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND1>=0). 
  compute LFT3=LFTKIND1. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0). 
  compute LFT3=LFTMO. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND1>=0). 
  compute LFT3=LFTKIND1. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND1>=0). 
  compute LFT3=LFTKIND1. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND2>=0). 
  compute LFT3=LFTKIND2. 
end if. 
 
*[LFT4]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0). 
  compute LFT4=LFTMO. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND1>=0). 
  compute LFT4=LFTKIND1. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND1>=0). 
  compute LFT4=LFTKIND1. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND2>=0). 
  compute LFT4=LFTKIND2. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND1>=0). 
  compute LFT4=LFTKIND1. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND2>=0). 
  compute LFT4=LFTKIND2. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND2>=0). 
  compute LFT4=LFTKIND2. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND3>=0). 
  compute LFT4=LFTKIND3. 
end if. 
 
*[LFT5]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0 and LFTKIND1>=0). 
  compute LFT5=LFTKIND1. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND2>=0). 
  compute LFT5=LFTKIND2. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND2>=0). 
  compute LFT5=LFTKIND2. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND3>=0). 
  compute LFT5=LFTKIND3. 



118 WBO 2002  ONDERZOEKSDOCUMENTATIE 

 

else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND2>=0). 
  compute LFT5=LFTKIND2. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND3>=0). 
  compute LFT5=LFTKIND3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND3>=0). 
  compute LFT5=LFTKIND3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND4>=0). 
  compute LFT5=LFTKIND4. 
end if. 
 
*[LFT6]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0 and LFTKIND2>=0). 
  compute LFT6=LFTKIND2. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND3>=0). 
  compute LFT6=LFTKIND3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND3>=0). 
  compute LFT6=LFTKIND3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND4>=0). 
  compute LFT6=LFTKIND4. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND3>=0). 
  compute LFT6=LFTKIND3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND4>=0). 
  compute LFT6=LFTKIND4. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND4>=0). 
  compute LFT6=LFTKIND4. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND5>=0). 
  compute LFT6=LFTKIND5. 
end if. 
 
*[LFT7]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0 and LFTKIND3>=0). 
  compute LFT7=LFTKIND3. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND4>=0). 
  compute LFT7=LFTKIND4. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND4>=0). 
  compute LFT7=LFTKIND4. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND5>=0). 
  compute LFT7=LFTKIND5. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND4>=0). 
  compute LFT7=LFTKIND4. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND5>=0). 
  compute LFT7=LFTKIND5. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND5>=0). 
  compute LFT7=LFTKIND5. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND6>=0). 
  compute LFT7=LFTKIND6. 
end if. 
 
*[LFT8]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0 and LFTKIND4>=0). 
  compute LFT8=LFTKIND4. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND5>=0). 
  compute LFT8=LFTKIND5. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND5>=0). 
  compute LFT8=LFTKIND5. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND6>=0). 
  compute LFT8=LFTKIND6. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND5>=0). 
  compute LFT8=LFTKIND5. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND6>=0). 
  compute LFT8=LFTKIND6. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND6>=0). 
  compute LFT8=LFTKIND6. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND7>=0). 
  compute LFT8=LFTKIND7. 
end if. 
 
* [PLHH1]. 
do if (PLHHOP<=4). 
  compute PLHH1=PLHHOP. 
else if (PLHHOP>4). 
  compute PLHH1=5. 
end if. 
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* [PLHH2]. 
do if (LFTPA>=0). 
  compute PLHH2=2. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0). 
  compute PLHH2=2. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0). 
  compute PLHH2=2. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND1>=0). 
  compute PLHH2=3. 
end if. 
 
* [PLHH3]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0). 
  compute PLHH3=2. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0). 
  compute PLHH3=2. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND1>=0). 
  compute PLHH3=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0). 
  compute PLHH3=2. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND1>=0). 
  compute PLHH3=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND1>=0). 
  compute PLHH3=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND2>=0). 
  compute PLHH3=3. 
end if. 
 
* [PLHH4]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0). 
  compute PLHH4=2. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND1>=0). 
  compute PLHH4=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND1>=0). 
  compute PLHH4=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND2>=0). 
  compute PLHH4=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND1>=0). 
  compute PLHH4=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND2>=0). 
  compute PLHH4=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND2>=0). 
  compute PLHH4=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND3>=0). 
  compute PLHH4=3. 
else. 
  compute PLHH4=NVT. 
end if. 
 
* [PLHH5]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0 and LFTKIND1>=0). 
  compute PLHH5=3. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND2>=0). 
  compute PLHH5=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND2>=0). 
  compute PLHH5=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND3>=0). 
  compute PLHH5=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND2>=0). 
  compute PLHH5=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND3>=0). 
  compute PLHH5=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND3>=0). 
  compute PLHH5=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND4>=0). 
  compute PLHH5=3. 
else. 
  compute PLHH5=NVT. 
end if. 
 
* [PLHH6]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0 and LFTKIND2>=0). 
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  compute PLHH6=3. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND3>=0). 
  compute PLHH6=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND3>=0). 
  compute PLHH6=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND4>=0). 
  compute PLHH6=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND3>=0). 
  compute PLHH6=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND4>=0). 
  compute PLHH6=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND4>=0). 
  compute PLHH6=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND5>=0). 
  compute PLHH6=3. 
else. 
  compute PLHH6=NVT. 
end if. 
 
* [PLHH7]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0 and LFTKIND3>=0). 
  compute PLHH7=3. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND4>=0). 
  compute PLHH7=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND4>=0). 
  compute PLHH7=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND5>=0). 
  compute PLHH7=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND4>=0). 
  compute PLHH7=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND5>=0). 
  compute PLHH7=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND5>=0). 
  compute PLHH7=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND6>=0). 
  compute PLHH7=3. 
else. 
  compute PLHH7=NVT. 
end if. 
 
* [PLHH8]. 
do if (LFTPA>=0 and LFTVA>=0 and LFTMO>=0 and LFTKIND4>=0). 
  compute PLHH8=3. 
else if (LFTPA>=0&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND5>=0). 
  compute PLHH8=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND5>=0). 
  compute PLHH8=3. 
else if (LFTPA>=0&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND6>=0). 
  compute PLHH8=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&LFTMO>=0&LFTKIND5>=0). 
  compute PLHH8=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&LFTVA>=0&sysmis(LFTMO)&LFTKIND6>=0). 
  compute PLHH8=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&LFTMO>=0&LFTKIND6>=0). 
  compute PLHH8=3. 
else if (sysmis(LFTPA)&sysmis(LFTVA)&sysmis(LFTMO)&LFTKIND7>=0). 
  compute PLHH8=3. 
end if. 
 
* [AANTKIND]. 
compute AANTKIND=0. 
do if (PLHH1=3). 
  compute AANTKIND=AANTKIND+1. 
else. 
  compute AANTKIND=AANTKIND. 
end if. 
do if (PLHH2=3). 
  compute AANTKIND=AANTKIND+1. 
else. 
  compute AANTKIND=AANTKIND. 
end if. 
do if (PLHH3=3). 
  compute AANTKIND=AANTKIND+1. 
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else. 
  compute AANTKIND=AANTKIND. 
end if. 
do if (PLHH4=3). 
  compute AANTKIND=AANTKIND+1. 
else. 
  compute AANTKIND=AANTKIND. 
end if. 
do if (PLHH5=3). 
  compute AANTKIND=AANTKIND+1. 
else. 
  compute AANTKIND=AANTKIND. 
end if. 
do if (PLHH6=3). 
  compute AANTKIND=AANTKIND+1. 
else. 
  compute AANTKIND=AANTKIND. 
end if. 
do if (PLHH7=3). 
  compute AANTKIND=AANTKIND+1. 
else. 
  compute AANTKIND=AANTKIND. 
end if. 
do if (PLHH8=3). 
  compute AANTKIND=AANTKIND+1. 
else. 
  compute AANTKIND=AANTKIND. 
end if. 
 
* [AANTOVER]. 
do if (V2=3). 
  compute AANTOVER=V1-2-NKND. 
else if (V2=4). 
  compute AANTOVER=V1-2. 
else if (V2=6). 
  compute AANTOVER=V1-1-NKND. 
else if (V2=7). 
  compute AANTOVER=V1-1. 
else. 
  compute AANTOVER=0. 
end if. 
do if (HHKERN=3 and 2+AANTKIND+AANTOVER>8). 
  compute AANTOVER=8-2-AANTKIND. 
else if (HHKERN=4&2+AANTOVER>8). 
  compute AANTOVER=8-2. 
else if (HHKERN=6&1+AANTKIND+AANTOVER>8). 
  compute AANTOVER=8-1-AANTKIND. 
else if (HHKERN=7&1+AANTOVER>8). 
  compute AANTOVER=8-1. 
else. 
  compute AANTOVER=AANTOVER. 
end if. 
 
 
* [LFT01]. 
do if (GEBDAG=1 and GEBMAAND=1). 
  compute LFT01=SYSJAAR-GEBJAAR. 
else. 
  compute LFT01=SYSJAAR-GEBJAAR-1. 
end if. 
 
 
* [TOTPP]. 
do if (LFTOP>=0). 
  compute TOTPP=1. 
else. 
  compute TOTPP=0. 
end if. 
do if (LFTPA>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
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do if (LFTV15>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV16>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV27>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV28>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV12>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV24>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV17B>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV17C>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV17D>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV17E>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV17F>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV17G>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV30B>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV30C>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV30D>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
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  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV30E>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV30F>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV30G>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV13B>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV13C>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV13D>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV13E>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV13F>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV13G>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV25B>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV25C>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV25D>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV25E>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV25F>=0). 
  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
do if (LFTV25G>=0). 
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  compute TOTPP=TOTPP+1. 
else. 
  compute TOTPP=TOTPP. 
end if. 
 
* [TOTPP18]. 
compute TOTPP18=0. 
do if (LFT1>=18). 
  compute TOTPP18=TOTPP18+1. 
else. 
  compute TOTPP18=TOTPP18. 
end if. 
do if (LFT2>=18). 
  compute TOTPP18=TOTPP18+1. 
else. 
  compute TOTPP18=TOTPP18. 
end if. 
do if (LFT3>=18). 
  compute TOTPP18=TOTPP18+1. 
else. 
  compute TOTPP18=TOTPP18. 
end if. 
do if (LFT4>=18). 
  compute TOTPP18=TOTPP18+1. 
else. 
  compute TOTPP18=TOTPP18. 
end if. 
do if (LFT5>=18). 
  compute TOTPP18=TOTPP18+1. 
else. 
  compute TOTPP18=TOTPP18. 
end if. 
do if (LFT6>=18). 
  compute TOTPP18=TOTPP18+1. 
else. 
  compute TOTPP18=TOTPP18. 
end if. 
do if (LFT7>=18). 
  compute TOTPP18=TOTPP18+1. 
else. 
  compute TOTPP18=TOTPP18. 
end if. 
do if (LFT8>=18). 
  compute TOTPP18=TOTPP18+1. 
else. 
  compute TOTPP18=TOTPP18. 
end if. 
 
* [WRKGNROP]. 
do if (WRKGNROP=220). 
  compute WRKGNROP=258. 
else if (WRKGNROP=227). 
  compute WRKGNROP=258. 
else if (WRKGNROP=330). 
  compute WRKGNROP=1696. 
else if (WRKGNROP=360). 
  compute WRKGNROP=383. 
else if (WRKGNROP=390). 
  compute WRKGNROP=1696. 
else if (WRKGNROP=418). 
  compute WRKGNROP=383. 
else if (WRKGNROP=426). 
  compute WRKGNROP=1696. 
else if (WRKGNROP=548). 
  compute WRKGNROP=1916. 
else if (WRKGNROP=577). 
  compute WRKGNROP=1926. 
else if (WRKGNROP=594). 
  compute WRKGNROP=1926. 
else if (WRKGNROP=624). 
  compute WRKGNROP=1916. 
else if (WRKGNROP=9998). 
  compute WRKGNROP=1998. 
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else if (WRKGNROP=9999). 
  compute WRKGNROP=1999. 
else. 
  compute WRKGNROP=WRKGNROP. 
end if. 
 
* [WRKGNRPA]. 
do if (WRKGNRPA=220). 
  compute WRKGNRPA=258. 
else if (WRKGNRPA=227). 
  compute WRKGNRPA=258. 
else if (WRKGNRPA=330). 
  compute WRKGNRPA=1696. 
else if (WRKGNRPA=360). 
  compute WRKGNRPA=383. 
else if (WRKGNRPA=390). 
  compute WRKGNRPA=1696. 
else if (WRKGNRPA=418). 
  compute WRKGNRPA=383. 
else if (WRKGNRPA=426). 
  compute WRKGNRPA=1696. 
else if (WRKGNRPA=548). 
  compute WRKGNRPA=1916. 
else if (WRKGNRPA=577). 
  compute WRKGNRPA=1926. 
else if (WRKGNRPA=594). 
  compute WRKGNRPA=1926. 
else if (WRKGNRPA=624). 
  compute WRKGNRPA=1916. 
else if (WRKGNRPA=9998). 
  compute WRKGNRPA=1998. 
else if (WRKGNRPA=9999). 
  compute WRKGNRPA=1999. 
else. 
  compute WRKGNRPA=WRKGNRPA. 
end if. 
 
* [GNRHUIS]. 
do if (GNRHUIS=220). 
  compute GNRHUIS=258. 
else if (GNRHUIS=227). 
  compute GNRHUIS=258. 
else if (GNRHUIS=330). 
  compute GNRHUIS=1696. 
else if (GNRHUIS=360). 
  compute GNRHUIS=383. 
else if (GNRHUIS=390). 
  compute GNRHUIS=1696. 
else if (GNRHUIS=418). 
  compute GNRHUIS=383. 
else if (GNRHUIS=426). 
  compute GNRHUIS=1696. 
else if (GNRHUIS=548). 
  compute GNRHUIS=1916. 
else if (GNRHUIS=577). 
  compute GNRHUIS=1926. 
else if (GNRHUIS=594). 
  compute GNRHUIS=1926. 
else if (GNRHUIS=624). 
  compute GNRHUIS=1916. 
else if (GNRHUIS=9998). 
  compute GNRHUIS=1998. 
else if (GNRHUIS=9999). 
  compute GNRHUIS=1999. 
else. 
  compute GNRHUIS=GNRHUIS. 
end if. 
 
* [GNRBOOT]. 
do if (GNRBOOT=220). 
  compute GNRBOOT=258. 
else if (GNRBOOT=227). 
  compute GNRBOOT=258. 
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else if (GNRBOOT=330). 
  compute GNRBOOT=1696. 
else if (GNRBOOT=360). 
  compute GNRBOOT=383. 
else if (GNRBOOT=390). 
  compute GNRBOOT=1696. 
else if (GNRBOOT=418). 
  compute GNRBOOT=383. 
else if (GNRBOOT=426). 
  compute GNRBOOT=1696. 
else if (GNRBOOT=548). 
  compute GNRBOOT=1916. 
else if (GNRBOOT=577). 
  compute GNRBOOT=1926. 
else if (GNRBOOT=594). 
  compute GNRBOOT=1926. 
else if (GNRBOOT=624). 
  compute GNRBOOT=1916. 
else if (GNRBOOT=9998). 
  compute GNRBOOT=1998. 
else if (GNRBOOT=9999). 
  compute GNRBOOT=1999. 
else. 
  compute GNRBOOT=GNRBOOT. 
end if. 
 
* [GNRCARAV]. 
do if (GNRCARAV=220). 
  compute GNRCARAV=258. 
else if (GNRCARAV=227). 
  compute GNRCARAV=258. 
else if (GNRCARAV=330). 
  compute GNRCARAV=1696. 
else if (GNRCARAV=360). 
  compute GNRCARAV=383. 
else if (GNRCARAV=390). 
  compute GNRCARAV=1696. 
else if (GNRCARAV=418). 
  compute GNRCARAV=383. 
else if (GNRCARAV=426). 
  compute GNRCARAV=1696. 
else if (GNRCARAV=548). 
  compute GNRCARAV=1916. 
else if (GNRCARAV=577). 
  compute GNRCARAV=1926. 
else if (GNRCARAV=594). 
  compute GNRCARAV=1926. 
else if (GNRCARAV=624). 
  compute GNRCARAV=1916. 
else if (GNRCARAV=9998). 
  compute GNRCARAV=1998. 
else if (GNRCARAV=9999). 
  compute GNRCARAV=1999. 
else. 
  compute GNRCARAV=GNRCARAV. 
end if. 
 
* [GNRVOLKS]. 
do if (GNRVOLKS=220). 
  compute GNRVOLKS=258. 
else if (GNRVOLKS=227). 
  compute GNRVOLKS=258. 
else if (GNRVOLKS=330). 
  compute GNRVOLKS=1696. 
else if (GNRVOLKS=360). 
  compute GNRVOLKS=383. 
else if (GNRVOLKS=390). 
  compute GNRVOLKS=1696. 
else if (GNRVOLKS=418). 
  compute GNRVOLKS=383. 
else if (GNRVOLKS=426). 
  compute GNRVOLKS=1696. 
else if (GNRVOLKS=548). 



WBO 2002  ONDERZOEKSDOCUMENTATIE 127 

 

  compute GNRVOLKS=1916. 
else if (GNRVOLKS=577). 
  compute GNRVOLKS=1926. 
else if (GNRVOLKS=594). 
  compute GNRVOLKS=1926. 
else if (GNRVOLKS=624). 
  compute GNRVOLKS=1916. 
else if (GNRVOLKS=9998). 
  compute GNRVOLKS=1998. 
else if (GNRVOLKS=9999). 
  compute GNRVOLKS=1999. 
else. 
  compute GNRVOLKS=GNRVOLKS. 
end if. 
 
* [GNRTWEWO]. 
do if (GNRTWEWO=220). 
  compute GNRTWEWO=258. 
else if (GNRTWEWO=227). 
  compute GNRTWEWO=258. 
else if (GNRTWEWO=330). 
  compute GNRTWEWO=1696. 
else if (GNRTWEWO=360). 
  compute GNRTWEWO=383. 
else if (GNRTWEWO=390). 
  compute GNRTWEWO=1696. 
else if (GNRTWEWO=418). 
  compute GNRTWEWO=383. 
else if (GNRTWEWO=426). 
  compute GNRTWEWO=1696. 
else if (GNRTWEWO=548). 
  compute GNRTWEWO=1916. 
else if (GNRTWEWO=577). 
  compute GNRTWEWO=1926. 
else if (GNRTWEWO=594). 
  compute GNRTWEWO=1926. 
else if (GNRTWEWO=624). 
  compute GNRTWEWO=1916. 
else if (GNRTWEWO=9998). 
  compute GNRTWEWO=1998. 
else if (GNRTWEWO=9999). 
  compute GNRTWEWO=1999. 
else. 
  compute GNRTWEWO=GNRTWEWO. 
end if. 
 
 
 
*[Importeren constanten]. 
compute KOPCONST=1. 
 
*[Importeren ggemprov o.b.v. ggemcode]. 
 
* [GEMCODE]. 
compute GEMCODE=GNR02. 
 
* [PC02]. 
compute PC02=PCN. 
 
* [NUMPC]. 
compute NUMPC=PCN. 
 
 
* [GBLOP15]. 
do if (GLANDOP=1). 
  compute CODEOP=6030. 
else if (GLANDOP=2). 
  compute CODEOP=5007. 
else if (GLANDOP=3). 
  compute CODEOP=5095. 
else if (GLANDOP=4). 
  compute CODEOP=6024. 
else if (GLANDOP=5). 



128 WBO 2002  ONDERZOEKSDOCUMENTATIE 

 

  compute CODEOP=6043. 
else if (GLANDOP=6). 
  compute CODEOP=5022. 
else if (GLANDOP=7). 
  compute CODEOP=6029. 
else if (GLANDOP=8). 
  compute CODEOP=6039. 
else if (GLANDOP=9). 
  compute CODEOP=5010. 
else if (GLANDOP=10). 
  compute CODEOP=6013. 
else if (GLANDOP=11). 
  compute CODEOP=5012. 
else if (GLANDOP=12). 
  compute CODEOP=5043. 
else if (GLANDOP=13). 
  compute CODEOP=6023. 
else if (GLANDOP=14). 
  compute CODEOP=5024. 
else if (CODGLOP>0). 
  compute CODEOP=CODGLOP. 
end if. 
 
do if (CODEOP=9996 and GBAGL1OP>0). 
  compute CODEOP=GBAGL1OP. 
else. 
  compute CODEOP=CODEOP. 
end if. 
 
 
*[Importeren  landcode o.b.v. codeop]. 
 
do if (sysmis(GBLOP15)). 
  compute GBLOP15=1. 
else. 
  compute GBLOP15=GBLOP15. 
end if. 
 
* [GBLOP3]. 
do if (GBLOP15=1). 
  compute GBLOP3=1. 
else if (GBLOP15>=2&GBLOP15<=8). 
  compute GBLOP3=2. 
else if (GBLOP15>=9&GBLOP15<=14). 
  compute GBLOP3=3. 
else if (GBLOP15>=15). 
  compute GBLOP3=2. 
end if. 
 
* [GBLOP8]. 
do if (GBLOP15=1). 
  compute GBLOP8=1. 
else if (GBLOP15=2). 
  compute GBLOP8=5. 
else if (GBLOP15=3). 
  compute GBLOP8=3. 
else if (GBLOP15=4). 
  compute GBLOP8=2. 
else if (GBLOP15=5). 
  compute GBLOP8=4. 
else if (GBLOP15=6). 
  compute GBLOP8=7. 
else if (GBLOP15=7). 
  compute GBLOP8=7. 
else if (GBLOP15=8). 
  compute GBLOP8=7. 
else if (GBLOP15=9). 
  compute GBLOP8=8. 
else if (GBLOP15=10). 
  compute GBLOP8=8. 
else if (GBLOP15=11). 
  compute GBLOP8=6. 
else if (GBLOP15=12). 
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  compute GBLOP8=8. 
else if (GBLOP15=13). 
  compute GBLOP8=8. 
else if (GBLOP15=14). 
  compute GBLOP8=8. 
else if (GBLOP15=15). 
  compute GBLOP8=8. 
else if (GBLOP15>15). 
  compute GBLOP8=7. 
end if. 
 
* [GBLPA15]. 
do if (GLANDPA=1). 
  compute CODEPA=6030. 
else if (GLANDPA=2). 
  compute CODEPA=5007. 
else if (GLANDPA=3). 
  compute CODEPA=5095. 
else if (GLANDPA=4). 
  compute CODEPA=6024. 
else if (GLANDPA=5). 
  compute CODEPA=6043. 
else if (GLANDPA=6). 
  compute CODEPA=5022. 
else if (GLANDPA=7). 
  compute CODEPA=6029. 
else if (GLANDPA=8). 
  compute CODEPA=6039. 
else if (GLANDPA=9). 
  compute CODEPA=5010. 
else if (GLANDPA=10). 
  compute CODEPA=6013. 
else if (GLANDPA=11). 
  compute CODEPA=5012. 
else if (GLANDPA=12). 
  compute CODEPA=5043. 
else if (GLANDPA=13). 
  compute CODEPA=6023. 
else if (GLANDPA=14). 
  compute CODEPA=5024. 
else if (CODGLPA>0). 
  compute CODEPA=CODGLPA. 
end if. 
 
*[Importeren  landcode o.b.v. codepa]. 
 
do if (PARTNER=0). 
  compute GBLPA15=-1. 
else if (sysmis(GBLPA15)). 
  compute GBLPA15=1. 
else. 
  compute GBLPA15=GBLPA15. 
end if. 
recode GBLPA15 (-1=sysmis). 
 
* [GBLPA3]. 
do if (GBLPA15=1). 
  compute GBLPA3=1. 
else if (GBLPA15>=2&GBLPA15<=8). 
  compute GBLPA3=2. 
else if (GBLPA15>=9&GBLPA15<=14). 
  compute GBLPA3=3. 
else if (GBLPA15>=15). 
  compute GBLPA3=2. 
end if. 
 
* [GBLPA8]. 
do if (GBLPA15=1). 
  compute GBLPA8=1. 
else if (GBLPA15=2). 
  compute GBLPA8=5. 
else if (GBLPA15=3). 
  compute GBLPA8=3. 
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else if (GBLPA15=4). 
  compute GBLPA8=2. 
else if (GBLPA15=5). 
  compute GBLPA8=4. 
else if (GBLPA15=6). 
  compute GBLPA8=7. 
else if (GBLPA15=7). 
  compute GBLPA8=7. 
else if (GBLPA15=8). 
  compute GBLPA8=7. 
else if (GBLPA15=9). 
  compute GBLPA8=8. 
else if (GBLPA15=10). 
  compute GBLPA8=8. 
else if (GBLPA15=11). 
  compute GBLPA8=6. 
else if (GBLPA15=12). 
  compute GBLPA8=8. 
else if (GBLPA15=13). 
  compute GBLPA8=8. 
else if (GBLPA15=14). 
  compute GBLPA8=8. 
else if (GBLPA15=15). 
  compute GBLPA8=8. 
else if (GBLPA15>15). 
  compute GBLPA8=7. 
end if. 
 
* [GBLVOP15]. 
do if (GLANDVOP=1). 
  compute CODEVOP=6030. 
else if (GLANDVOP=2). 
  compute CODEVOP=5007. 
else if (GLANDVOP=3). 
  compute CODEVOP=5095. 
else if (GLANDVOP=4). 
  compute CODEVOP=6024. 
else if (GLANDVOP=5). 
  compute CODEVOP=6043. 
else if (GLANDVOP=6). 
  compute CODEVOP=5022. 
else if (GLANDVOP=7). 
  compute CODEVOP=6029. 
else if (GLANDVOP=8). 
  compute CODEVOP=6039. 
else if (GLANDVOP=9). 
  compute CODEVOP=5010. 
else if (GLANDVOP=10). 
  compute CODEVOP=6013. 
else if (GLANDVOP=11). 
  compute CODEVOP=5012. 
else if (GLANDVOP=12). 
  compute CODEVOP=5043. 
else if (GLANDVOP=13). 
  compute CODEVOP=6023. 
else if (GLANDVOP=14). 
  compute CODEVOP=5024. 
else if (CODGLVOP>0). 
  compute CODEVOP=CODGLVOP. 
end if. 
 
do if (CODEVOP=9996 and GBAGL2OP>0). 
  compute CODEVOP=GBAGL2OP. 
else. 
  compute CODEVOP=CODEVOP. 
end if. 
 
*[Importeren landcode o.b.v. codevop]. 
 
do if (sysmis(GBLVOP15)). 
  compute GBLVOP15=1. 
else. 
  compute GBLVOP15=GBLVOP15. 
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end if. 
 
* [GBLVOP3]. 
do if (GBLVOP15=1). 
  compute GBLVOP3=1. 
else if (GBLVOP15>=2&GBLVOP15<=8). 
  compute GBLVOP3=2. 
else if (GBLVOP15>=9&GBLVOP15<=14). 
  compute GBLVOP3=3. 
else if (GBLVOP15>=15). 
  compute GBLVOP3=2. 
end if. 
 
* [GBLVOP8]. 
do if (GBLVOP15=1). 
  compute GBLVOP8=1. 
else if (GBLVOP15=2). 
  compute GBLVOP8=5. 
else if (GBLVOP15=3). 
  compute GBLVOP8=3. 
else if (GBLVOP15=4). 
  compute GBLVOP8=2. 
else if (GBLVOP15=5). 
  compute GBLVOP8=4. 
else if (GBLVOP15=6). 
  compute GBLVOP8=7. 
else if (GBLVOP15=7). 
  compute GBLVOP8=7. 
else if (GBLVOP15=8). 
  compute GBLVOP8=7. 
else if (GBLVOP15=9). 
  compute GBLVOP8=8. 
else if (GBLVOP15=10). 
  compute GBLVOP8=8. 
else if (GBLVOP15=11). 
  compute GBLVOP8=6. 
else if (GBLVOP15=12). 
  compute GBLVOP8=8. 
else if (GBLVOP15=13). 
  compute GBLVOP8=8. 
else if (GBLVOP15=14). 
  compute GBLVOP8=8. 
else if (GBLVOP15=15). 
  compute GBLVOP8=8. 
else if (GBLVOP15>15). 
  compute GBLVOP8=7. 
end if. 
 
* [GBLMOP15]. 
do if (GLANDMOP=1). 
  compute CODEMOP=6030. 
else if (GLANDMOP=2). 
  compute CODEMOP=5007. 
else if (GLANDMOP=3). 
  compute CODEMOP=5095. 
else if (GLANDMOP=4). 
  compute CODEMOP=6024. 
else if (GLANDMOP=5). 
  compute CODEMOP=6043. 
else if (GLANDMOP=6). 
  compute CODEMOP=5022. 
else if (GLANDMOP=7). 
  compute CODEMOP=6029. 
else if (GLANDMOP=8). 
  compute CODEMOP=6039. 
else if (GLANDMOP=9). 
  compute CODEMOP=5010. 
else if (GLANDMOP=10). 
  compute CODEMOP=6013. 
else if (GLANDMOP=11). 
  compute CODEMOP=5012. 
else if (GLANDMOP=12). 
  compute CODEMOP=5043. 
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else if (GLANDMOP=13). 
  compute CODEMOP=6023. 
else if (GLANDMOP=14). 
  compute CODEMOP=5024. 
else if (CODGLMOP>0). 
  compute CODEMOP=CODGLMOP. 
end if. 
 
do if (CODEMOP=9996 and GBAGL3OP>0). 
  compute CODEMOP=GBAGL3OP. 
else. 
  compute CODEMOP=CODEMOP. 
end if. 
 
*[Importeren landcode o.b.v. codemop]. 
 
do if (sysmis(GBLMOP15)). 
  compute GBLMOP15=1. 
else. 
  compute GBLMOP15=GBLMOP15. 
end if. 
 
* [GBLMOP3]. 
do if (GBLMOP15=1). 
  compute GBLMOP3=1. 
else if (GBLMOP15>=2&GBLMOP15<=8). 
  compute GBLMOP3=2. 
else if (GBLMOP15>=9&GBLMOP15<=14). 
  compute GBLMOP3=3. 
else if (GBLMOP15>=15). 
  compute GBLMOP3=2. 
end if. 
 
* [GBLMOP8]. 
do if (GBLMOP15=1). 
  compute GBLMOP8=1. 
else if (GBLMOP15=2). 
  compute GBLMOP8=5. 
else if (GBLMOP15=3). 
  compute GBLMOP8=3. 
else if (GBLMOP15=4). 
  compute GBLMOP8=2. 
else if (GBLMOP15=5). 
  compute GBLMOP8=4. 
else if (GBLMOP15=6). 
  compute GBLMOP8=7. 
else if (GBLMOP15=7). 
  compute GBLMOP8=7. 
else if (GBLMOP15=8). 
  compute GBLMOP8=7. 
else if (GBLMOP15=9). 
  compute GBLMOP8=8. 
else if (GBLMOP15=10). 
  compute GBLMOP8=8. 
else if (GBLMOP15=11). 
  compute GBLMOP8=6. 
else if (GBLMOP15=12). 
  compute GBLMOP8=8. 
else if (GBLMOP15=13). 
  compute GBLMOP8=8. 
else if (GBLMOP15=14). 
  compute GBLMOP8=8. 
else if (GBLMOP15=15). 
  compute GBLMOP8=8. 
else if (GBLMOP15>15). 
  compute GBLMOP8=7. 
end if. 
 
* [GBLVPA15]. 
do if (GLANDVPA=1). 
  compute CODEVPA=6030. 
else if (GLANDVPA=2). 
  compute CODEVPA=5007. 
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else if (GLANDVPA=3). 
  compute CODEVPA=5095. 
else if (GLANDVPA=4). 
  compute CODEVPA=6024. 
else if (GLANDVPA=5). 
  compute CODEVPA=6043. 
else if (GLANDVPA=6). 
  compute CODEVPA=5022. 
else if (GLANDVPA=7). 
  compute CODEVPA=6029. 
else if (GLANDVPA=8). 
  compute CODEVPA=6039. 
else if (GLANDVPA=9). 
  compute CODEVPA=5010. 
else if (GLANDVPA=10). 
  compute CODEVPA=6013. 
else if (GLANDVPA=11). 
  compute CODEVPA=5012. 
else if (GLANDVPA=12). 
  compute CODEVPA=5043. 
else if (GLANDVPA=13). 
  compute CODEVPA=6023. 
else if (GLANDVPA=14). 
  compute CODEVPA=5024. 
else if (CODGLVPA>0). 
  compute CODEVPA=CODGLVPA. 
end if. 
 
*[Importeren landcode o.b.v. codevpa]. 
 
do if (PARTNER=0). 
  compute GBLVPA15=-1. 
else if (sysmis(GBLVPA15)). 
  compute GBLVPA15=6. 
else. 
  compute GBLVPA15=GBLVPA15. 
end if. 
recode GBLVPA15 (-1=sysmis). 
 
* [GBLVPA3]. 
do if (GBLVPA15=1). 
  compute GBLVPA3=1. 
else if (GBLVPA15>=2&GBLVPA15<=8). 
  compute GBLVPA3=2. 
else if (GBLVPA15>=9&GBLVPA15<=14). 
  compute GBLVPA3=3. 
else if (GBLVPA15>=15). 
  compute GBLVPA3=2. 
end if. 
 
* [GBLVPA8]. 
do if (GBLVPA15=1). 
  compute GBLVPA8=1. 
else if (GBLVPA15=2). 
  compute GBLVPA8=5. 
else if (GBLVPA15=3). 
  compute GBLVPA8=3. 
else if (GBLVPA15=4). 
  compute GBLVPA8=2. 
else if (GBLVPA15=5). 
  compute GBLVPA8=4. 
else if (GBLVPA15=6). 
  compute GBLVPA8=7. 
else if (GBLVPA15=7). 
  compute GBLVPA8=7. 
else if (GBLVPA15=8). 
  compute GBLVPA8=7. 
else if (GBLVPA15=9). 
  compute GBLVPA8=8. 
else if (GBLVPA15=10). 
  compute GBLVPA8=8. 
else if (GBLVPA15=11). 
  compute GBLVPA8=6. 
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else if (GBLVPA15=12). 
  compute GBLVPA8=8. 
else if (GBLVPA15=13). 
  compute GBLVPA8=8. 
else if (GBLVPA15=14). 
  compute GBLVPA8=8. 
else if (GBLVPA15=15). 
  compute GBLVPA8=8. 
else if (GBLVPA15>15). 
  compute GBLVPA8=7. 
end if. 
 
* [GBLMPA15]. 
do if (GLANDMPA=1). 
  compute CODEMPA=6030. 
else if (GLANDMPA=2). 
  compute CODEMPA=5007. 
else if (GLANDMPA=3). 
  compute CODEMPA=5095. 
else if (GLANDMPA=4). 
  compute CODEMPA=6024. 
else if (GLANDMPA=5). 
  compute CODEMPA=6043. 
else if (GLANDMPA=6). 
  compute CODEMPA=5022. 
else if (GLANDMPA=7). 
  compute CODEMPA=6029. 
else if (GLANDMPA=8). 
  compute CODEMPA=6039. 
else if (GLANDMPA=9). 
  compute CODEMPA=5010. 
else if (GLANDMPA=10). 
  compute CODEMPA=6013. 
else if (GLANDMPA=11). 
  compute CODEMPA=5012. 
else if (GLANDMPA=12). 
  compute CODEMPA=5043. 
else if (GLANDMPA=13). 
  compute CODEMPA=6023. 
else if (GLANDMPA=14). 
  compute CODEMPA=5024. 
else if (CODGLMPA>0). 
  compute CODEMPA=CODGLMPA. 
end if. 
 
*[Importeren landcode o.b.v. codempa]. 
 
do if (PARTNER=0). 
  compute GBLMPA15=-1. 
else if (sysmis(GBLMPA15)). 
  compute GBLMPA15=6. 
else. 
  compute GBLMPA15=GBLMPA15. 
end if. 
recode GBLMPA15 (-1=sysmis). 
 
* [GBLMPA3]. 
do if (GBLMPA15=1). 
  compute GBLMPA3=1. 
else if (GBLMPA15>=2&GBLMPA15<=8). 
  compute GBLMPA3=2. 
else if (GBLMPA15>=9&GBLMPA15<=14). 
  compute GBLMPA3=3. 
else if (GBLMPA15>=15). 
  compute GBLMPA3=2. 
end if. 
 
* [GBLMPA8]. 
do if (GBLMPA15=1). 
  compute GBLMPA8=1. 
else if (GBLMPA15=2). 
  compute GBLMPA8=5. 
else if (GBLMPA15=3). 



WBO 2002  ONDERZOEKSDOCUMENTATIE 135 

 

  compute GBLMPA8=3. 
else if (GBLMPA15=4). 
  compute GBLMPA8=2. 
else if (GBLMPA15=5). 
  compute GBLMPA8=4. 
else if (GBLMPA15=6). 
  compute GBLMPA8=7. 
else if (GBLMPA15=7). 
  compute GBLMPA8=7. 
else if (GBLMPA15=8). 
  compute GBLMPA8=7. 
else if (GBLMPA15=9). 
  compute GBLMPA8=8. 
else if (GBLMPA15=10). 
  compute GBLMPA8=8. 
else if (GBLMPA15=11). 
  compute GBLMPA8=6. 
else if (GBLMPA15=12). 
  compute GBLMPA8=8. 
else if (GBLMPA15=13). 
  compute GBLMPA8=8. 
else if (GBLMPA15=14). 
  compute GBLMPA8=8. 
else if (GBLMPA15=15). 
  compute GBLMPA8=8. 
else if (GBLMPA15>15). 
  compute GBLMPA8=7. 
end if. 
 
* [ETNIOP3]. 
do if (GBLOP3=1 and GBLVOP3=1 and GBLMOP3=1). 
  compute ETNIOP3=1. 
else if (GBLOP3>1&GBLVOP3=1&GBLMOP3=1). 
  compute ETNIOP3=GBLMOP3. 
else if (GBLOP3>1). 
  compute ETNIOP3=GBLOP3. 
else if (GBLMOP3>1). 
  compute ETNIOP3=GBLMOP3. 
else if (GBLVOP3>1). 
  compute ETNIOP3=GBLVOP3. 
end if. 
 
* [ETNIOP8]. 
do if (GBLOP8=1 and GBLVOP8=1 and GBLMOP8=1). 
  compute ETNIOP8=1. 
else if (GBLOP8>1&GBLVOP8=1&GBLMOP8=1). 
  compute ETNIOP8=GBLMOP8. 
else if (GBLOP8>1). 
  compute ETNIOP8=GBLOP8. 
else if (GBLMOP8>1). 
  compute ETNIOP8=GBLMOP8. 
else if (GBLVOP8>1). 
  compute ETNIOP8=GBLVOP8. 
end if. 
 
* [ETNIPA3]. 
do if (GBLPA3=1 and GBLVPA3=1 and GBLMPA3=1). 
  compute ETNIPA3=1. 
else if (GBLPA3>1&GBLVPA3=1&GBLMPA3=1). 
  compute ETNIPA3=GBLMPA3. 
else if (GBLPA3>1). 
  compute ETNIPA3=GBLPA3. 
else if (GBLMPA3>1). 
  compute ETNIPA3=GBLMPA3. 
else if (GBLVPA3>1). 
  compute ETNIPA3=GBLVPA3. 
end if. 
 
* [ETNIPA8]. 
do if (GBLPA8=1 and GBLVPA8=1 and GBLMPA8=1). 
  compute ETNIPA8=1. 
else if (GBLPA8>1&GBLVPA8=1&GBLMPA8=1). 
  compute ETNIPA8=GBLMPA8. 
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else if (GBLPA8>1). 
  compute ETNIPA8=GBLPA8. 
else if (GBLMPA8>1). 
  compute ETNIPA8=GBLMPA8. 
else if (GBLVPA8>1). 
  compute ETNIPA8=GBLVPA8. 
end if. 
 
* [ETNIOP]. 
do if (ETNIOP3=1). 
  compute ETNIOP=1. 
else. 
  compute ETNIOP=2. 
end if. 
 
* [ETNIGOP]. 
do if (ETNIOP=1). 
  compute ETNIGOP=1. 
else if (GLANDOP=1). 
  compute ETNIGOP=3. 
else. 
  compute ETNIGOP=2. 
end if. 
 
* [ETNIPA]. 
* etniciteit PA. 
do if (ETNIPA3=1). 
  compute ETNIPA=1. 
else. 
  compute ETNIPA=2. 
end if. 
 
* [ETNIGPA]. 
do if (ETNIPA=1). 
  compute ETNIGPA=1. 
else if (GLANDPA=1). 
  compute ETNIGPA=3. 
else. 
  compute ETNIGPA=2. 
end if. 
 
* [LFT1JAN]. 
do if (LFT01<0). 
  compute LFT1JAN=-1. 
else if (LFT01<=11). 
  compute LFT1JAN=1. 
else if (LFT01<=17). 
  compute LFT1JAN=2. 
else if (LFT01<=19). 
  compute LFT1JAN=3. 
else if (LFT01<=24). 
  compute LFT1JAN=4. 
else if (LFT01<=29). 
  compute LFT1JAN=5. 
else if (LFT01<=34). 
  compute LFT1JAN=6. 
else if (LFT01<=39). 
  compute LFT1JAN=7. 
else if (LFT01<=44). 
  compute LFT1JAN=8. 
else if (LFT01<=49). 
  compute LFT1JAN=9. 
else if (LFT01<=54). 
  compute LFT1JAN=10. 
else if (LFT01<=59). 
  compute LFT1JAN=11. 
else if (LFT01<=64). 
  compute LFT1JAN=12. 
else if (LFT01<=69). 
  compute LFT1JAN=13. 
else if (LFT01<=74). 
  compute LFT1JAN=14. 
else if (LFT01>74&LFT01<150). 
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  compute LFT1JAN=15. 
end if. 
recode LFT1JAN (-1=sysmis). 
 
* [AGEOP10]. 
do if (LFTOP<=17). 
  compute AGEOP10=1. 
else if (LFTOP<=24). 
  compute AGEOP10=2. 
else if (LFTOP<=34). 
  compute AGEOP10=3. 
else if (LFTOP<=44). 
  compute AGEOP10=4. 
else if (LFTOP<=54). 
  compute AGEOP10=5. 
else if (LFTOP<=64). 
  compute AGEOP10=6. 
else if (LFTOP<=74). 
  compute AGEOP10=7. 
else if (LFTOP>74&LFTOP<150). 
  compute AGEOP10=8. 
end if. 
 
* [LEEFTIJD]. 
do if (LFTOP<=24). 
  compute LEEFTIJD=1. 
else if (LFTOP<=34). 
  compute LEEFTIJD=2. 
else if (LFTOP<=44). 
  compute LEEFTIJD=3. 
else if (LFTOP<=54). 
  compute LEEFTIJD=4. 
else if (LFTOP<=64). 
  compute LEEFTIJD=5. 
else if (LFTOP<=74). 
  compute LEEFTIJD=6. 
else if (LFTOP>74&LFTOP<150). 
  compute LEEFTIJD=7. 
end if. 
 
* [SAMHHUIT]. 
do if (AantalPP=1). 
  compute SAMHHUIT=1. 
else if (HHKERN=1). 
  compute SAMHHUIT=2. 
else if (HHKERN=2&NKND>0&NKND<=6). 
  compute SAMHHUIT=2+NKND. 
else if (HHKERN=2&NKND>0&NKND>6). 
  compute SAMHHUIT=2+6. 
else if (HHKERN=3&NKND=1&NOVR>=0&NOVR<=5). 
  compute SAMHHUIT=8+NOVR. 
else if (HHKERN=3&NKND=1&NOVR>5). 
  compute SAMHHUIT=8+5. 
else if (HHKERN=3&NKND=2&NOVR>=0&NOVR<=4). 
  compute SAMHHUIT=13+NOVR. 
else if (HHKERN=3&NKND=2&NOVR>4). 
  compute SAMHHUIT=13+4. 
else if (HHKERN=3&NKND=3&NOVR>=0&NOVR<=3). 
  compute SAMHHUIT=17+NOVR. 
else if (HHKERN=3&NKND=3&NOVR>=0&NOVR>3). 
  compute SAMHHUIT=17+3. 
else if (HHKERN=3&NKND=4&NOVR>=0&NOVR<=2). 
  compute SAMHHUIT=20+NOVR. 
else if (HHKERN=3&NKND=4&NOVR>2). 
  compute SAMHHUIT=20+2. 
else if (HHKERN=3&NKND>=5&NOVR>=0). 
  compute SAMHHUIT=23. 
else if (HHKERN=4&NOVR>0&NOVR<=6). 
  compute SAMHHUIT=23+NOVR. 
else if (HHKERN=5&NKND>0&NKND<=7). 
  compute SAMHHUIT=29+NKND. 
else if (HHKERN=5&NKND>0&NKND>7). 
  compute SAMHHUIT=29+7. 
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else if (HHKERN=6&NKND=1&NOVR>0&NOVR<=6). 
  compute SAMHHUIT=36+NOVR. 
else if (HHKERN=6&NKND=1&NOVR>0&NOVR>6). 
  compute SAMHHUIT=36+6. 
else if (HHKERN=6&NKND=2&NOVR>0&NOVR<=5). 
  compute SAMHHUIT=42+NOVR. 
else if (HHKERN=6&NKND=3&NOVR>0&NOVR<=4). 
  compute SAMHHUIT=47+NOVR. 
else if (HHKERN=6&NKND=4&NOVR>0&NOVR<=3). 
  compute SAMHHUIT=51+NOVR. 
else if (HHKERN=6&NKND=5&NOVR>0&NOVR<=2). 
  compute SAMHHUIT=54+NOVR. 
else if (HHKERN=6&NKND>=6&NOVR>=0). 
  compute SAMHHUIT=57. 
else if (HHKERN=7&NOVR<=7). 
  compute SAMHHUIT=57+NOVR. 
else if (HHKERN=7&NOVR>7). 
  compute SAMHHUIT=57+7. 
end if. 
 
* [WERKZOP]. 
do if (BETWRKOP=1 and UURWKOP>0 and UURWKOP<12). 
  compute WERKZOP=3. 
else if (BETWRKOP=1&UURWKOP>=12). 
  compute WERKZOP=2. 
else if (BETWRKOP=2). 
  compute WERKZOP=4. 
end if. 
 
* [WERKZPA]. 
do if (BETWRKPA=1 and UURWKPA>0 and UURWKPA<12). 
  compute WERKZPA=3. 
else if (BETWRKPA=1&UURWKPA>=12). 
  compute WERKZPA=2. 
else if (BETWRKPA=2). 
  compute WERKZPA=4. 
end if. 
 
* [WENSOP]. 
do if (LFTOP>64). 
  compute WENSOP=6. 
else if (LFTOP<15). 
  compute WENSOP=-1. 
else if (LFTOP>=15&LFTOP<=64&WILWRKOP=1). 
  compute WENSOP=2. 
else if (LFTOP>=15&LFTOP<=64&WILWRKOP=2). 
  compute WENSOP=5. 
else if (LFTOP>=15&LFTOP<=64&WILWRKOP=3). 
  compute WENSOP=1. 
else if (LFTOP>=15&LFTOP<=64&WILWRKOP=4). 
  compute WENSOP=4. 
else if (LFTOP>=15&LFTOP<=64&WILWRKOP>=5). 
  compute WENSOP=9. 
end if. 
recode WENSOP (-1=sysmis). 
 
* [WENSPA]. 
do if (LFTPA>64). 
  compute WENSPA=6. 
else if (LFTPA<15). 
  compute WENSPA=-1. 
else if (LFTPA>=15&LFTPA<=64&WILWRKPA=1). 
  compute WENSPA=2. 
else if (LFTPA>=15&LFTPA<=64&WILWRKPA=2). 
  compute WENSPA=5. 
else if (LFTPA>=15&LFTPA<=64&WILWRKPA=3). 
  compute WENSPA=1. 
else if (LFTPA>=15&LFTPA<=64&WILWRKPA=4). 
  compute WENSPA=4. 
else if (LFTPA>=15&LFTPA<=64&WILWRKPA>=5). 
  compute WENSPA=9. 
end if. 
recode WENSPA (-1=sysmis). 
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* [SAMHH8]. 
do if (SAMHHUIT=1). 
  compute SAMHH8=1. 
else if (SAMHHUIT=2). 
  compute SAMHH8=2. 
else if (SAMHHUIT>=3&SAMHHUIT<=8). 
  compute SAMHH8=3. 
else if (SAMHHUIT>=9&SAMHHUIT<=23). 
  compute SAMHH8=4. 
else if (SAMHHUIT>=24&SAMHHUIT<=29). 
  compute SAMHH8=5. 
else if (SAMHHUIT>=30&SAMHHUIT<=36). 
  compute SAMHH8=6. 
else if (SAMHHUIT>=37&SAMHHUIT<=57). 
  compute SAMHH8=7. 
else if (SAMHHUIT>=58&SAMHHUIT<=65). 
  compute SAMHH8=8. 
end if. 
 
* [SAMHH5]. 
do if (SAMHH8=1). 
  compute SAMHH5=1. 
else if (SAMHH8=2|SAMHH8=5). 
  compute SAMHH5=2. 
else if (SAMHH8=3|SAMHH8=4). 
  compute SAMHH5=3. 
else if (SAMHH8=6|SAMHH8=7). 
  compute SAMHH5=4. 
else if (SAMHH8=8). 
  compute SAMHH5=5. 
end if. 
 
* [HHT]. 
do if (HHKERN>=1 and HHKERN<=7 and LFTJKND<18). 
  compute HHT=2. 
else if (HHKERN>=1&HHKERN<=7). 
  compute HHT=3. 
else. 
  compute HHT=1. 
end if. 
 
* [POPOPB]. 
do if (GSLOP=1 and LFTOP>=18 and LFTOP<=64 and HHT=2 and UURWKOP>=20). 
  compute POPOPB=1. 
else if (GSLOP=1&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=2). 
  compute POPOPB=2. 
else if (GSLOP=1&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=3&UURWKOP>=20). 
  compute POPOPB=3. 
else if (GSLOP=1&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=3). 
  compute POPOPB=4. 
else if (GSLOP=1&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=1&UURWKOP>=20). 
  compute POPOPB=5. 
else if (GSLOP=1&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=1). 
  compute POPOPB=6. 
else if (GSLOP=1&LFTOP>=65&(HHT=2|HHT=3)). 
  compute POPOPB=7. 
else if (GSLOP=1&LFTOP>=65&HHT=1). 
  compute POPOPB=8. 
else if (GSLOP=2&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=2&UURWKOP>=20). 
  compute POPOPB=9. 
else if (GSLOP=2&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=2). 
  compute POPOPB=10. 
else if (GSLOP=2&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=3&UURWKOP>=20). 
  compute POPOPB=11. 
else if (GSLOP=2&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=3). 
  compute POPOPB=12. 
else if (GSLOP=2&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=1&UURWKOP>=20). 
  compute POPOPB=13. 
else if (GSLOP=2&LFTOP>=18&LFTOP<=64&HHT=1). 
  compute POPOPB=14. 
else if (GSLOP=2&LFTOP>=65&(HHT=2|HHT=3)). 
  compute POPOPB=15. 
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else if (GSLOP=2&LFTOP>=65&HHT=1). 
  compute POPOPB=16. 
end if. 
 
* [VLGOPLOP]. 
do if (NVOPLOP=1). 
  compute VLGOPLOP=2. 
else if (NVOPLOP=2). 
  compute VLGOPLOP=3. 
else if (NVOPLOP=3|NVOPLOP=4|NVOPLOP=5). 
  compute VLGOPLOP=4. 
else if (NVOPLOP=6|NVOPLOP=7). 
  compute VLGOPLOP=5. 
else if (NVOPLOP=8|NVOPLOP=9). 
  compute VLGOPLOP=9. 
end if. 
 
* [VLGOPLPA]. 
do if (NVOPLPA=1). 
  compute VLGOPLPA=2. 
else if (NVOPLPA=2). 
  compute VLGOPLPA=3. 
else if (NVOPLPA=3|NVOPLPA=4|NVOPLPA=5). 
  compute VLGOPLPA=4. 
else if (NVOPLPA=6|NVOPLPA=7). 
  compute VLGOPLPA=5. 
else if (NVOPLPA=8|NVOPLPA=9). 
  compute VLGOPLPA=9. 
end if. 
 
* [VHUKO]. 
do if (VKOOPWON=1). 
  compute VHUKO=1. 
else if (VKOOPWON=3). 
  compute VHUKO=2. 
else if (VMEDEEIG=1). 
  compute VHUKO=2. 
else if (VMEDEEIG=3). 
  compute VHUKO=2. 
else if (VMEDEEIG=2). 
  compute VHUKO=ABVHUKO. 
end if. 
 
do if (VHUKO=3). 
  compute VHUKO=2. 
else. 
  compute VHUKO=VHUKO. 
end if. 
 
* [HUKO]. 
do if (HUUREIG=1). 
  compute HUKO=1. 
else if (HUUREIGB=1|HUUREIGB=2). 
  compute HUKO=2. 
else if (HUUREIGB=3). 
  compute HUKO=1. 
else if (HUUREIGC=1). 
  compute HUKO=1. 
else if (HUUREIGC=2|HUUREIGC=3). 
  compute HUKO=2. 
end if. 
 
* [GHUKO]. 
do if (HUURKOOP=1). 
  compute GHUKO=2. 
else if (HUURKOOP=2). 
  compute GHUKO=1. 
else if (HUURKOOP=3). 
  compute GHUKO=ABGHUKO. 
end if. 
 
* [HVS]. 
compute HVS=6. 
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do if (SOORTWON>=1 and SOORTWON<=4). 
  compute HVS=1. 
else if (SOORTWON=5). 
  compute HVS=3. 
else. 
  compute HVS=HVS. 
end if. 
 
do if (HVS=3 and MRHHIPD=2 and KEUKENIW=1 and TOILETIW=1). 
  compute HVS=2. 
else. 
  compute HVS=HVS. 
end if. 
 
do if (HHONDERH=1). 
  compute HVS=5. 
else. 
  compute HVS=HVS. 
end if. 
 
do if (HVS=1 and MRHHIPD=1 and PNNHH>1). 
  compute HVS=2. 
else. 
  compute HVS=HVS. 
end if. 
 
do if (BJTYPWON>=5 and BJTYPWON<=6). 
  compute HVS=2. 
else. 
  compute HVS=HVS. 
end if. 
 
do if (SRTWOONR>=1 and SRTWOONR<=4). 
  compute HVS=3. 
else. 
  compute HVS=HVS. 
end if. 
 
do if (AARDADR>=1 and AARDADR<=6). 
  compute HVS=4. 
else. 
  compute HVS=HVS. 
end if. 
 
* [LFTHH]. 
do if (HVS=6). 
  compute LFTHH=LFTOP. 
else if (PARTNER=0). 
  compute LFTHH=LFTOP. 
else if (GSLOP=2). 
  compute LFTHH=LFTPA. 
else. 
  compute LFTHH=LFTOP. 
end if. 
do if (LFTHH<18). 
  compute LFTHH=18. 
else if (LFTHH>95). 
  compute LFTHH=95. 
else. 
  compute LFTHH=LFTHH. 
end if. 
 
* [VERH]. 
do if (VERHWENS=1 or VERHWENS=6). 
  compute VERH=4. 
else if (VERHWENS>=2&VERHWENS<=4). 
  compute VERH=1. 
else if (VERHWENS=5). 
  compute VERH=2. 
end if. 
 
do if (GEDWVERH=1). 
  compute VERH=3. 
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else. 
  compute VERH=VERH. 
end if. 
 
* [GHVS]. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and GSOORTWO>=1 and GSOORTWO<=4). 
  compute GHVS=1. 
else if (VERH>=1&VERH<=3&GSOORTWO=7). 
  compute GHVS=1. 
else if (VERH>=1&VERH<=3&GSOORTWO>=5&GSOORTWO<=6). 
  compute GHVS=2. 
else if (VERH>=1&VERH<=3&GSRTWONR>=1&GSRTWONR<=3). 
  compute GHVS=2. 
else if (VERH>=1&VERH<=3&GANDSRT>=1&GANDSRT<=5). 
  compute GHVS=2. 
end if. 
 
do if (GOUDWZLF=2 and VERH>=1 and VERH<=3). 
  compute GHVS=2. 
else. 
  compute GHVS=GHVS. 
end if. 
 
do if (RELATOEK>=1 and RELATOEK<=4 and VERH>=1 and VERH<=3). 
  compute GHVS=4. 
else. 
  compute GHVS=GHVS. 
end if. 
 
do if (RELATOEK>=5 and RELATOEK<=6 and VERH>=1 and VERH<=3). 
  compute GHVS=4. 
else. 
  compute GHVS=GHVS. 
end if. 
 
do if (SAMHHNV=1 and PLHHOP>2). 
  compute GHVS=4. 
else. 
  compute GHVS=GHVS. 
end if. 
 
do if (TOEKHH=2 or TOEKHH=5) and OPTOEKHH=2 and VERH>=1 and VERH<=3. 
  compute GHVS=4. 
else. 
  compute GHVS=GHVS. 
end if. 
 
do if (VERH=4). 
  compute GHVS=-1. 
else if (TOEKHH=2|TOEKHH=5)&OPTOEKHH<>1. 
  compute GHVS=4. 
else if (TOEKHH=3|TOEKHH=4|TOEKHH=6)&OPTOEKHH<>1. 
  compute GHVS=4. 
else. 
  compute GHVS=GHVS. 
end if. 
 
do if (GGEM=3 and VERH>=1 and VERH<=3). 
  compute GHVS=5. 
else. 
  compute GHVS=GHVS. 
end if. 
recode GHVS (-1=sysmis). 
 
* [VERHUISD]. 
do if (SYSJAAR-JRKOMWON<=2 and JRKOMWON<>7777). 
  compute VERHUISD=1. 
else if (VOOR2000=2). 
  compute VERHUISD=1. 
else. 
  compute VERHUISD=0. 
end if. 
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* [VHVS]. 
do if (VERHUISD=1). 
  compute VHVS=0. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and VSOORTWO>=1 and VSOORTWO<=4). 
  compute VHVS=1. 
else. 
  compute VHVS=VHVS. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and VSOORTWO=5). 
  compute VHVS=2. 
else. 
  compute VHVS=VHVS. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and VSOORTWR>=1 and VSOORTWR<=3). 
  compute VHVS=2. 
else. 
  compute VHVS=VHVS. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and VAARDADR>=1 and VAARDADR<=5). 
  compute VHVS=2. 
else. 
  compute VHVS=VHVS. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and ZELFDEHH=1 and HVS=6). 
  compute VHVS=4. 
else. 
  compute VHVS=VHVS. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and OP_HHK=2). 
  compute VHVS=4. 
else. 
  compute VHVS=VHVS. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and VORBUURT=3). 
  compute VHVS=5. 
else. 
  compute VHVS=VHVS. 
end if. 
 
 
* [GWMHAND]. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3). 
  compute GWMHAND=6. 
end if. 
 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and GHVS=1 and HVS>=2 and HVS<=6). 
  compute GWMHAND=1. 
else. 
  compute GWMHAND=GWMHAND. 
end if. 
 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and GHVS=1 and HVS=1). 
  compute GWMHAND=3. 
else. 
  compute GWMHAND=GWMHAND. 
end if. 
 
*** DOORSTROMER. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and GWMHAND=3 and BESCHKBY=2). 
  compute GWMHAND=2. 
else. 
  compute GWMHAND=GWMHAND. 
end if. 
 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and HVS=1 and BESCHKBY=1 and GHVS>1 and GHVS<7). 
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  compute GWMHAND=4. 
else. 
  compute GWMHAND=GWMHAND. 
end if. 
 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and HVS=1 and BESCHKBY=1 and GGEM=3). 
  compute GWMHAND=5. 
else. 
  compute GWMHAND=GWMHAND. 
end if. 
 
* [VWMHAND]. 
do if (VERHUISD=1). 
  compute VWMHAND=6. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and HVS=1 and VHVS>=2 and VHVS<=5). 
  compute VWMHAND=1. 
else. 
  compute VWMHAND=VWMHAND. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and HVS=1 and VHVS=1). 
  compute VWMHAND=3. 
else. 
  compute VWMHAND=VWMHAND. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and HVS>=2 and HVS<=6 and VHVS=1 and VBESCHIK=1). 
  compute VWMHAND=4. 
else. 
  compute VWMHAND=VWMHAND. 
end if. 
 
do if (VORBUURT=3). 
  compute VWMHAND=5. 
else. 
  compute VWMHAND=VWMHAND. 
end if. 
 
do if (VERHUISD=1 and VWMHAND=3 and VBESCHIK=2). 
  compute VWMHAND=2. 
else. 
  compute VWMHAND=VWMHAND. 
end if. 
 
* [AKTIEF]. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3). 
  compute AKTIEF=0. 
end if. 
 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and (GHUKO=2 or GHUKO=3) and ACTIEF11=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and (GHUKO=2 or GHUKO=3) and ACTIEF12=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and (GHUKO=2 or GHUKO=3) and ACTIEF13=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and (GHUKO=2 or GHUKO=3) and ACTIEF14=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and ACTIEF21=1). 
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  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and ACTIEF22=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and ACTIEF23=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and ACTIEF31=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and ACTIEF32=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and ACTIEF33=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and ACTIEF34=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and ACTIEF35=1). 
  compute AKTIEF=AKTIEF+1. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
 
do if (AKTIEF=0). 
  compute AKTIEF=13. 
else. 
  compute AKTIEF=AKTIEF. 
end if. 
 
* [URGGRAAD]. 
do if (VERH=1 or VERH=3). 
  compute URGGRAAD=1. 
end if. 
 
do if (VERH=1 or VERH=3) and URGGRAAD=1 and (VERHWENS=1 or (VERHWENS>=3 and VERHWENS<=5)). 
  compute URGGRAAD=2. 
else. 
  compute URGGRAAD=URGGRAAD. 
end if. 
 
* HULPVAR. 
do if (VERH=1 or VERH=3) and URGGRAAD=2 and VERHWENS>=2 and VERHWENS<=5. 
  compute TMP1=1. 
else. 
  compute TMP1=0. 
end if. 
 
do if (TMP1=1 and NIETGVBY<>8 and NIETGVBY>0 and AKTIEF>=1 and AKTIEF<=12). 
  compute URGGRAAD=3. 
else. 
  compute URGGRAAD=URGGRAAD. 
end if. 
 
do if (VERH=1 or VERH=3) and URGGRAAD=3 and ACPAS=1 and TERMYN<=2. 
  compute URGGRAAD=4. 
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else. 
  compute URGGRAAD=URGGRAAD. 
end if. 
 
do if (VERH=2). 
  compute URGGRAAD=5. 
else. 
  compute URGGRAAD=URGGRAAD. 
end if. 
 
* [GPROV]. 
*[Importeren gprov o.b.v. gwbo]. 
 
do if (GWBO>0). 
  compute GPROV=ABGPROV. 
else. 
  compute GPROV=GPROV. 
end if. 
 
* [VGEMCODE]. 
*[Importeren vgemcode o.b.v. postcocy]. 
 
do if (VGEMCODE>0 and VGEMCODE<2000). 
  compute VGEMCODE=VGEMCODE. 
else if (VORBUURT=1). 
  compute VGEMCODE=GEMCODE. 
else if (VORBUURT=3). 
  compute VGEMCODE=9999. 
else if (ABVGNR02>0). 
  compute VGEMCODE=ABVGNR02. 
else if (VORBUURT>0). 
  compute VGEMCODE=9998. 
end if. 
 
* [POSTCOCY]. 
do if (VGEMCODE=9998). 
  compute POSTCOCY=998. 
else. 
  compute POSTCOCY=POSTCOCY. 
end if. 
 
* [VGEMCODE]. 
do if (VGEMCODE=220). 
  compute VGEMCODE=258. 
else if (VGEMCODE=227). 
  compute VGEMCODE=258. 
else if (VGEMCODE=330). 
  compute VGEMCODE=1696. 
else if (VGEMCODE=360). 
  compute VGEMCODE=383. 
else if (VGEMCODE=390). 
  compute VGEMCODE=1696. 
else if (VGEMCODE=418). 
  compute VGEMCODE=383. 
else if (VGEMCODE=426). 
  compute VGEMCODE=1696. 
else if (VGEMCODE=548). 
  compute VGEMCODE=1916. 
else if (VGEMCODE=577). 
  compute VGEMCODE=1926. 
else if (VGEMCODE=594). 
  compute VGEMCODE=1926. 
else if (VGEMCODE=624). 
  compute VGEMCODE=1916. 
else if (VGEMCODE=9998). 
  compute VGEMCODE=1998. 
else if (VGEMCODE=9999). 
  compute VGEMCODE=1999. 
else. 
  compute VGEMCODE=VGEMCODE. 
end if. 
 
* [VPROV]. 
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*[Importeren vprov o.b.v. vgemcode]. 
 
do if (VGEMCODE=426). 
  compute VPROV=8. 
else if (VGEMCODE=548|VGEMCODE=577|VGEMCODE=594|VGEMCODE=624). 
  compute VPROV=9. 
else if (VGEMCODE>0&VGEMCODE<1995). 
  compute VPROV=ABVPROV. 
else if (VGEMCODE=9998). 
  compute VPROV=13. 
else if (VGEMCODE=9999). 
  compute VPROV=14. 
else if (VERHUISD=1). 
  compute VPROV=14. 
end if. 
 
* [GGEMCODE]. 
do if (GGEMCODE=220). 
  compute GGEMCODE=258. 
else if (GGEMCODE=227). 
  compute GGEMCODE=258. 
else if (GGEMCODE=330). 
  compute GGEMCODE=1696. 
else if (GGEMCODE=360). 
  compute GGEMCODE=383. 
else if (GGEMCODE=390). 
  compute GGEMCODE=1696. 
else if (GGEMCODE=418). 
  compute GGEMCODE=383. 
else if (GGEMCODE=426). 
  compute GGEMCODE=1696. 
else if (GGEMCODE=548). 
  compute GGEMCODE=1916. 
else if (GGEMCODE=577). 
  compute GGEMCODE=1926. 
else if (GGEMCODE=594). 
  compute GGEMCODE=1926. 
else if (GGEMCODE=624). 
  compute GGEMCODE=1916. 
else if (GGEMCODE=9998). 
  compute GGEMCODE=1998. 
else if (GGEMCODE=9999). 
  compute GGEMCODE=1999. 
else. 
  compute GGEMCODE=GGEMCODE. 
end if. 
 
* [GMIGRANT]. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and GGEM=1). 
  compute GMIGRANT=1. 
else if (VERH>=1&VERH<=3&GGEM=3). 
  compute GMIGRANT=5. 
else if (VERH>=1&VERH<=3&WBOGEB=GWBO). 
  compute GMIGRANT=2. 
else if (VERH>=1&VERH<=3&PROV=GPROV). 
  compute GMIGRANT=3. 
else if (VERH>=1&VERH<=3&PROV<>GPROV). 
  compute GMIGRANT=4. 
end if. 
 
* [VMIGRANT]. 
do if (VERHUISD=1 and VORBUURT=1). 
  compute VMIGRANT=1. 
else if (VERHUISD=1&VGEMCODE=GEMCODE). 
  compute VMIGRANT=1. 
else if (VERHUISD=1&VPROV=PROV). 
  compute VMIGRANT=2. 
else if (VERHUISD=1&VPROV<>PROV&VPROV>=1&VPROV<=12). 
  compute VMIGRANT=3. 
else if (VERHUISD=1&VORBUURT=3). 
  compute VMIGRANT=4. 
else if (VERHUISD=1). 
  compute VMIGRANT=5. 
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end if. 
 
* [GVRAG]. 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and GWMHAND<>5 and GWMHAND>0 and GHVS=1). 
  compute GVRAG=2. 
end if. 
 
do if (VERH>=1 and VERH<=3 and GWMHAND<>5 and GWMHAND>0 and (URGGRAAD=4 or URGGRAAD=5) and 
GHVS=1). 
  compute GVRAG=1. 
else. 
  compute GVRAG=GVRAG. 
end if. 
 
* [WONVRAG]. 
do if (GWMHAND=1). 
  compute WONVRAG=3. 
else if (GWMHAND=2). 
  compute WONVRAG=2. 
else if (GWMHAND=3). 
  compute WONVRAG=1. 
else if (GWMHAND=4|GWMHAND=5). 
  compute WONVRAG=10. 
else if (GWMHAND=6). 
  compute WONVRAG=11. 
end if. 
 
do if (WONVRAG=3 and HVS=6). 
  compute WONVRAG=4. 
else. 
  compute WONVRAG=WONVRAG. 
end if. 
 
do if (WONVRAG>=1 and WONVRAG<=4 and GVRAG=2). 
  compute WONVRAG=WONVRAG+4. 
else. 
  compute WONVRAG=WONVRAG. 
end if. 
 
do if (WONVRAG=10 and AKTIEF>=1 and AKTIEF<=12 and GHVS>=2 and GHVS<=6). 
  compute WONVRAG=9. 
else. 
  compute WONVRAG=WONVRAG. 
end if. 
 
* [GVRAGSD]. 
do if (WONVRAG=1). 
  compute GVRAGSD=1. 
else if (WONVRAG=2|WONVRAG=3|WONVRAG=4). 
  compute GVRAGSD=2. 
else if (WONVRAG=5). 
  compute GVRAGSD=3. 
else if (WONVRAG=6|WONVRAG=7|WONVRAG=8). 
  compute GVRAGSD=4. 
end if. 
 
* [VVRAGSD]. 
compute VVRAGSD=VWMHAND. 
do if (VWMHAND=3). 
  compute VVRAGSD=1. 
else if (VWMHAND=1|VWMHAND=2). 
  compute VVRAGSD=2. 
end if. 
 
* [VORM]. 
do if (HVS=1 and SOORTWON=2). 
  compute VORM=2. 
else if (HVS=1&TYPEWON>=1&TYPEWON<=5). 
  compute VORM=1. 
else if (HVS=1&TYPEWON=6). 
  compute VORM=2. 
end if. 
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* [TYPWON]. 
do if (HVS=1 and TYPEWON<=6). 
  compute TYPWON=TYPEWON. 
else if (HVS=1&VORM=1). 
  compute TYPWON=5. 
else if (HVS=1&VORM=2). 
  compute TYPWON=6. 
end if. 
 
* [VORMKAM]. 
do if (HVS=1 and VORM=1 and KAMERS>=1 and KAMERS<=3). 
  compute VORMKAM=1. 
else if (HVS=1&VORM=1&KAMERS=4). 
  compute VORMKAM=2. 
else if (HVS=1&VORM=1&KAMERS>=5). 
  compute VORMKAM=3. 
else if (HVS=1&VORM=2&KAMERS>=1&KAMERS<=3). 
  compute VORMKAM=4. 
else if (HVS=1&VORM=2&KAMERS>=4). 
  compute VORMKAM=5. 
end if. 
 
* [VVORM]. 
do if (VHVS=1 and VSOORTWO=2). 
  compute VVORM=2. 
else if (VHVS=1&VSOORTWO=1). 
  compute VVORM=1. 
else if (VHVS=1&VSOORTWO>=3&VSOORTWO<=5). 
  compute VVORM=1. 
end if. 
 
* [VVORMKAM]. 
do if (VHVS=1 and VVORM=1 and VKAMERS>=1 and VKAMERS<=3). 
  compute VVORMKAM=1. 
else if (VHVS=1&VVORM=1&VKAMERS=4). 
  compute VVORMKAM=2. 
else if (VHVS=1&VVORM=1&VKAMERS>=5). 
  compute VVORMKAM=3. 
else if (VHVS=1&VVORM=2&VKAMERS>=1&VKAMERS<=3). 
  compute VVORMKAM=4. 
else if (VHVS=1&VVORM=2&VKAMERS>=4). 
  compute VVORMKAM=5. 
end if. 
 
* [GVORM]. 
do if (GSOORTWO=1 and GHVS=1). 
  compute GVORM=1. 
else if (GSOORTWO=2&GHVS=1). 
  compute GVORM=2. 
else if (GSOORTWO=3&GHVS=1). 
  compute GVORM=1. 
else if (GSOORTWO=4&GHVS=1). 
  compute GVORM=1. 
else if (GSOORTWO=7&GHVS=1). 
  compute GVORM=2. 
else if (GHVS=1&WOFLATT1=5). 
  compute GVORM=2. 
end if. 
 
* [GVORMKAM]. 
do if (GHVS=1 and GVORM=1 and GKAMER>=1 and GKAMER<=3). 
  compute GVORMKAM=1. 
else if (GHVS=1&GVORM=1&GKAMER=4). 
  compute GVORMKAM=2. 
else if (GHVS=1&GVORM=1&GKAMER>=5). 
  compute GVORMKAM=3. 
else if (GHVS=1&GVORM=2&GKAMER>=1&GKAMER<=3). 
  compute GVORMKAM=4. 
else if (GHVS=1&GVORM=2&GKAMER>=4). 
  compute GVORMKAM=5. 
end if. 
 
* [BJAARK]. 
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do if (HVS=1 and BJAAR<=1944). 
  compute BJAARK=2. 
else if (HVS=1&BJAAR>=1945&BJAAR<=1959). 
  compute BJAARK=3. 
else if (HVS=1&BJAAR>=1960&BJAAR<=1969). 
  compute BJAARK=4. 
else if (HVS=1&BJAAR>=1970&BJAAR<=1979). 
  compute BJAARK=5. 
else if (HVS=1&BJAAR>=1980&BJAAR<=1989). 
  compute BJAARK=6. 
else if (HVS=1&BJAAR>=1990&BJAAR<=1999). 
  compute BJAARK=7. 
else if (HVS=1&BJAAR>=2000&BJAAR<=2009). 
  compute BJAARK=8. 
else if (HVS=1). 
  compute BJAARK=-1. 
end if. 
 
* [VBJAARK]. 
compute VBJAARK=-1. 
do if (VHVS=1 and VBJAAR<=1944). 
  compute VBJAARK=2. 
else if (VHVS=1&VBJAAR>=1945&VBJAAR<=1959). 
  compute VBJAARK=3. 
else if (VHVS=1&VBJAAR>=1960&VBJAAR<=1969). 
  compute VBJAARK=4. 
else if (VHVS=1&VBJAAR>=1970&VBJAAR<=1979). 
  compute VBJAARK=5. 
else if (VHVS=1&VBJAAR>=1980&VBJAAR<=1989). 
  compute VBJAARK=6. 
else if (VHVS=1&VBJAAR>=1990&VBJAAR<=1999). 
  compute VBJAARK=7. 
else if (VHVS=1&VBJAAR>=2000&VBJAAR<=2009). 
  compute VBJAARK=8. 
else if (VHVS=1). 
  compute VBJAARK=-1. 
end if. 
 
* [VORMBJ]. 
do if (HVS=1 and VORM=1 and (BJAARK=1 or BJAARK=2)). 
  compute VORMBJ=1. 
else if (HVS=1&VORM=1&BJAARK=3). 
  compute VORMBJ=2. 
else if (HVS=1&VORM=1&BJAARK=4). 
  compute VORMBJ=3. 
else if (HVS=1&VORM=1&BJAARK=5). 
  compute VORMBJ=4. 
else if (HVS=1&VORM=1&BJAARK=6). 
  compute VORMBJ=5. 
else if (HVS=1&VORM=1&(BJAARK=7|BJAARK=8)). 
  compute VORMBJ=6. 
else if (VORM=2&(BJAARK=1|BJAARK=2)). 
  compute VORMBJ=7. 
else if (HVS=1&VORM=2&BJAARK=3). 
  compute VORMBJ=8. 
else if (HVS=1&VORM=2&BJAARK=4). 
  compute VORMBJ=9. 
else if (HVS=1&VORM=2&BJAARK=5). 
  compute VORMBJ=10. 
else if (HVS=1&VORM=2&BJAARK=6). 
  compute VORMBJ=11. 
else if (HVS=1&VORM=2&(BJAARK=7|BJAARK=8)). 
  compute VORMBJ=12. 
end if. 
 
* [VVORMBJ]. 
do if (VHVS=1 and VVORM=1 and (VBJAARK=1 or VBJAARK=2)). 
  compute VVORMBJ=1. 
else if (VHVS=1&VVORM=1&VBJAARK=3). 
  compute VVORMBJ=2. 
else if (VHVS=1&VVORM=1&VBJAARK=4). 
  compute VVORMBJ=3. 
else if (VHVS=1&VVORM=1&VBJAARK=5). 
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  compute VVORMBJ=4. 
else if (VHVS=1&VVORM=1&VBJAARK=6). 
  compute VVORMBJ=5. 
else if (VHVS=1&VVORM=1&(VBJAARK=7|VBJAARK=8)). 
  compute VVORMBJ=6. 
else if (VHVS=1&VVORM=2&(VBJAARK=1|VBJAARK=2)). 
  compute VVORMBJ=7. 
else if (VHVS=1&VVORM=2&VBJAARK=3). 
  compute VVORMBJ=8. 
else if (VHVS=1&VVORM=2&VBJAARK=4). 
  compute VVORMBJ=9. 
else if (VHVS=1&VVORM=2&VBJAARK=5). 
  compute VVORMBJ=10. 
else if (VHVS=1&VVORM=2&VBJAARK=6). 
  compute VVORMBJ=11. 
else if (VHVS=1&VVORM=2&(VBJAARK=7|VBJAARK=8)). 
  compute VVORMBJ=12. 
end if. 
 
* [IHSMNDBD]. 
do if (IHS=1 and SUBSPER=1). 
  compute IHSMNDBD=SUBS. 
else if (IHS=1&SUBSPER=2). 
  compute IHSMNDBD=NINT(SUBS/3). 
else if (IHS=1&ONTVSUBS=1). 
  compute IHSMNDBD=SUBS. 
end if. 
 
* [IHSMNDB2]. 
do if (IHS=1). 
  compute IHSMNDB2=IHSMNDBD. 
else if (IHS>0&HUKO=2). 
  compute IHSMNDB2=0. 
end if. 
 
* [WATER]. 
compute WATER=0. 
do if (KSTHU1=1). 
  compute WATER=1. 
else. 
  compute WATER=WATER. 
end if. 
 
* [STOOKK]. 
compute STOOKK=0. 
do if (KSTHU2=1). 
  compute STOOKK=1. 
else. 
  compute STOOKK=STOOKK. 
end if. 
 
* [CAI]. 
compute CAI=0. 
do if (KSTHU4=1). 
  compute CAI=1. 
else. 
  compute CAI=CAI. 
end if. 
 
* [KABEL]. 
compute KABEL=0. 
do if (KSTHU5=1). 
  compute KABEL=1. 
else. 
  compute KABEL=KABEL. 
end if. 
 
* [BIJKKOS]. 
compute BIJKKOS=0. 
do if (KSTHU7=1). 
  compute BIJKKOS=1. 
else. 
  compute BIJKKOS=BIJKKOS. 
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end if. 
 
* [AVERTN]. 
compute AVERTN=KAMERS+1. 
do if (KEUKEN<>1 and KEUKEN<>2). 
  compute AVERTN=KAMERS. 
else. 
  compute AVERTN=AVERTN. 
end if. 
 
* [BKW]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1 and WATER=1). 
  compute BKW=BWATER. 
else if (HUKO=2&HVS=1). 
  compute BKW=0. 
end if. 
 
* [BKV]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1 and STOOKK=1 and VORM=1 and AVERTN<=3). 
  compute BKV=BVEK. 
else if (HUKO=2&HVS=1&STOOKK=1&VORM=1&(AVERTN=4|AVERTN=5)). 
  compute BKV=BVEM. 
else if (HUKO=2&HVS=1&STOOKK=1&VORM=1&AVERTN>=6). 
  compute BKV=BVEG. 
else if (HUKO=2&HVS=1&STOOKK=1&VORM=2&AVERTN<=3). 
  compute BKV=BVMK. 
else if (HUKO=2&HVS=1&STOOKK=1&VORM=2&(AVERTN=4|AVERTN=5)). 
  compute BKV=BVMM. 
else if (HUKO=2&HVS=1&STOOKK=1&VORM=2&AVERTN>=6). 
  compute BKV=BVMG. 
else if (HUKO=2&HVS=1). 
  compute BKV=0. 
end if. 
 
* [BKC]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1 and CAI=1). 
  compute BKC=BCAI. 
else if (HUKO=2&HVS=1). 
  compute BKC=0. 
end if. 
 
* [BKK]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1 and KABEL=1). 
  compute BKK=BKABEL. 
else if (HUKO=2&HVS=1). 
  compute BKK=0. 
end if. 
 
* [HUURMND]. 
do if (PERHUUR=1 or PERHUUR=4). 
  compute HUURMND=HUURTOT. 
else if (PERHUUR=2). 
  compute HUURMND=HUURTOT*(13/12). 
else if (PERHUUR=3). 
  compute HUURMND=HUURTOT*(52/12). 
else. 
  compute HUURMND=HUURTOT/12. 
end if. 
 
* EXTREMEN ERUIT. 
do if (HUURMND>=5000 and HUURMND<10000). 
  compute HUURMND=HUURMND/10. 
else if (HUURMND>=10000). 
  compute HUURMND=HUURMND/100. 
else. 
  compute HUURMND=HUURMND. 
end if. 
 
* [BHUURI]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1). 
  compute BHUURI=HUURMND-BKW-BKV-BKC-BKK. 
end if. 
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do if (BHUURI<0). 
  compute BHUURI=0. 
else. 
  compute BHUURI=BHUURI. 
end if. 
 
* [BHUURII]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1). 
  compute BHUURII=BHUURI. 
end if. 
 
do if (HUKO=2 and HVS=1 and IHS=1 and HUBEGRIP=1). 
  compute BHUURII=BHUURI+IHSMNDBD. 
else. 
  compute BHUURII=BHUURII. 
end if. 
 
do if (BHUURII<0). 
  compute BHUURII=0. 
else. 
  compute BHUURII=BHUURII. 
end if. 
 
* [BOS]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1). 
  compute BOS=0. 
end if. 
 
do if (HUKO=2 and HVS=1 and BIJKKOS=1 and (WIEVERH=1 or WIEVERH=2) and VORM=1). 
  compute BOS=FLBYSOCE. 
else if (HUKO=2&HVS=1&(BIJKKOS=1&(WIEVERH=1|WIEVERH=2)&VORM=2)). 
  compute BOS=FLBYSOCM. 
else if (HUKO=2&HVS=1&BIJKKOS=1&WIEVERH=3&VORM=1). 
  compute BOS=FLBYPAVE. 
else if (HUKO=2&HVS=1&BIJKKOS=1&WIEVERH=3&VORM=2). 
  compute BOS=FLBYPAVM. 
else if (HUKO=2&HVS=1&BIJKKOS=1&WIEVERH=4&VORM=1). 
  compute BOS=FLBYPAPE. 
else if (HUKO=2&HVS=1&BIJKKOS=1&WIEVERH=4&VORM=2). 
  compute BOS=FLBYPAPM. 
else if (HUKO=2&HVS=1&BIJKKOS=1&VORM=1). 
  compute BOS=FLBYANDE. 
else if (HUKO=2&HVS=1&BIJKKOS=1&VORM=2). 
  compute BOS=FLBYANDM. 
else. 
  compute BOS=BOS. 
end if. 
 
* [KHUURI]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1). 
  compute KHUURI=BHUURI-BOS. 
end if. 
 
do if (KHUURI<=0). 
  compute KHUURI=0. 
else. 
  compute KHUURI=KHUURI. 
end if. 
 
* [KHUURII]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1). 
  compute KHUURII=BHUURII-BOS. 
end if. 
 
do if (KHUURII<0). 
  compute KHUURII=0. 
else. 
  compute KHUURII=KHUURII. 
end if. 
 
* [IHSGRENS]. 
do if (BHUURII>WIHSBOV and HUKO=2 and HVS=1). 
  compute IHSGRENS=3. 
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else if (BHUURII>WIHSBEN&BHUURII<=WIHSBOV&HUKO=2&HVS=1). 
  compute IHSGRENS=2. 
else if (BHUURII<=WIHSBEN&HUKO=2&HVS=1). 
  compute IHSGRENS=1. 
end if. 
 
* [VHUURMND]. 
do if (VPERHUUR=1). 
  compute VHUURMND=VHUUR. 
else if (VPERHUUR=2). 
  compute VHUURMND=VHUUR*(13/12). 
else if (VPERHUUR=3). 
  compute VHUURMND=VHUUR*(52/12). 
else if (VPERHUUR=4&VHUUR<=1000). 
  compute VHUURMND=VHUUR. 
else if (VPERHUUR=4&VHUUR<=3000). 
  compute VHUURMND=VHUUR/3. 
else if (VPERHUUR=4). 
  compute VHUURMND=VHUUR/12. 
end if. 
 
* [VWATER]. 
compute VWATER =0. 
do if (VKSTH1=1). 
  compute VWATER=1. 
else. 
  compute VWATER=VWATER. 
end if. 
do if (VKSTH2=1). 
  compute VWATER=1. 
else. 
  compute VWATER=VWATER. 
end if. 
do if (VKSTH3=1). 
  compute VWATER=1. 
else. 
  compute VWATER=VWATER. 
end if. 
 
* [VSTOOKK]. 
compute VSTOOKK=0. 
do if (VKSTH1=2). 
  compute VSTOOKK=1. 
else. 
  compute VSTOOKK=VSTOOKK. 
end if. 
do if (VKSTH2=2). 
  compute VSTOOKK=1. 
else. 
  compute VSTOOKK=VSTOOKK. 
end if. 
do if (VKSTH3=2). 
  compute VSTOOKK=1. 
else. 
  compute VSTOOKK=VSTOOKK. 
end if. 
 
* [VBIJKKOS]. 
compute VBIJKKOS=0. 
do if (VKSTH3=1). 
  compute VBIJKKOS=1. 
else. 
  compute VBIJKKOS=VBIJKKOS. 
end if. 
 
* [VAVERTN]. 
do if (VKAMERS=1). 
  compute VAVERTN=1. 
else. 
  compute VAVERTN=VKAMERS+1. 
end if. 
 
* [VBKW]. 
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do if (VHUKO=2 or VHUKO=3) and VHVS=1 and VWATER=1. 
  compute VBKW=BWATER. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1. 
  compute VBKW=0. 
end if. 
 
* [VBKV]. 
do if (VHUKO=2 or VHUKO=3) and VHVS=1 and VSTOOKK=1 and VVORM=1 and VAVERTN<=3. 
  compute VBKV=BVEK. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VSTOOKK=1&VVORM=1&(VAVERTN=4|VAVERTN=5). 
  compute VBKV=BVEM. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VSTOOKK=1&VVORM=1&VAVERTN>=6. 
  compute VBKV=BVEG. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VSTOOKK=1&VVORM=2&VAVERTN<=3. 
  compute VBKV=BVMK. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VSTOOKK=1&VVORM=2&(VAVERTN=4|VAVERTN=5). 
  compute VBKV=BVMM. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VSTOOKK=1&VVORM=2&VAVERTN>=6. 
  compute VBKV=BVMG. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1. 
  compute VBKV=0. 
else. 
  compute VBKV=0. 
end if. 
 
* [VBHUURI]. 
do if (VHUKO=2 and VHVS=1). 
  compute VBHUURI=VHUURMND-VBKW-VBKV. 
end if. 
do if (VKOOPWON=3 or VMEDEEIG=3 or ABVHUKO=3). 
  compute VBHUURI=0. 
else. 
  compute VBHUURI=VBHUURI. 
end if. 
 
do if (VBHUURI<0). 
  compute VBHUURI=0. 
else. 
  compute VBHUURI=VBHUURI. 
end if. 
 
* [VBOS]. 
do if (VHUKO=2 or VHUKO=3) and VHVS=1 and VBIJKKOS=1 and (VHUVERH=1 or VHUVERH=2) and VVORM=1. 
  compute VBOS=FLBYSOCE. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VBIJKKOS=1&(VHUVERH=1|VHUVERH=2)&VVORM=2. 
  compute VBOS=FLBYSOCM. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VBIJKKOS=1&VHUVERH=3&VVORM=1. 
  compute VBOS=FLBYPAVE. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VBIJKKOS=1&VHUVERH=3&VVORM=2. 
  compute VBOS=FLBYPAVM. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VBIJKKOS=1&VHUVERH=4&VVORM=1. 
  compute VBOS=FLBYPAPE. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VBIJKKOS=1&VHUVERH=4&VVORM=2. 
  compute VBOS=FLBYPAPM. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VBIJKKOS=1&VVORM=1. 
  compute VBOS=FLBYANDE. 
else if (VHUKO=2|VHUKO=3)&VHVS=1&VBIJKKOS=1&VVORM=2. 
  compute VBOS=FLBYANDM. 
end if. 
 
* [VKUURI]. 
do if (VHUKO=2 or VHUKO=3) and VHVS=1. 
  compute VKHUURI=VBHUURI-VBOS. 
end if. 
do if (VKHUURI<0). 
  compute VKHUURI=0. 
else. 
  compute VKHUURI=VKHUURI. 
end if. 
 
* [TYPE6]. 
do if (HVS=1 and HUKO=2 and BHUURII<=HUURGK). 
  compute TYPE6=1. 
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else if (HVS=1&HUKO=2&BHUURII>HUURGK&BHUURII<=HUURBT). 
  compute TYPE6=2. 
else if (HVS=1&HUKO=2&BHUURII>HUURBT). 
  compute TYPE6=3. 
else if (HVS=1&HUKO=1&VERKWAAR<=KOOPGK). 
  compute TYPE6=4. 
else if (HVS=1&HUKO=1&VERKWAAR>KOOPGK&VERKWAAR<=KOOPBT). 
  compute TYPE6=5. 
else if (HVS=1&HUKO=1&VERKWAAR>KOOPBT). 
  compute TYPE6=6. 
end if. 
 
* [VTYPE6]. 
do if (VHVS=1 and VHUKO=2 and VBHUURI<=HUURGK). 
  compute VTYPE6=1. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI>HUURGK&VBHUURI<=HUURBT). 
  compute VTYPE6=2. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI>HUURBT). 
  compute VTYPE6=3. 
else if (VHVS=1&VHUKO=1&VKOOP<=KOOPGK). 
  compute VTYPE6=4. 
else if (VHVS=1&VHUKO=1&VKOOP>KOOPGK&VKOOP<=KOOPBT). 
  compute VTYPE6=5. 
else if (VHVS=1&VHUKO=1&VKOOP>KOOPBT). 
  compute VTYPE6=6. 
end if. 
 
* [GTYPE6]. 
do if (GHVS=1 and GHUKO=2 and GHUUR<=HUURGK). 
  compute GTYPE6=1. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&GHUUR>HUURGK&GHUUR<=HUURBT). 
  compute GTYPE6=2. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&GHUUR>HUURBT). 
  compute GTYPE6=3. 
else if (GHVS=1&GHUKO=1&GKOOP<=KOOPGK). 
  compute GTYPE6=4. 
else if (GHVS=1&GHUKO=1&GKOOP>KOOPGK&GKOOP<=KOOPBT). 
  compute GTYPE6=5. 
else if (GHVS=1&GHUKO=1&GKOOP>KOOPBT). 
  compute GTYPE6=6. 
end if. 
 
* [TYPEIHS]. 
do if (HVS=1 and HUKO=2 and BHUURII<=WIHSBEN). 
  compute TYPEIHS=1. 
else if (HVS=1&HUKO=2&BHUURII>WIHSBEN&BHUURII<=HUURKWAL). 
  compute TYPEIHS=2. 
else if (HVS=1&HUKO=2&AANTALPP<=2&BHUURII>HUURKWAL&BHUURII<=HUURAFTE). 
  compute TYPEIHS=3. 
else if (HVS=1&HUKO=2&AANTALPP>2&BHUURII>HUURKWAL&BHUURII<=HUURAFTM). 
  compute TYPEIHS=3. 
else if (HVS=1&HUKO=2&AANTALPP<=2&BHUURII>HUURAFTE&BHUURII<=WIHSBOV). 
  compute TYPEIHS=4. 
else if (HVS=1&HUKO=2&AANTALPP>2&BHUURII>HUURAFTM&BHUURII<=WIHSBOV). 
  compute TYPEIHS=4. 
else if (HVS=1&HUKO=2&BHUURII>WIHSBOV). 
  compute TYPEIHS=5. 
end if. 
 
* [GTYPEIHS]. 
do if (GHVS=1 and GHUKO=2 and GHUUR<=WIHSBEN). 
  compute GTYPEIHS=1. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&GHUUR<=HUURKWAL). 
  compute GTYPEIHS=2. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&GGROOTHH<=2&GHUUR<=HUURAFTE). 
  compute GTYPEIHS=3. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&SAMHHNV=1&AANTALPP<=2&GHUUR<=HUURAFTE). 
  compute GTYPEIHS=3. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&GGROOTHH>2&GHUUR<=HUURAFTM). 
  compute GTYPEIHS=3. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&SAMHHNV=1&AANTALPP>2&GHUUR<=HUURAFTM). 
  compute GTYPEIHS=3. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&GHUUR<=WIHSBOV). 
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  compute GTYPEIHS=4. 
else if (GHVS=1&GHUKO=2&GHUUR>WIHSBOV). 
  compute GTYPEIHS=5. 
end if. 
 
* [VTYPEIHS]. 
do if (VHVS=1 and VHUKO=2 and VBHUURI<=WIHSBEN). 
  compute VTYPEIHS=1. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI>WIHSBEN&VBHUURI<=HUURKWAL). 
  compute VTYPEIHS=2. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI<=HUURAFTE&ZELFDEHH=1&AANTALPP<=2). 
  compute VTYPEIHS=3. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI<=HUURAFTE&(SAMHHVV=1|SAMHHVV=2)). 
  compute VTYPEIHS=3. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI<=HUURAFTE&SAMHHVV=6&AANTKIND<=1). 
  compute VTYPEIHS=3. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI<=HUURAFTM&ZELFDEHH=1&AANTALPP>2). 
  compute VTYPEIHS=3. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI<=HUURAFTM&SAMHHVV>0). 
  compute VTYPEIHS=3. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI<=WIHSBOV). 
  compute VTYPEIHS=4. 
else if (VHVS=1&VHUKO=2&VBHUURI>WIHSBOV). 
  compute VTYPEIHS=5. 
end if. 
 
* [ARDU]. 
do if (GEMCODE=363). 
  compute ARDU=1. 
else if (GEMCODE=599). 
  compute ARDU=2. 
else if (GEMCODE=518). 
  compute ARDU=3. 
else if (GEMCODE=344). 
  compute ARDU=4. 
else. 
  compute ARDU=0. 
end if. 
 
* [ISOAANT]. 
do if (HVS=1). 
  compute ISOAANT=0. 
end if. 
 
do if (ISOLV1=1). 
  compute ISOAANT=ISOAANT+1. 
else. 
  compute ISOAANT=ISOAANT. 
end if. 
 
do if (ISOLV2=1). 
  compute ISOAANT=ISOAANT+1. 
else. 
  compute ISOAANT=ISOAANT. 
end if. 
 
do if (ISOLV3=1). 
  compute ISOAANT=ISOAANT+1. 
else. 
  compute ISOAANT=ISOAANT. 
end if. 
 
do if (ISOLV4=1 or ISOLV4=2). 
  compute ISOAANT=ISOAANT+1. 
else. 
  compute ISOAANT=ISOAANT. 
end if. 
 
do if (ISOLV5=1). 
  compute ISOAANT=ISOAANT+1. 
else. 
  compute ISOAANT=ISOAANT. 
end if. 
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do if (ISOAANT=0). 
  compute ISOAANT=6. 
else. 
  compute ISOAANT=ISOAANT. 
end if. 
 
* [ISOVORM]. 
do if (HVS=1 and ISOLV1=2). 
  compute ISOLX1=0. 
else. 
  compute ISOLX1=ISOLV1. 
end if. 
do if (HVS=1 and ISOLV2=2). 
  compute ISOLX2=0. 
else. 
  compute ISOLX2=ISOLV2. 
end if. 
do if (HVS=1 and ISOLV3=2). 
  compute ISOLX3=0. 
else. 
  compute ISOLX3=ISOLV3. 
end if. 
do if (HVS=1 and ISOLV4=3). 
  compute ISOLX4=0. 
else if (HVS=1&ISOLV4=2). 
  compute ISOLX4=1. 
else. 
  compute ISOLX4=ISOLV4. 
end if. 
 
do if (HVS=1 and ISOLV5=2). 
  compute ISOLX5=0. 
else. 
  compute ISOLX5=ISOLV5. 
end if. 
 
do if (HVS=1). 
  compute ISOVORM=(ISOLX1*10000)+(ISOLX2*1000)+(ISOLX3*100). 
end if. 
 
do if (HVS=1). 
  compute ISOVORM=ISOVORM+(ISOLX4*10)+(ISOLX5). 
else. 
  compute ISOVORM=ISOVORM. 
end if. 
 
 
* [ISOVRMK]. 
do if (ISOVORM=0). 
  compute ISOVRMK=0. 
else if (ISOVORM=10000). 
  compute ISOVRMK=1. 
else if (ISOVORM=1000). 
  compute ISOVRMK=2. 
else if (ISOVORM=100). 
  compute ISOVRMK=3. 
else if (ISOVORM=10). 
  compute ISOVRMK=4. 
else if (ISOVORM=1). 
  compute ISOVRMK=5. 
else if (ISOVORM=11111). 
  compute ISOVRMK=6. 
else if (ISOVORM>0). 
  compute ISOVRMK=7. 
end if. 
 
* [NHUUR]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1 and IHS=1). 
  compute NHUUR=BHUURII-IHSMNDBD. 
else if (HUKO=2&HVS=1&IHS<>1&IHS>0). 
  compute NHUUR=BHUURII. 
end if. 
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* [RUIMTE]. 
do if (KAMERS>=0 and AANTALPP>=0). 
  compute RUIMTE=NINT(10*KAMERS/AANTALPP). 
else. 
  compute RUIMTE=RUIMTE. 
end if. 
 
do if (RUIMTE<=9). 
  compute RUIMTE=1. 
else if (RUIMTE<=20). 
  compute RUIMTE=2. 
else if (RUIMTE>20). 
  compute RUIMTE=3. 
else. 
  compute RUIMTE=RUIMTE. 
end if. 
 
* [RUIMTE2]. 
do if (KAMERS>=0 and AANTALPP>=0). 
  compute RUIMTE2=KAMERS-AANTALPP. 
else. 
  compute RUIMTE2=RUIMTE2. 
end if. 
 
do if (RUIMTE2<=-1). 
  compute RUIMTE2=1. 
else if (RUIMTE2=0). 
  compute RUIMTE2=2. 
else if (RUIMTE2=1). 
  compute RUIMTE2=3. 
else if (RUIMTE2=2). 
  compute RUIMTE2=4. 
else if (RUIMTE2>2). 
  compute RUIMTE2=5. 
end if. 
 
* [INKOMENSVARIABELEN]. 
*[Importeren inkomensvariabelen, gegenereerd in inkomensprogramma]. 
 
* [INKVAR]. 
compute INKVAR=VR89OPA. 
 
* [BRINKOPA]. 
compute BRINKOPA=BRUTOOPA+YFRLOP+YFRLPA+YAUTOP+YAUTPA+YIVPOP+YIVPPA+YLYFOP. 
compute BRINKOPA=BRINKOPA+YLYFPA+YALEOP+YALEPA+APINTOP+APINTPA. 
compute BRINKOPA=BRINKOPA+YSTUOP+YSTUPA. 
 
* [BSINKOPA]. 
compute BSINKOPA=CBSCOPA-YKBSOP+APNZOP+APNZPA. 
 
* [SOCMINC]. 
do if (PARTNER=0 and (KIND=0 or LFTJKND>=18) and LFTOP<21). 
  compute SOCMINC=1. 
else if (PARTNER=0&(KIND=0|LFTJKND>=18)&LFTOP>=21&LFTOP<=64). 
  compute SOCMINC=2. 
else if (PARTNER=0&(KIND=0|LFTJKND>=18)&LFTOP>=65). 
  compute SOCMINC=3. 
else if (PARTNER=0&KIND=1&LFTJKND<18&LFTOP<21). 
  compute SOCMINC=4. 
else if (PARTNER=0&KIND=1&LFTJKND<18&LFTOP>=21&LFTOP<=64). 
  compute SOCMINC=5. 
else if (PARTNER=0&KIND=1&LFTJKND<18&LFTOP>=64). 
  compute SOCMINC=6. 
else if (PARTNER=1&KIND=0&LFTOP<21&LFTPA<21). 
  compute SOCMINC=7. 
else if (PARTNER=1&KIND=0&LFTOP<21&LFTPA>=21). 
  compute SOCMINC=8. 
else if (PARTNER=1&KIND=0&LFTOP>=21&LFTPA<21). 
  compute SOCMINC=8. 
else if (PARTNER=1&KIND=1&LFTOP<21&LFTPA<21). 
  compute SOCMINC=9. 
else if (PARTNER=1&KIND=1&LFTOP<21&LFTPA>=21). 
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  compute SOCMINC=10. 
else if (PARTNER=1&KIND=1&LFTOP>=21&LFTPA<21). 
  compute SOCMINC=10. 
else if (PARTNER=1&LFTOP>=21&LFTOP<=64). 
  compute SOCMINC=11. 
else if (PARTNER=1&LFTOP>=65&LFTPA<65). 
  compute SOCMINC=12. 
else if (PARTNER=1&LFTOP<65&LFTPA>=65). 
  compute SOCMINC=12. 
else if (PARTNER=1&LFTOP>=65&LFTPA>=65). 
  compute SOCMINC=13. 
else. 
  compute SOCMINC=0. 
end if. 
 
* [SOCMIN]. 
do if (PARTNER=0 and (KIND=0 or LFTJKND>=18) and LFTOP<21 and BSINKOPA<SMALL1). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=0&(KIND=0|LFTJKND>=18)&LFTOP>=21&LFTOP<=64&BSINKOPA<SMALL2). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=0&(KIND=0|LFTJKND>=18)&LFTOP>=65&BSINKOPA<SMALL3). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=0&KIND=1&LFTJKND<18&LFTOP<21&BSINKOPA<SMEOG1). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=0&KIND=1&LFTJKND<18&LFTOP>=21&LFTOP<=64&BSINKOPA<SMEOG2). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=0&KIND=1&LFTJKND<18&LFTOP>=64&BSINKOPA<SMEOG3). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&KIND=0&LFTOP<21&LFTPA<21&BSINKOPA<SMEPZ1). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&KIND=0&LFTOP<21&LFTPA>=21&BSINKOPA<SMEPZ2). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&KIND=0&LFTOP>=21&LFTPA<21&BSINKOPA<SMEPZ2). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&KIND=1&LFTOP<21&LFTPA<21&BSINKOPA<SMEPM1). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&KIND=1&LFTOP<21&LFTPA>=21&BSINKOPA<SMEPM2). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&KIND=1&LFTOP>=21&LFTPA<21&BSINKOPA<SMEPM2). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&LFTOP>=21&LFTOP<=64&BSINKOPA<SMEP3). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&LFTOP>=65&LFTPA<65&BSINKOPA<SMEP4). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&LFTOP<65&LFTPA>=65&BSINKOPA<SMEP4). 
  compute SOCMIN=0. 
else if (PARTNER=1&LFTOP>=65&LFTPA>=65&BSINKOPA<SMEP5). 
  compute SOCMIN=0. 
else. 
  compute SOCMIN=1. 
end if. 
 
* [INKMODAL]. 
compute INKMODAL=0. 
do if (BRINKOPA>=3*GRENSINK). 
  compute INKMODAL=7. 
end if. 
 
do if (BRINKOPA<=3*GRENSINK). 
  compute INKMODAL=6. 
end if. 
 
do if (BRINKOPA<=2*GRENSINK). 
  compute INKMODAL=5. 
end if. 
 
do if (BRINKOPA<=1.5*GRENSINK). 
  compute INKMODAL=4. 
end if. 
 
do if (BRINKOPA<=GRENSINK). 
  compute INKMODAL=3. 
end if. 
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do if (BRINKOPA<=MINLOON). 
  compute INKMODAL=2. 
end if. 
 
do if (SOCMIN=0). 
  compute INKMODAL=1. 
end if. 
 
* [KNDBY]. 
compute KNDBY=YKBSOP. 
 
* [OTB]. 
do if (KNDBY>=INKVAR). 
  compute OTB=1. 
else if (INKVAR=0). 
  compute OTB=1. 
else. 
  compute OTB=0. 
end if. 
 
* [AANDGR]. 
do if (AANTALPP=1 and sysmis(KNDBY)). 
  compute HULPVAR=INKVAR. 
else if (AANTALPP=1). 
  compute HULPVAR=INKVAR-KNDBY. 
end if. 
 
do if (AANTALPP=1 and HULPVAR<=AANDEPHH). 
  compute AANDGR=1. 
else if (AANTALPP=1&HULPVAR>AANDEPHH). 
  compute AANDGR=2. 
end if. 
 
do if (AANTALPP>1 and sysmis(KNDBY)). 
  compute HULPVAR=INKVAR. 
else if (AANTALPP>1). 
  compute HULPVAR=INKVAR-KNDBY. 
end if. 
do if (AANTALPP>1 and HULPVAR<=AANDMPHH). 
  compute AANDGR=3. 
else if (AANTALPP>1&HULPVAR>AANDMPHH). 
  compute AANDGR=4. 
else. 
  compute AANDGR=AANDGR. 
end if. 
 
* [AANDGR2]. 
compute AANDGR2=AANDGR. 
do if (AANDGR=1 or AANDGR=3). 
  compute AANDGR2=1. 
else if (AANDGR=2|AANDGR=4). 
  compute AANDGR2=2. 
end if. 
 
* [POTIHS]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1). 
  compute HULPVAR=GECOROPA. 
end if. 
 
do if (HULPVAR<=POTIHSJE and SAMHHUIT=1 and LFTOP<65). 
  compute POTIHS=1. 
else if (HULPVAR>POTIHSJE&SAMHHUIT=1&LFTOP<65). 
  compute POTIHS=2. 
else if (HULPVAR<=POTIHSOE&SAMHHUIT=1&LFTOP>=65). 
  compute POTIHS=1. 
else if (HULPVAR>POTIHSOE&SAMHHUIT=1&LFTOP>=65). 
  compute POTIHS=2. 
else if (HULPVAR<=POTIHSJM&SAMHHUIT>1&LFTOP<65). 
  compute POTIHS=1. 
else if (HULPVAR>POTIHSJM&SAMHHUIT>1&LFTOP<65). 
  compute POTIHS=2. 
else if (HULPVAR<=POTIHSOM&SAMHHUIT>1&LFTOP>=65). 
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  compute POTIHS=1. 
else if (HULPVAR>POTIHSOM&SAMHHUIT>1&LFTOP>=65). 
  compute POTIHS=2. 
end if. 
 
* [TWEEVER]. 
do if (VR89OP>TWEEGREN+100 and VR89PA>TWEEGREN+100). 
  compute TWEEVER=2. 
else. 
  compute TWEEVER=1. 
end if. 
 
* [HUUR3]. 
do if (HUKO=2 and HVS=1 and AANDGR2=1 and BHUURII>HUURBT). 
  compute HUUR3=1. 
else if (HUKO=2&HVS=1&AANDGR2=1). 
  compute HUUR3=2. 
else if (HUKO=2&HVS=1&BHUURII<=HUURGK). 
  compute HUUR3=3. 
else if (HUKO=2&HVS=1). 
  compute HUUR3=2. 
end if. 
 
* [VHUUR3]. 
do if (VERHUISD=1 and VHUKO=2 and VHVS=1 and AANDGR2=1 and VBHUURI>HUURBT). 
  compute VHUUR3=1. 
else if (VERHUISD=1&VHUKO=2&VHVS=1&AANDGR2=1). 
  compute VHUUR3=2. 
else if (VERHUISD=1&VHUKO=2&VHVS=1&VBHUURI<=HUURGK). 
  compute VHUUR3=3. 
else if (VERHUISD=1&VHUKO=2&VHVS=1). 
  compute VHUUR3=2. 
end if. 
 
* [SCPBEPOP]. 
do if (KTRAP=1 and KSTZIT=1 and sysmis(KGSTZIT)). 
  compute XGSTZIT=1. 
else. 
  compute XGSTZIT=KGSTZIT. 
end if. 
 
do if (KTRAP=1 and KSTZIT=1 and KINUIT=NVT). 
  compute XINUIT=1. 
else. 
  compute XINUIT=KINUIT. 
end if. 
 
do if (KTRAP=1 and KSTZIT=1 and KWAS=NVT). 
  compute XWAS=1. 
else. 
  compute XWAS=KWAS. 
end if. 
 
do if (KTRAP=1 and KSTZIT=1 and KLOPEN=NVT). 
  compute XLOPEN=1. 
else. 
  compute XLOPEN=KLOPEN. 
end if. 
 
do if (KTRAP=1 and KSTZIT=1 and KBSCHAP=NVT). 
  compute XBSCHAP=1. 
else. 
  compute XBSCHAP=KBSCHAP. 
end if. 
 
do if (KTRAP=1 and KSTZIT=1 and KHHTRAP=NVT). 
  compute XHHTRAP=1. 
else. 
  compute XHHTRAP=KHHTRAP. 
end if. 
 
do if (XBSCHAP=1). 
  compute KBSCHAP2=1. 
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else if (XBSCHAP=3). 
  compute KBSCHAP2=1. 
else if (XBSCHAP=2). 
  compute KBSCHAP2=2. 
else if (XBSCHAP=4). 
  compute KBSCHAP2=3. 
else. 
  compute KBSCHAP2=KBSCHAP2. 
end if. 
 
do if (XHHTRAP=1). 
  compute KHHTRAP2=1. 
else if (XHHTRAP=3). 
  compute KHHTRAP2=1. 
else if (XHHTRAP=2). 
  compute KHHTRAP2=2. 
else if (XHHTRAP=4). 
  compute KHHTRAP2=3. 
else. 
  compute KHHTRAP2=KHHTRAP2. 
end if. 
 
compute V10202=XGSTZIT. 
compute V10210=XWAS. 
compute V10206=KTRAP. 
compute V10207=XINUIT. 
compute V10212=XLOPEN. 
compute V10601=KBSCHAP2. 
compute V10605=KHHTRAP2. 
compute T36503=KSTZIT. 
 
compute KANSGEEN=(29.3150046433844*V10202)+(33.0701608716754*V10210). 
compute KANSGEEN=KANSGEEN+(12.5650865974484*V10206)+(38.5498086155717*V10207). 
compute KANSGEEN=KANSGEEN+(12.5494167316998*V10212+13.1292727542877*V10601). 
compute KANSGEEN=KANSGEEN+(11.2809436411046*V10605+16.9517676509111*T36503). 
compute KANSGEEN=KANSGEEN-85.1241096192355. 
 
compute KANSLICH=(30.8369269820415*V10202)+(33.9730233963903*V10210). 
compute KANSLICH=KANSLICH+(16.8957871491273*V10206)+(36.2213727132142*V10207). 
compute KANSLICH=KANSLICH+(12.8864597515670*V10212)+(15.1845701621962*V10601). 
compute KANSLICH=KANSLICH+(14.9041332619118*V10605)+(25.3009513142930*T36503). 
compute KANSLICH=KANSLICH-107.423093139. 
 
compute KANSMATI=(45.7273558598145*V10202)+(35.1926192381647*V10210). 
compute KANSMATI=KANSMATI+(27.9924489351325*V10206)+(27.0597281582922*V10207). 
compute KANSMATI=KANSMATI+(22.1056705080814*V10212)+(24.6014059728295*V10601). 
compute KANSMATI=KANSMATI+(23.4277998963937*V10605)+(33.8344871695608*T36503). 
compute KANSMATI=KANSMATI-188.0948958722430. 
 
compute KANSERNS=(56.2388532948328*V10202)+(59.5712592874853*V10210). 
compute KANSERNS=KANSERNS+(34.4827902247998*V10206)+(65.3860761446541*V10207). 
compute KANSERNS=KANSERNS+(35.3005964757307*V10212)+(33.0868394639677*V10601). 
compute KANSERNS=KANSERNS+(30.2844828024788*V10605)+(41.6659873248319*T36503). 
compute KANSERNS=KANSERNS-390.0328624223850. 
 
compute SCPBEPOP=-1. 
 
do if (KANSGEEN > 0). 
  compute SCPBEPOP=1. 
else. 
  compute SCPBEPOP=SCPBEPOP. 
end if. 
do if (KANSLICH > KANSGEEN). 
  compute SCPBEPOP=2. 
else. 
  compute SCPBEPOP=SCPBEPOP. 
end if. 
do if (KANSMATI > KANSLICH). 
  compute SCPBEPOP=3. 
else. 
  compute SCPBEPOP=SCPBEPOP. 
end if. 
do if (KANSERNS > KANSMATI). 
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  compute SCPBEPOP=4. 
else. 
  compute SCPBEPOP=SCPBEPOP. 
end if. 
 
* [SCPBEPPA]. 
do if (PKTRAP=1 and PKSTZIT=1 and PKGSTZIT=NVT). 
  compute PXGSTZIT=1. 
else. 
  compute PXGSTZIT=PKGSTZIT. 
end if. 
 
do if (PKTRAP=1 and PKSTZIT=1 and PKINUIT=NVT). 
  compute PXINUIT=1. 
else. 
  compute PXINUIT=PKINUIT. 
end if. 
 
do if (PKTRAP=1 and PKSTZIT=1 and PKWAS=NVT). 
  compute PXWAS=1. 
else. 
  compute PXWAS=PKWAS. 
end if. 
 
do if (PKTRAP=1 and PKSTZIT=1 and PKLOPEN=NVT). 
  compute PXLOPEN=1. 
else. 
  compute PXLOPEN=PKLOPEN. 
end if. 
 
do if (PKTRAP=1 and PKSTZIT=1 and PKBSCHAP=NVT). 
  compute PXBSCHAP=1. 
else. 
  compute PXBSCHAP=PKBSCHAP. 
end if. 
 
do if (PKTRAP=1 and PKSTZIT=1 and PKHHTRAP=NVT). 
  compute PXHHTRAP=1. 
else. 
  compute PXHHTRAP=PKHHTRAP. 
end if. 
 
do if (PXBSCHAP=1). 
  compute PKBSCHA2=1. 
else if (PXBSCHAP=3). 
  compute PKBSCHA2=1. 
else if (PXBSCHAP=2). 
  compute PKBSCHA2=2. 
else if (PXBSCHAP=4). 
  compute PKBSCHA2=3. 
else. 
  compute PKBSCHA2=PKBSCHA2. 
end if. 
 
do if (PXHHTRAP=1). 
  compute PKHHTRA2=1. 
else if (PXHHTRAP=3). 
  compute PKHHTRA2=1. 
else if (PXHHTRAP=2). 
  compute PKHHTRA2=2. 
else if (PXHHTRAP=4). 
  compute PKHHTRA2=3. 
else. 
  compute PKHHTRA2=PKHHTRA2. 
end if. 
 
compute P10202=PXGSTZIT. 
compute P10210=PXWAS. 
compute P10206=PKTRAP. 
compute P10207=PXINUIT. 
compute P10212=PXLOPEN. 
compute P10601=PKBSCHA2. 
compute P10605=PKHHTRA2. 
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compute P36503=PKSTZIT. 
 
compute PKANGEEN=(29.3150046433844*P10202)+(33.0701608716754*P10210). 
compute PKANGEEN=PKANGEEN+(12.5650865974484*P10206)+(38.5498086155717*P10207). 
compute PKANGEEN=PKANGEEN+(12.5494167316998*P10212+13.1292727542877*P10601). 
compute PKANGEEN=PKANGEEN+(11.2809436411046*P10605+16.9517676509111*P36503). 
compute PKANGEEN=PKANGEEN-85.1241096192355. 
 
compute PKANLICH=(30.8369269820415*P10202)+(33.9730233963903*P10210). 
compute PKANLICH=PKANLICH+(16.8957871491273*P10206)+(36.2213727132142*P10207). 
compute PKANLICH=PKANLICH+(12.8864597515670*P10212)+(15.1845701621962*P10601). 
compute PKANLICH=PKANLICH+(14.9041332619118*P10605)+(25.3009513142930*P36503). 
compute PKANLICH=PKANLICH-107.423093139. 
 
compute PKANMATI=(45.7273558598145*P10202)+(35.1926192381647*P10210). 
compute PKANMATI=PKANMATI+(27.9924489351325*P10206)+(27.0597281582922*P10207). 
compute PKANMATI=PKANMATI+(22.1056705080814*P10212)+(24.6014059728295*P10601). 
compute PKANMATI=PKANMATI+(23.4277998963937*P10605)+(33.8344871695608*P36503). 
compute PKANMATI=PKANMATI-188.0948958722430. 
 
compute PKANERNS=(56.2388532948328*P10202)+(59.5712592874853*P10210). 
compute PKANERNS=PKANERNS+(34.4827902247998*P10206)+(65.3860761446541*P10207). 
compute PKANERNS=PKANERNS+(35.3005964757307*P10212)+(33.0868394639677*P10601). 
compute PKANERNS=PKANERNS+(30.2844828024788*P10605)+(41.6659873248319*P36503). 
compute PKANERNS=PKANERNS-390.0328624223850. 
 
compute SCPBEPPA=-1. 
 
do if (PKANGEEN > 0). 
  compute SCPBEPPA=1. 
else. 
  compute SCPBEPPA=SCPBEPPA. 
end if. 
do if (PKANLICH > PKANGEEN). 
  compute SCPBEPPA=2. 
else. 
  compute SCPBEPPA=SCPBEPPA. 
end if. 
do if (PKANMATI > PKANLICH). 
  compute SCPBEPPA=3. 
else. 
  compute SCPBEPPA=SCPBEPPA. 
end if. 
do if (PKANERNS > PKANMATI). 
  compute SCPBEPPA=4. 
else. 
  compute SCPBEPPA=SCPBEPPA. 
end if. 
 
do if (PARTNER=0). 
  compute SCPBEPPA=NVT. 
else. 
  compute SCPBEPPA=SCPBEPPA. 
end if. 
 
* [CODGLOP]. 
do if (CODGLOP>0). 
  compute CODGLOP=GBLOP15. 
else. 
  compute CODGLOP=NVT. 
end if. 
 
* [CODGLVOP]. 
do if (CODGLVOP>0). 
  compute CODGLVOP=GBLVOP15. 
else. 
  compute CODGLVOP=NVT. 
end if. 
 
* [CODGLMOP]. 
do if (CODGLMOP>0). 
  compute CODGLMOP=GBLMOP15. 
else. 
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  compute CODGLMOP=NVT. 
end if. 
 
* [CODGLPA]. 
do if (CODGLPA>0). 
  compute CODGLPA=GBLPA15. 
else. 
  compute CODGLPA=NVT. 
end if. 
 
* [CODGLVPA]. 
do if (CODGLVPA>0). 
  compute CODGLVPA=GBLVPA15. 
else. 
  compute CODGLVPA=NVT. 
end if. 
 
* [CODGLMPA]. 
do if (CODGLMPA>0). 
  compute CODGLMPA=GBLMPA15. 
else. 
  compute CODGLMPA=NVT. 
end if. 
 
* [WAARWON]. 
compute WAARWON = ABWOZ/1000. 
 
* [HH4]. 
do if (HVS<=3 and AANTALPP=1). 
  compute HH4=1. 
else if (HVS<=3&AANTALPP=2). 
  compute HH4=2. 
else if (HVS<=3&AANTALPP=3). 
  compute HH4=3. 
else if (HVS<=3&AANTALPP=4). 
  compute HH4=3. 
else if (HVS<=3&AANTALPP>=5). 
  compute HH4=4. 
else. 
  compute HH4=NVT. 
end if. 
 
* [PINK4]. 
do if (HVS<=3 and INKMODAL=1). 
  compute PINK4=1. 
else if (HVS<=3&INKMODAL=2). 
  compute PINK4=1. 
else if (HVS<=3&INKMODAL=3). 
  compute PINK4=1. 
else if (HVS<=3&INKMODAL=4). 
  compute PINK4=2. 
else if (HVS<=3&INKMODAL=5). 
  compute PINK4=3. 
else if (HVS<=3&INKMODAL=6). 
  compute PINK4=4. 
else if (HVS<=3&INKMODAL=7). 
  compute PINK4=4. 
else. 
  compute PINK4=NVT. 
end if. 
 
* [WON4]. 
do if (HVS <= 3  and  TYPEWON = 1  and  SOORTWON = 1). 
  compute WON4 = 1. 
else if (HVS <= 3 & TYPEWON = 1 & SOORTWON = 3). 
  compute WON4 = 1. 
else if (HVS <= 3 & TYPEWON = 1 & SOORTWON = 4). 
  compute WON4 = 1. 
else if (HVS <= 3 & TYPEWON = 1 & SOORTWON >= 5). 
  compute WON4 = 1. 
else if (HVS <= 3 & (TYPEWON >= 2 & TYPEWON < 6) & SOORTWON = 1). 
  compute WON4 = 2. 
else if (HVS <= 3 & (TYPEWON >= 2 & TYPEWON < 6) & SOORTWON = 3). 
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  compute WON4 = 2. 
else if (HVS <= 3 & (TYPEWON >= 2 & TYPEWON < 6) & SOORTWON = 4). 
  compute WON4 = 2. 
else if (HVS <= 3 & (TYPEWON >= 2 & TYPEWON < 6) & SOORTWON >= 5). 
  compute WON4 = 2. 
else if (HVS <= 3 & TYPEWON = NVT & SOORTWON = 2). 
  compute WON4 = 3. 
else if (HVS <= 3 & TYPEWON = 6). 
  compute WON4 = 3. 
else if (HVS <= 3 & TYPEWON = NVT & SOORTWON >= 5). 
  compute WON4 = 3. 
else if (HVS >= 4 & HVS <= 5). 
  compute WON4 = 4. 
else. 
  compute WON4 = NVT. 
end if. 
 
* [NIEUWB]. 
do if (HVS <= 3  and  BJAAR <= 1985). 
  compute NIEUWB = 1. 
else if (HVS <= 3 & BJAAR > 1985). 
  compute NIEUWB = 2. 
else. 
  compute NIEUWB = NVT. 
end if. 
 
 
* [VW2]. 
do if (HVS <= 3  and  (CV = 2  or  CV = 8)). 
  compute VW2 = 1. 
else if (HVS <= 3 & CV = 1). 
  compute VW2 = 2. 
else. 
  compute VW2 = NVT. 
end if. 
 
* [HHT_WL_W]. 
compute HHT_WL_W = NVT. 
 
do if (HH4 = 1  and  PINK4 = 1  and  WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 111. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 112. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 113. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 114. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 121. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 122. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 123. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 124. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 131. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 132. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 133. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 134. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 141. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 142. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 143. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 144. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 211. 
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else if (HH4 = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 212. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 213. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 214. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 221. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 222. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 223. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 224. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 231. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 232. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 233. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 234. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 241. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 242. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 243. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 244. 
else. 
  compute HHT_WL_W = HHT_WL_W. 
end if. 
 
do if (HH4 = 3  and  PINK4 = 1  and  WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 311. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 1 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 312. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 1 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 313. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 1 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 314. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 2 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 321. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 2 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 322. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 2 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 323. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 2 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 324. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 3 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 331. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 3 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 332. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 3 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 333. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 3 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 334. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 4 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 341. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 4 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 342. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 4 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 343. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 4 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 344. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 1 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 411. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 1 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 412. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 1 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 413. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 1 & WON4 = 4). 
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  compute HHT_WL_W = 414. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 2 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 421. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 2 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 422. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 2 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 423. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 2 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 424. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 3 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 431. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 3 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 432. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 3 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 433. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 3 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 434. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 4 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_W = 441. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 4 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_W = 442. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 4 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_W = 443. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 4 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_W = 444. 
else. 
  compute HHT_WL_W = HHT_WL_W. 
end if. 
 
* [HHT_WL_E]. 
compute HHT_WL_E = NVT. 
 
do if (HH4 = 1  and  PINK4 = 1  and  WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 111. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 112. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 113. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 114. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 121. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 122. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 123. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 124. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 131. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 132. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 133. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 134. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 141. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 142. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 143. 
else if (HH4 = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 144. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 211. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 212. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 213. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 214. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 1). 
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  compute HHT_WL_E = 221. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 222. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 223. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 224. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 231. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 232. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 233. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 234. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 241. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 242. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 243. 
else if (HH4 = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 244. 
else. 
  compute HHT_WL_E = HHT_WL_E. 
end if. 
 
do if (HH4 = 3  and  PINK4 = 1  and  WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 311. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 1 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 312. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 1 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 313. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 1 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 314. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 2 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 321. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 2 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 322. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 2 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 323. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 2 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 324. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 3 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 331. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 3 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 332. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 3 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 333. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 3 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 334. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 4 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 341. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 4 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 342. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 4 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 343. 
else if (HH4 = 3 & PINK4 = 4 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 344. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 1 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 411. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 1 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 412. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 1 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 413. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 1 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 414. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 2 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 421. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 2 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 422. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 2 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 423. 
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else if (HH4 = 4 & PINK4 = 2 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 424. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 3 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 431. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 3 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 432. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 3 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 433. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 3 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 434. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 4 & WON4 = 1). 
  compute HHT_WL_E = 441. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 4 & WON4 = 2). 
  compute HHT_WL_E = 442. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 4 & WON4 = 3). 
  compute HHT_WL_E = 443. 
else if (HH4 = 4 & PINK4 = 4 & WON4 = 4). 
  compute HHT_WL_E = 444. 
else. 
  compute HHT_WL_E = HHT_WL_E. 
end if. 
 
* [HHT_WL_G]. 
compute HHT_WL_G = NVT. 
 
do if (NIEUWB = 1  and  PINK4 = 1  and  WON4 = 1  and  VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1111. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 1 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1112. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 1 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1211. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 1 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1212. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 1 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1311. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 1 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1312. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 1 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1411. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 1 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1412. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 1 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2111. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 1 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2112. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 1 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2211. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 1 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2212. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 1 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2311. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 1 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2312. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 1 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2411. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 1 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2412. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 2 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1121. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 2 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1122. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 2 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1221. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 2 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1222. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 2 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1321. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 2 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1322. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 2 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1421. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 2 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1422. 
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else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 2 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2121. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 2 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2122. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 2 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2221. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 2 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2222. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 2 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2321. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 2 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2322. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 2 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2421. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 2 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2422. 
else. 
  compute HHT_WL_G = HHT_WL_G. 
end if. 
*. 
do if (NIEUWB = 1  and  PINK4 = 1  and  WON4 = 3  and  VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1131. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 3 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1132. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 3 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1231. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 3 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1232. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 3 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1331. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 3 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1332. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 3 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1431. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 3 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1432. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 3 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2131. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 3 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2132. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 3 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2231. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 3 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2232. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 3 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2331. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 3 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2332. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 3 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2431. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 3 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2432. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 4 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1141. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 1 & WON4 = 4 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1142. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 4 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1241. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 2 & WON4 = 4 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1242. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 4 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1341. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 3 & WON4 = 4 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1342. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 4 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 1441. 
else if (NIEUWB = 1 & PINK4 = 4 & WON4 = 4 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 1442. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 4 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2141. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 1 & WON4 = 4 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2142. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 4 & VW2 = 1). 
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  compute HHT_WL_G = 2241. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 2 & WON4 = 4 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2242. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 4 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2341. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 3 & WON4 = 4 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2342. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 4 & VW2 = 1). 
  compute HHT_WL_G = 2441. 
else if (NIEUWB = 2 & PINK4 = 4 & WON4 = 4 & VW2 = 2). 
  compute HHT_WL_G = 2442. 
else. 
  compute HHT_WL_G = HHT_WL_G. 
end if. 
 
* [GOZB]. 
do if (HVS=1  and  HUKO = 1). 
  compute GOZB = GEB02W * ((WAARWON*1000)/WOZEENH). 
else if (HVS=1 & HUKO = 2). 
  compute GOZB = GEB02W * ((WAARWON*1000)/WOZEENH). 
else. 
  compute GOZB = NVT. 
end if. 
 
* [EOZB]. 
do if (HVS=1  and  HUKO = 1). 
  compute EOZB = EIG02W * ((WAARWON*1000)/WOZEENH). 
else if (HVS=1 & HUKO = 2). 
  compute EOZB = 0. 
else. 
  compute EOZB = NVT. 
end if. 
 
 
* [GRIOOL]. 
do if (HVS=1  and  RIOOL02 = 0  and  RLG02A = 0). 
  compute GRIOOL = 0. 
else. 
  compute GRIOOL = NVT. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  RIOOL02 = 1  and  RLG02A = 1). 
  compute GRIOOL = RLG02. 
else if (HVS=1 & RIOOL02 = 2 & RLG02A = 1). 
  compute GRIOOL = 0. 
else if (HVS=1 & RIOOL02 = 3 & RLG02A = 1). 
  compute GRIOOL = RLG02. 
else. 
  compute GRIOOL = GRIOOL. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  RLG02A = 2). 
  compute GRIOOL = 0. 
else. 
  compute GRIOOL = GRIOOL. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  RLG02A = 2  and  RLG02W = 1). 
  compute GRIOOL = RLG02*WATERV. 
else if (HVS=1 & RLG02A = 2 & RLG02W = 50 & RLG02W2 = 1). 
  compute GRIOOL = RLG02+(RLG022*(WATERV-50)). 
else if (HVS=1 & RLG02A = 2 & RLG02W2 = 100 & WATERV <= 50). 
  compute GRIOOL = RLG02. 
else if (HVS=1 & RLG02A = 2 & RLG02W2 = 100 & WATERV > 50 & WATERV <= 100). 
  compute GRIOOL = RLG02+RLG022. 
else if (HVS=1 & RLG02A = 2 & RLG02W3 = 150 & WATERV > 100). 
  compute GRIOOL = RLG02+RLG022+RLG023. 
else. 
  compute GRIOOL = GRIOOL. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  RLG02A = 3). 
  compute GRIOOL = 0. 
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else. 
  compute GRIOOL = GRIOOL. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  RLG02A = 3  and  RLG02W = 1  and  RLG02W3 = NVT  and  HH4 = 1). 
  compute GRIOOL = RLG02. 
else if (HVS=1 & RLG02A = 3 & RLG02W = 1 & RLG02W3 = NVT & HH4 >= 2). 
  compute GRIOOL = RLG022. 
else if (HVS=1 & RLG02A = 3 & RLG02W = 1 & RLG02W3 = 3 & HH4 = 1). 
  compute GRIOOL = RLG02. 
else if (HVS=1 & RLG02A = 3 & RLG02W = 1 & RLG02W3 = 3 & HH4 = 2). 
  compute GRIOOL = RLG022. 
else if (HVS=1 & RLG02A = 3 & RLG02W = 1 & RLG02W3 = 3 & HH4 >= 3). 
  compute GRIOOL = RLG023. 
else. 
  compute GRIOOL = GRIOOL. 
end if. 
 
* [ERIOOL]. 
do if (HVS=1  and  RIOOL02 = 0  and  RLG02A = 0). 
  compute ERIOOL = 0. 
else. 
  compute ERIOOL = NVT. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  RIOOL02 = 1  and  RLG02A = 1). 
  compute ERIOOL = RLE02. 
else if (HVS=1 & RIOOL02 = 2 & RLG02A = 1). 
  compute ERIOOL = RLE02. 
else if (HVS=1 & RIOOL02 = 3 & RLG02A = 1). 
  compute ERIOOL = 0. 
else. 
  compute ERIOOL = ERIOOL. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  (RIOOL02 = 1  or  RIOOL02 = 2)  and  RLG02A = 2  and  RLE02 > 0). 
  compute ERIOOL = RLE02. 
else if (HVS=1 & RIOOL02 = 3). 
  compute ERIOOL = 0. 
else. 
  compute ERIOOL = ERIOOL. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  (RIOOL02 = 1  or  RIOOL02 = 2)  and  RLG02A = 3  and  RLE02 > 0). 
  compute ERIOOL = RLE02. 
else if (HVS=1 & RIOOL02 = 3). 
  compute ERIOOL = 0. 
else. 
  compute ERIOOL = ERIOOL. 
end if. 
 
* [AFVAL]. 
do if (HVS=1  and  REIN02A = 0). 
  compute AFVAL = 0. 
else. 
  compute AFVAL = NVT. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  REIN02A = 1). 
  compute AFVAL = REIN02. 
else. 
  compute AFVAL = AFVAL. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  REIN02A = 2  and  HH4 = 1). 
  compute AFVAL = REIN02. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 2 & HH4 >= 2). 
  compute AFVAL = REIN022. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 3 & HH4 = 1). 
  compute AFVAL = REIN02. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 3 & HH4 = 2). 
  compute AFVAL = REIN022. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 3 & HH4 >= 3). 
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  compute AFVAL = REIN023. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 4 & HH4 = 1). 
  compute AFVAL = REIN02. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 4 & HH4 = 2). 
  compute AFVAL = REIN02. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 4 & HH4 >= 3). 
  compute AFVAL = REIN022. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 5 & HH4 = 1). 
  compute AFVAL = REIN02. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 5 & HH4 = 2). 
  compute AFVAL = REIN022. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 5 & HH4 = 3). 
  compute AFVAL = REIN023. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 5 & HH4 = 4). 
  compute AFVAL = REIN024. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 5 & HH4 >= 5). 
  compute AFVAL = REIN025. 
else. 
  compute AFVAL = AFVAL. 
end if. 
 
do if (HVS=1  and  REIN02A = 6  and  HH4 = 1). 
  compute AFVAL = REIN02. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 6 & HH4 = 2). 
  compute AFVAL = REIN022. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 6 & HH4 = 3). 
  compute AFVAL = REIN023. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 6 & HH4 = 4). 
  compute AFVAL = REIN024. 
else if (HVS=1 & REIN02A = 6 & HH4 >= 5). 
  compute AFVAL = REIN025. 
else. 
  compute AFVAL = AFVAL. 
end if. 
 
* [ZALMSN]. 
do if (HVS=1). 
  compute ZALMSN = ZALMSNIP. 
else. 
  compute ZALMSN = NVT. 
end if. 
 
* [VERONT]. 
do if (HVS=1  and  HH4 = 1). 
  compute VERONT = WATHEFV * 1. 
else if (HVS=1 & HH4 > 1). 
  compute VERONT = WATHEFV * 3. 
else. 
  compute VERONT = NVT. 
end if. 
 
* [OMSHEF]. 
do if (HVS=1  and  HUKO = 1). 
  compute OMSHEF = WATHEFO * ((WAARWON*1000)/WOZEENH). 
else if (HVS=1 & HUKO = 2). 
  compute OMSHEF = 0. 
else. 
  compute OMSHEF = NVT. 
end if. 
 
* [INGOMS]. 
do if (HVS=1). 
  compute INGOMS = WATHEFI * AANTALPP. 
else. 
  compute INGOMS = NVT. 
end if. 
 
* [WATERB]. 
do if (HVS=1  and  WATERV > 0  and  WATERV <= 300). 
  compute WATERB = (VASTWAT+(TARWAT*WATERV)+(WAT0300*WATERV))*1.06. 
else if (HVS=1 & WATERV > 300). 
  compute WATERB = (VASTWAT+(TARWAT*WATERV)+(WAT0300*300))*1.06. 
else. 
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  compute WATERB = NVT. 
end if. 
 
* [ELECV]. 
do if (HVS<=3). 
  compute ELECV = ELECV * CORV_E. 
else. 
  compute ELECV = NVT. 
end if. 
 
* [ELECB_E]. 
do if (HVS=1  and  ELECV > 0  and  ELECV <= 800). 
  compute ELECB_E = (TARELEE*ELECV). 
else if (HVS=1 & ELECV > 800 & ELECV <= 10000). 
  compute ELECB_E = (TARELEE*ELECV)+(ELE0810*(ELECV-800)). 
else if (HVS=1 & ELECV > 10000 & ELECV <= 50000). 
  compute ELECB_E = (TARELEE*ELECV)+(ELE0810*9200)+(ELE1050*(ELECV-10000)). 
else. 
  compute ELECB_E = NVT. 
end if. 
 
* [ELECB_DN]. 
do if (HVS=1  and  ELECV > 0  and  ELECV <= 800). 
  compute ELECB_DN = (TARELEDN*ELECV). 
else if (HVS=1 & ELECV > 800 & ELECV <= 10000). 
  compute ELECB_DN = (TARELEDN*ELECV)+(ELE0810*(ELECV-800)). 
else if (HVS=1 & ELECV > 10000 & ELECV <= 50000). 
  compute ELECB_DN = (TARELEDN*ELECV)+(ELE0810*9200)+(ELE1050*(ELECV-10000)). 
else. 
  compute ELECB_DN = NVT. 
end if. 
 
* [ELECB_DL]. 
do if (HVS=1  and  ELECV > 0  and  ELECV <= 800). 
  compute ELECB_DL = (TARELEDL*ELECV). 
else if (HVS=1 & ELECV > 800 & ELECV <= 10000). 
  compute ELECB_DL = (TARELEDL*ELECV)+(ELE0810*(ELECV-800)). 
else if (HVS=1 & ELECV > 10000 & ELECV <= 50000). 
  compute ELECB_DL = (TARELEDL*ELECV)+(ELE0810*9200)+(ELE1050*(ELECV-10000)). 
else. 
  compute ELECB_DL = NVT. 
end if. 
 
* [ELECB]. 
do if (HVS=1  and  ELECV > 0  and  ELECV <= 3300). 
  compute ELECB = VASTELEE+ELECB_E*1.19. 
else if (HVS=1 & ELECV > 3300). 
  compute ELECB = VASTELED+(ELECB_DN/2)+(ELECB_DL/2)*1.19. 
else. 
  compute ELECB = NVT. 
end if. 
 
* [GASV]. 
do if (HVS<=3). 
  compute GASV = GASV*CORV_G. 
else. 
  compute GASV = NVT. 
end if. 
 
* [GASE]. 
do if (HVS=1  and  GASV > 0  and  GASV <= 800). 
  compute GASE = 0. 
else if (HVS=1 & GASV > 800 & GASV <= 5000). 
  compute GASE = (GAS085*(GASV-800)). 
else if (HVS=1 & GASV > 5000 & GASV <= 170000). 
  compute GASE = (GAS085*4200)+(GAS5170*(GASV-5000)). 
else if (HVS=1 & GASV > 170000 & GASV <= 1000000). 
  compute GASE = (GAS085*4200)+(GAS5170*165000)+(GAS17100*(GASV-170000)). 
else if (HVS=1 & GASV > 1000000). 
  compute GASE = (GAS085*4200)+(GAS5170*165000)+(GAS17100*830000). 
else. 
  compute GASE = NVT. 
end if. 
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* [GASB]. 
do if (HVS=1). 
  compute GASB = (VASTGAS+(TARGAS*GASV)+GASE)*1.19. 
else. 
  compute GASB = NVT. 
end if. 
 
* [GOZBM]. 
compute GOZBM = GOZB/12. 
 
* [EOZBM]. 
compute EOZBM = EOZB/12. 
 
* [GRIOOLM]. 
compute GRIOOLM = GRIOOL/12. 
 
* [ERIOOLM]. 
compute ERIOOLM = ERIOOL/12. 
 
* [RIOOLM]. 
do if (HVS=1  and  HUKO = 1). 
  compute RIOOLM = GRIOOLM+ERIOOLM. 
else if (HVS=1). 
  compute RIOOLM = GRIOOLM. 
else. 
  compute RIOOLM = NVT. 
end if. 
 
* [AFVALM]. 
compute AFVALM = AFVAL/12. 
 
* [ZALMSNM]. 
compute ZALMSNM = ZALMSN/12. 
 
* [OMSHEFM]. 
compute OMSHEFM = OMSHEF/12. 
 
* [INGOMSM]. 
compute INGOMSM = INGOMS/12. 
 
* [VERONTM]. 
compute VERONTM = VERONT/12. 
 
* [WATERBM]. 
compute WATERBM = WATERB/12. 
 
* [ELECBM]. 
compute ELECBM = ELECB/12. 
 
* [GASBM]. 
compute GASBM = GASB/12. 
 
* [HYP]. 
do if (HVS = 1  and  HUKO = 1  and  HYPO <> 3). 
  compute HYP = BETHYP. 
else if (HVS = 1 & HUKO = 1 & HYPO = 3). 
  compute HYP = 0. 
else. 
  compute HYP = NVT. 
end if. 
 
* [OPSTAL]. 
do if (HVS = 1  and  HUKO = 1). 
  compute OPSTAL = WAARWON * OPSTALP. 
else. 
  compute OPSTAL = NVT. 
end if. 
 
* [BIJK]. 
do if (HVS = 1  and  HUKO = 1  and  EIGGROND = 1). 
  compute BIJK = (OPSTAL+EOZB+ERFPACHT)/12. 
else if (HVS = 1 & HUKO = 1). 
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  compute BIJK = (OPSTAL+EOZB)/12. 
else. 
  compute BIJK = NVT. 
end if. 
 
* [BKOOP]. 
do if (HVS = 1  and  HUKO = 1). 
  compute BKOOP = HYP+BIJK. 
else. 
  compute BKOOP = NVT. 
end if. 
 
* [FISCO]. 
do if (HVS = 1  and  HUKO = 1  and  BLEFOPA = NVT). 
  compute FISCO = 0. 
else if (HVS = 1 & HUKO = 1). 
  compute FISCO = BLEFOPA/12. 
else. 
  compute FISCO = NVT. 
end if. 
 
* [NKOOP]. 
do if (HVS = 1  and  HUKO = 1). 
  compute NKOOP = BKOOP-FISCO. 
else. 
  compute NKOOP = NVT. 
end if. 
 
* [TOTGEM]. 
compute TOTGEM = GOZBM+RIOOLM+AFVALM-ZALMSNM. 
 
* [TOTWS]. 
compute TOTWS = OMSHEFM+INGOMSM+VERONTM. 
 
* [TOTENER]. 
compute TOTENER = WATERBM+ELECBM+GASBM. 
 
* [TOTOPL]. 
compute TOTOPL = TOTGEM+TOTWS. 
 
* [TOTBIJ]. 
compute TOTBIJ = TOTOPL+TOTENER. 
 
* [TOTWL]. 
do if (HVS = 1  and  HUKO = 2). 
  compute TOTWL = TOTBIJ+NHUUR. 
else if (HVS = 1 & HUKO = 1). 
  compute TOTWL = TOTBIJ+NKOOP. 
else. 
  compute TOTWL = NVT. 
end if. 
 
* [NWQ]. 
do if (HVS = 1  and  INKVAR = 0). 
  compute NWQ = 100. 
else if (HVS = 1). 
  compute NWQ = NINT ( 100 * (TOTWL / (INKVAR / 12 ))). 
else. 
  compute NWQ = NVT. 
end if. 
 
* [NWQ997]. 
do if (HVS = 1  and  NWQ < 0). 
  compute NWQ997 = 0. 
else if (HVS = 1 & NWQ > 99.7). 
  compute NWQ997 = 99.7. 
else if (HVS = 1). 
  compute NWQ997 = NWQ. 
else. 
  compute NWQ997 = NVT. 
end if. 
 
* [NRQUOTN]. 
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do if (INKVAR<=0). 
  compute NRQUOTN=100. 
else. 
  compute NRQUOTN=NINT(100*(NHUUR/(INKVAR/12))). 
end if. 
 
do if (OTB=1). 
  compute NRQUOTN=NVT. 
else. 
  compute NRQUOTN=NRQUOTN. 
end if. 
 
* [NKQUOTN]. 
do if (HVS=1  and  HUKO=1  and  INKVAR<=0). 
  compute NKQUOTN=100. 
else if (HVS=1 & HUKO=1). 
  compute NKQUOTN=NINT(100*(NKOOP/(INKVAR/12))). 
else. 
  compute NKQUOTN=NVT. 
end if. 
 
* [NKQ997]. 
do if (HVS=1  and  HUKO=1  and  NKQUOTN<0). 
  compute NKQ997=0. 
else if (HVS=1 & HUKO=1 & NKQUOTN>99.7). 
  compute NKQ997=99.7. 
else if (HVS=1 & HUKO=1). 
  compute NKQ997=NKQUOTN. 
else. 
  compute NKQ997=NVT. 
end if. 
 
* [NRQ997]. 
do if (HVS=1  and  HUKO=2  and  NRQUOTN<0). 
  compute NRQ997=0. 
else if (HVS=1 & HUKO=2 & NRQUOTN>99.7). 
  compute NRQ997=99.7. 
else if (HVS=1 & HUKO=2). 
  compute NRQ997=NRQUOTN. 
else. 
  compute NRQ997=NRQUOTN. 
end if. 
 
* [LFTREF]. 
do if (SAMHH5=1 or SAMHH5>=4). 
  compute LFTREF=LFTOP. 
else if (SAMHH5=2|SAMHH5=3)&GSLOP=1. 
  compute LFTREF=LFTOP. 
else if (SAMHH5=2|SAMHH5=3)&GSLOP=2. 
  compute LFTREF=LFTPA. 
else if (SAMHH5=4). 
  compute LFTREF=LFTOP. 
else. 
  compute LFTREF=NVT. 
end if. 
 
* [HHLFT]. 
do if (SAMHH5=1 or SAMHH5>=4). 
  compute HHLFT=LFTOP. 
else if (SAMHH5=2|SAMHH5=3)&RESPKERN=0&MOEDER=1. 
  compute HHLFT=LFTMO. 
else if (SAMHH5=2|SAMHH5=3)&RESPKERN=0&VADER=1. 
  compute HHLFT=LFTVA. 
else if (SAMHH5=2|SAMHH5=3)&GSLOP=1. 
  compute HHLFT=LFTOP. 
else if (SAMHH5=2|SAMHH5=3)&GSLOP=2. 
  compute HHLFT=LFTPA. 
else if (SAMHH5=4&RESPKERN=0&MOEDER=1). 
  compute HHLFT=LFTMO. 
else if (SAMHH5=4&RESPKERN=0&VADER=1). 
  compute HHLFT=LFTVA. 
else if (SAMHH5=4&GSLOP=1). 
  compute HHLFT=LFTOP. 
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else if (SAMHH5=4&GSLOP=2). 
  compute HHLFT=LFTPA. 
else. 
  compute HHLFT=NVT. 
end if. 
 
* [ETNIOP15]. 
do if (GBLOP15=1 and GBLVOP15=1 and GBLMOP15=1). 
  compute ETNIOP15=1. 
else if (GBLOP15>1&GBLVOP15=1&GBLMOP15=1). 
  compute ETNIOP15=GBLMOP15. 
else if (GBLOP15>1). 
  compute ETNIOP15=GBLOP15. 
else if (GBLMOP15>1). 
  compute ETNIOP15=GBLMOP15. 
else if (GBLVOP15>1). 
  compute ETNIOP15=GBLVOP15. 
else. 
  compute ETNIOP15=NVT. 
end if. 
 
* [HHFAC]. 
do if (AANTALPP=1). 
  compute HHFAC=1. 
else if (HHKERN=1&LFTPA>=18). 
  compute HHFAC=0.5. 
else if (HHKERN=1&LFTPA<18). 
  compute HHFAC=1. 
else if (HHKERN>=2&HHKERN<=4&RESPKERN=1&LFTPA>=18). 
  compute HHFAC=0.5. 
else if (HHKERN>=2&HHKERN<=4&RESPKERN=1&LFTPA<18). 
  compute HHFAC=1. 
else if (HHKERN>=5&HHKERN<=6&RESPKERN=1). 
  compute HHFAC=1. 
else if (HHKERN=7). 
  compute HHFAC=1/AANTALPP. 
else. 
  compute HHFAC=0. 
end if. 
 
* [GHHFAC]. 
do if (POSHH5=GPOSHH5). 
  compute GHHFAC=HHFAC. 
else if (GPOSHH5<=2). 
  compute GHHFAC=1. 
else if (GPOSHH5=3). 
  compute GHHFAC=0.5. 
else if (GPOSHH5=4). 
  compute GHHFAC=1/GGROOTHH. 
else if (GPOSHH5=5). 
  compute GHHFAC=0. 
else. 
  compute GHHFAC=0. 
end if. 
sav out "D:\Wbo\2002\Definitief\D_Geimputeerd\wbo2002s.sav". 
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Bijlage 2D: Landencodes 

5001 Canada 5066 Guadeloupe 6030 Nederland
5002 Frankrijk 5067 Kaapverdische Eilanden 6031 Kambodja
5003 Zwitserland 5068 Macau 6032 Fiji
5004 Rhodesië 5069 Martinique 6033 Bahama-eilanden
5005 Malawi 5070 Mozambique 6034 Israël
5006 Cuba 5071 Pitcairneilanden 6035 Nepal
5007 Suriname 5072 Guinee Bissau 6036 Zuidkorea
5008 Tunesië 5073 Réunion 6037 Spanje
5009 Oostenrijk 5074 Saint Pierre en Miquelon 6038 Oekraine
5010 België 5075 Seychellen en Am iranten 6039 Grootbrittannië
5011 Botswana 5076 Tonga 6040 Niger
5012 Iran 5077 Wallis en Futuna 6041 Haïti
5013 Nieuwzeeland 5078 Zuidwest Afrika 6042 Jordanië
5014 Zuidafrika 5079 Frans Indië 6043 Turkije
5015 Denemarken 5080 Johnston 6044 Trinidad en Tobago
5016 Noordjemen 5081 Kedah 6045 Joegoslavië
5017 Hongarije 5082 Kelantan 6046 Bovenvolta
5018 Saoediarabië 5083 Malakka 6047 Algerije
5019 Liberia 5084 Mayotte 6048 Gabon
5020 Etiopië 5085 Negri Sembilan 6049 Noordkorea
5021 Chili 5086 Pahang 6050 Oezbekistan
5022 Marokko 5087 Perak 6051 Sierra Leone
5023 Togo 5088 Perlis 6052 Brits Honduras
5024 Ghana 5089 Portugees Indië 6053 Canarische eilanden
5025 Laos 5090 Selangor 6054 Frans Polynesië
5026 Angola 5091 Sikkim 6055 Gibraltar
5027 Filipijnen 5092 Sint Vincent en de Grenadinen 6056 Portugees Timor
5028 Zambia 5093 Spitsbergen 6057 Tadzjikistan
5029 Mali 5094 Trengganu 6058 Britse Salomons -eilanden
5030 Ivoorkust 5095 Aruba 6059 São Tomé en Principe
5031 Burma 5096 Burkina Faso 6060 Sint Helena
5032 Monaco 5097 Azerbajdsjan 6061 Tristan Da Cunha
5033 Colombia 5098 Belarus [Wit-Rusland] 6062 Westsamoa
5034 Albanië 5099 Kazachstan 6063 Toerkmenistan
5035 Kameroen 5100 Macedonië 6064 Georgië
5036 Zuidviëtnam 6000 Moldavië 6065 Bosnië-Herzegovina
5037 Singapore 6001 Burundi 6066 Tsjechië
5038 Paraguay 6002 Finland 6067 Slowakije
5039 Zweden 6003 Griekenland 6068 Federale Republiek Joegoslavië
5040 Cyprus 6004 Guatemala 6069 Democratische Republiek Congo
5041 Australisch Nieuwguinea 6005 Nigeria 7001 Uganda
5042 Brunei 6006 Libië 7002 Kenya
5043 Irak 6007 Ierland 7003 Malta
5044 Mauritius 6008 Brazilië 7004 Barbados
5045 Vaticaanstad 6009 Rwanda 7005 Andorra
5046 Kashmir 6010 Venezuela 7006 Mexico
5047 Myanmar 6011 IJsland 7007 Costa Rica
5048 Jemen 6012 Liechtenstein 7008 Gambia
5049 Slovenië 6013 Somalia 7009 Syrië
5050 Zaïre 6014 Verenigde Staten van Amerika 7011 Nederlandse Antillen
5051 Kroatië 6015 Bolivia 7012 Zuidjemen
5052 Taiwan 6016 Australië 7014 Egypte
5053 Rusland 6017 Jamaica 7015 Argentinië
5054 Armenië 6018 Luxemburg 7016 Lesotho
5055 Ascension 6019 Tsjaad 7017 Honduras
5056 Azoren 6020 Mauritanië 7018 Nicaragua
5057 Bahrein 6021 Kyrgyzstan 7020 Pakistan
5058 Bhutan 6022 China 7021 Senegal
5059 Britse Antillen 6023 Afganistan 7023 Dahomey
5060 Comoren 6024 Indonesië 7024 Bulgarije
5061 Falklandeilanden 6025 Guyana 7026 Maleisië
5062 Frans Guyana 6026 Noordviëtnam 7027 Dominicaanse Republiek
5063 Frans Somaliland 6027 Noorwegen 7028 Polen
5064 Gilbert- en Ellice-eilanden 6028 San Marino 7029 Rusland [oud]
5065 Groenland 6029 Duitsland 7030 Britse Maagdeneilanden  
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7031 Tanzania 8004 Ryukyueilanden 9042 Zuidarabische Federatie
7032 El Salvador 8005 Wake 9043 Equatoriaalguinee
7033 Sri Lanka 8006 Pacific eilanden 9044 Spaans Guinee
7034 Soedan 8008 Grenada 9047 Verenigde Arabische Republiek
7035 Japan 8009 Marianen 9048 Bermuda
7036 Hongkong 8010 Cabinda 9049 Sovjetunie
7037 Panama 8011 Canton en Enderbury 9050 Duits Oostafrika
7038 Uruguay 8012 Christmaseiland 9051 Zanzibar
7039 Ecuador 8013 Cocoseilanden 9052 Ceylon
7040 Guinee 8014 Faeröer 9053 Muscat en Oman
7041 Maldiven 8015 Montserrat 9054 Trucial Oman
7042 Thailand 8016 Norfolk 9055 Indo China
7043 Libanon 8017 Belize 9056 Marshalleilanden
7044 Italië 8018 Tasmanië 9057 Sarawak
7045 Koeweit 8019 Turks- en Caicoseilanden 9058 Brits Borneo
7046 India 8020 Puerto Rico 9060 Sabah
7047 Roemenië 8021 Papua-Nieuwguinea 9061 Aboe Dhabi
7048 Tsjechoslowakije 8022 Solomoneilanden 9062 Adjman
7049 Peru 8023 Benin 9063 Basoetoland
7050 Portugal 8024 Viëtnam 9064 Bechuanaland
7051 Oman 8025 Kaapverdië 9065 Foedjaira
7052 Mongolië 8026 Seychellen 9066 Frans Kameroen
7054 Verenigde Arabische Emiraten 8027 Kiribati 9067 Johore
7055 Tibet 8028 Tuvalu 9068 Korea
7057 Nauru 8029 Sint Lucia 9069 Labuan
7058 Nederlands Nieuwguinea 8030 Dominica 9070 Oem el Koewein
7059 Tanganyika 8031 Zimbabwe 9071 Oostenrijk-Hongarije
7060 Palestina 8032 Doebai 9072 Portugees Oost Afrika
7062 Brits Westindië 8033 Nieuwehebriden 9073 Portugees West Afrika
7063 Portugees Afrika 8034 Kanaaleilanden 9074 Sjardja
7064 Letland 8035 Man 9075 Straits Settlements
7065 Estland 8036 Anguilla 9076 Abessinië
7066 Litouwen 8037 Saint Kitts-Nevis 9077 Frans West Afrika
7067 Brits Afrika 8038 Antigua 9078 Frans Equatoriaal Afrika
7068 Belgisch Congo 8039 Sint Vincent 9081 Oeroendi
7070 Brits Indië 8040 Gilberteilanden 9082 Roeanda-Oeroendi
7071 Noordrhodesië 8041 Panamakanaalzone 9084 Goa
7072 Zuidrhodesië 8042 Saint Kitts-Nevis-Anguilla 9085 Dantzig
7073 Saarland 8043 Belau 9086 Centrafrika
7074 Frans Indo China 8044 Republiek van Palau 9087 Djibouti
7075 Brits Westborneo 8045 Antigua en Barbuda 9088 Transjordanië
7076 Goudkust 9000 Newfoundland 9089 Bondsrepubliek Duitsland
7077 Ras-El-Cheima 9001 Nyasaland 9090 Vanuatu
7079 Frans Congo 9003 Eritrea 9091 Niue
7080 Siam 9005 Ifni 9092 Spaans Noordafrika
7082 Brits Oostafrika 9006 Brits Kameroen 9093 Westelijke Sahara
7083 Brits Noordborneo 9007 Kaiser Wilhelmsland 9094 Micronesia
7084 Bangladesh 9008 Kongo 9095 Svalbardeilanden
7085 Duitse Democratische Republiek 9009 Kongo Kinshasa
7087 Madeira-eilanden 9010 Madagaskar
7088 Amerikaanse Maagdeneilanden 9013 Kongo Brazzaville
7089 Australische Salomonseilanden 9014 Leewardeilanden
7091 Spaanse Sahara 9015 Windwardeilanden
7092 Caymaneilanden 9016 Frans gebied van Afars en Issa's
7093 Caicoseilanden 9017 Phoenixeilanden
7094 Turkseilanden 9020 Portugees Guinee
7095 Brits Territorium in Antarctica 9022 Duits Zuidwestafrika
7096 Brits Territorium in de Indische Oceaan 9023 Namibië
7097 Cookeilanden 9027 Brits Somaliland
7098 Tokelau-eilanden 9028 Italiaans Somaliland
7099 Nieuwcaledonië 9030 Nederlands Indië
8000 Hawaii-eilanden 9031 Brits Guyana
8001 Guam 9036 Swaziland
8002 Amerikaans Samoa 9037 Katar
8003 Midway 9041 Aden  
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Bijlage 3: Uitwerking weegschema 

 
Nederland 
 
leeftijd:    LFTA (18,19,20,..,94,95+) 
 
geslacht*leeftijd:  geslacht*LFTB (18,19,20,..,89,90+) 
 
geslacht*leeftijd*geboorteland: geslacht* 

GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig 
westers,Overig niet-westers)* 

 LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+) 
 
personen in het huishouden; gebruikte aantalsklassen per leeftijdsklasse 
leeftijd aantal personen in huishouden
18-24 1 2+
25-29 1 2 3+
30-34 1 2 3 4+
35-49 1 2 3 4 5+
50-54 1 2 3 4+
55-59 1 2 3+
60-79 1 2+
80+ 1+  
 
 
PROV4 
 
leeftijd 
PROV4 leeftijd
Groningen en Friesland en Drenthe en Overijssel LFTB (18,19,20,..,89,90+)
Flevoland en Utrecht en Noord-Holland LFTB (18,19,20,..,89,90+)
Zuid-Holland LFTB (18,19,20,..,89,90+)
Zeeland en Noord-Brabant en Limburg en Gelderland LFTB (18,19,20,..,89,90+)  
 
geslacht maal leeftijd 
PROV4 geslacht*leeftijd
Groningen en Friesland en Drenthe en Overijssel geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Flevoland en Utrecht en Noord-Holland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Zuid-Holland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Zeeland en Noord-Brabant en Limburg en Gelderland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)  
 
PROV8 
 
geslacht maal geboorteland 
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PROV8 geslacht*geboorteland
Groningen en Friesland en Drenthe geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Overijssel geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Flevoland en Noord-Holland geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Gelderland geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Utrecht geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Zuid-Holland geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Zeeland en Noord-Brabant geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Limburg geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)  
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geslacht maal leeftijd 
PROV8 geslacht*leeftijd
Groningen en Friesland en Drenthe geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Overijssel geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Flevoland en Noord-Holland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Gelderland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Utrecht geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Zuid-Holland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Zeeland en Noord-Brabant geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Limburg geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)  
 
 
PROV16 
 
geboorteland 
PROV16 geboorteland
gemeente Amsterdam GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Rotterdam GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Den Haag GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Utrecht GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Groningen GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Friesland GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Drenthe GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Overijssel GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Flevoland GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Gelderland GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Utrecht (overig) GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Noord-Holland (overig) GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Zuid-Holland (overig) GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Zeeland GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Noord-Brabant GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Limburg GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)  
 
geslacht maal geboorteland 
PROV16 geslacht*geboorteland
gemeente Amsterdam geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Rotterdam geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Den Haag geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Utrecht geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Groningen geslacht*GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Friesland geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Drenthe geslacht*GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Overijssel geslacht*GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Flevoland geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Gelderland geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Utrecht (overig) geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Noord-Holland (overig) geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Zuid-Holland (overig) geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Zeeland geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Noord-Brabant geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Limburg geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)  
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geslacht maal leeftijd 
PROV16 geslacht*leeftijd
gemeente Amsterdam geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Rotterdam geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Den Haag geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Utrecht geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Groningen geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Friesland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Drenthe geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Overijssel geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Flevoland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Gelderland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Utrecht (overig) geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Noord-Holland (overig) geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Zuid-Holland (overig) geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Zeeland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Noord-Brabant geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Limburg geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)  
 
 
G30PROV 
 
huishoudentype: eenpersoons, met kind, zonder kind 
 
leeftijd 
G30PROV leeftijd
gemeente Groningen LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Leeuwarden LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Emmen LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Almelo LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Deventer LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Enschede LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Hengelo LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Zwolle LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Arnhem LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Nijmegen LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Amersfoort LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Lelystad LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Utrecht LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Alkmaar LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Amsterdam LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
gemeente Haarlem LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Zaanstad LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Dordrecht LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente s-Gravenhage LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
gemeente Leiden LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
gemeente Rotterdam LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
gemeente Schiedam LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Breda LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Eindhoven LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Helmond LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente s-Hertogenbosch LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Tilburg LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Heerlen LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Maastricht LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Venlo LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Groningen LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Friesland LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Drenthe LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Overijssel LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Flevoland LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Gelderland LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Utrecht LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Noord-Holland LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Zuid-Holland LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Zeeland LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Noord-Brabant LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Limburg LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)  
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geboorteland 
G30PROV geboorteland
gemeente Groningen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Leeuwarden GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Emmen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Almelo GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Deventer GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Enschede GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Hengelo GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Zwolle GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Arnhem GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Nijmegen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Amersfoort GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Lelystad GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Utrecht GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Alkmaar GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Amsterdam GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Haarlem GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Zaanstad GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Dordrecht GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente s-Gravenhage GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Leiden GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Rotterdam GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Schiedam GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Breda GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Eindhoven GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Helmond GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente s-Hertogenbosch GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Tilburg GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Heerlen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Maastricht GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Venlo GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Groningen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Friesland GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Drenthe GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Overijssel GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Flevoland GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Gelderland GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Utrecht GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Noord-Holland GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Zuid-Holland GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Zeeland GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Noord-Brabant GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Limburg GBLD (Nederland,westers,niet-westers)  
 



188 WBO 2002  ONDERZOEKSDOCUMENTATIE 

 

geslacht maal geboortland 
G30PROV geslacht*geboorteland
gemeente Groningen geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Leeuwarden geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Emmen geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Almelo geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Deventer geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Enschede geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Hengelo geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Zwolle geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Arnhem geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Nijmegen geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Amersfoort geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Lelystad geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Utrecht geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Alkmaar geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Amsterdam geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Haarlem geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Zaanstad geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Dordrecht geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente s-Gravenhage geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Leiden geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Rotterdam geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
gemeente Schiedam geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Breda geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Eindhoven geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Helmond geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente s-Hertogenbosch geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Tilburg geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
gemeente Heerlen geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Maastricht geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
gemeente Venlo geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Groningen geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Friesland geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
provincie Drenthe geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Overijssel geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Flevoland geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Gelderland geslacht*GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Utrecht geslacht*GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Noord-Holland geslacht*GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Zuid-Holland geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Zeeland geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
provincie Noord-Brabant geslacht*GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
provincie Limburg geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)  
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geslacht maal leeftijd 
G30PROV geslacht*leeftijd
gemeente Groningen geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Leeuwarden geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Emmen geslacht*LFTG (18-24,25-34,35-44,45-54,55+)
gemeente Almelo geslacht*LFTH (18-34,35-54,55+)
gemeente Deventer geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Enschede geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Hengelo geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Zwolle geslacht*LFTG (18-24,25-34,35-44,45-54,55+)
gemeente Arnhem geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Nijmegen geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Amersfoort geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Lelystad geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Utrecht geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Alkmaar geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Amsterdam geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Haarlem geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Zaanstad geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Dordrecht geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente s-Gravenhage geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Leiden geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Rotterdam geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Schiedam geslacht*LFTH (18-34,35-54,55+)
gemeente Breda geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Eindhoven geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Helmond geslacht*LFTG (18-24,25-34,35-44,45-54,55+)
gemeente s-Hertogenbosch geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Tilburg geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Heerlen geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
gemeente Maastricht geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
gemeente Venlo geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Groningen geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Friesland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Drenthe geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Overijssel geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Flevoland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Gelderland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Utrecht geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Noord-Holland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Zuid-Holland geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
provincie Zeeland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Noord-Brabant geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
provincie Limburg geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)  
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WBO-gebied 
 
huishoudentype: eenpersoons, met kind, zonder kind 
 
leeftijd 
WBOGEBIED leeftijd
SR O Groningen LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
C Groningen LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
RR N Groningen LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
N Friesland LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
De Friese Wouden LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
ZW Friesland LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
SV NM Drenthe LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
IGS ZO Drenthe LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
ZW Drenthe LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Regio Twente LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Ws Zwolle LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
NO/NW Overijssel LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Stedendriehoek (O) LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Eemlandvallei (G) LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Stedendriehoek (G) LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
IGS NW Veluwe LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Achterhoek LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
ROL KAN LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
IGO Rivierenland LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Eemlandvallei (U) LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
BRU LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Gooi en Vechtstreek LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
ROA LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Z Kennemerland LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
IJmond LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
N Kennemerland LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Kop van N Holland LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
SO W Friesland LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Duin- en Bollenstreek LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Leiden e.o. LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Haaglanden LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
IGOO Rijnstreek LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
IGSO M Holland LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
SV Alblasserwaard/Vyfheerenlnd LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Drechtsteden LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Hoeksche W./Goeree O. LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
SRR LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Oosterschelde regio LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
BBWS Walcheren LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
RBBWS Z Vlaanderen LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
W Nrd Brabant LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Sg Breda LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Sg Tilburg LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Sg Den Bosch LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
SRE LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Strg Brabant NO LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
N Limburg LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
M Limburg LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Parkstad LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Strg W Mijnstreek LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
SV Maastricht en Mergelland LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Flevoland LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)  
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geboorteland 
WBOGEBIED geboorteland
SR O Groningen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
C Groningen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
RR N Groningen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
N Friesland GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
De Friese Wouden GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
ZW Friesland GBLE (Nederland,Overig)
SV NM Drenthe GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
IGS ZO Drenthe GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
ZW Drenthe GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Regio Twente GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Ws Zwolle GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
NO/NW Overijssel GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Stedendriehoek (O) GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Eemlandvallei (G) GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Stedendriehoek (G) GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
IGS NW Veluwe GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Achterhoek GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
ROL KAN GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
IGO Rivierenland GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Eemlandvallei (U) GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
BRU GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Gooi en Vechtstreek GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
ROA GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Z Kennemerland GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
IJmond GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
N Kennemerland GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Kop van N Holland GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
SO W Friesland GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Duin- en Bollenstreek GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Leiden e.o. GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Haaglanden GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
IGOO Rijnstreek GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
IGSO M Holland GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
SV Alblasserwaard/Vyfheerenlnd GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Drechtsteden GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Hoeksche W./Goeree O. GBLE (Nederland,Overig)
SRR GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Oosterschelde regio GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
BBWS Walcheren GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
RBBWS Z Vlaanderen GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
W Nrd Brabant GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Sg Breda GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Sg Tilburg GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Sg Den Bosch GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
SRE GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Strg Brabant NO GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
N Limburg GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
M Limburg GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Parkstad GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Strg W Mijnstreek GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
SV Maastricht en Mergelland GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Flevoland GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)  
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geslacht maal geboorteland 
WBOGEBIED geslacht*geboorteland
SR O Groningen geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
C Groningen geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
RR N Groningen geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
N Friesland geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
De Friese Wouden geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
ZW Friesland geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
SV NM Drenthe geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
IGS ZO Drenthe geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
ZW Drenthe geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Regio Twente geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Ws Zwolle geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
NO/NW Overijssel geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Stedendriehoek (O) geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Eemlandvallei (G) geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Stedendriehoek (G) geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
IGS NW Veluwe geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Achterhoek geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
ROL KAN geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
IGO Rivierenland geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Eemlandvallei (U) geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
BRU geslacht*GBLB (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Gooi en Vechtstreek geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
ROA geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Z Kennemerland geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
IJmond geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
N Kennemerland geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Kop van N Holland geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
SO W Friesland geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Duin- en Bollenstreek geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Leiden e.o. geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Haaglanden geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
IGOO Rijnstreek geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
IGSO M Holland geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
SV Alblasserwaard/Vyfheerenlnd geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Drechtsteden geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Hoeksche W./Goeree O. geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
SRR geslacht*GBLA (Nederland,Turkije,Marokko,Suriname,Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)
Oosterschelde regio geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
BBWS Walcheren geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
RBBWS Z Vlaanderen geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
W Nrd Brabant geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Sg Breda geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Sg Tilburg geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Sg Den Bosch geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
SRE geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
Strg Brabant NO geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
N Limburg geslacht*GBLD (Nederland,westers,niet-westers)
M Limburg geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Parkstad geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Strg W Mijnstreek geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
SV Maastricht en Mergelland geslacht*GBLE (Nederland,Overig)
Flevoland geslacht*GBLC (Nederland,Turkije en Marokko,Suriname en Ned. Antillen,Overig westers,Overig niet-westers)  
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geslacht maal leeftijd 
WBOGEBIED geslacht*leeftijd
SR O Groningen geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
C Groningen geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
RR N Groningen geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
N Friesland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
De Friese Wouden geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
ZW Friesland geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
SV NM Drenthe geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
IGS ZO Drenthe geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
ZW Drenthe geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Regio Twente geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Ws Zwolle geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
NO/NW Overijssel geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Stedendriehoek (O) geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
Eemlandvallei (G) geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Stedendriehoek (G) geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
IGS NW Veluwe geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Achterhoek geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
ROL KAN geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
IGO Rivierenland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Eemlandvallei (U) geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
BRU geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Gooi en Vechtstreek geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
ROA geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Z Kennemerland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
IJmond geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
N Kennemerland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Kop van N Holland geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
SO W Friesland geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
Duin- en Bollenstreek geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Leiden e.o. geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Haaglanden geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
IGOO Rijnstreek geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
IGSO M Holland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
SV Alblasserwaard/Vyfheerenlnd geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Drechtsteden geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Hoeksche W./Goeree O. geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
SRR geslacht*LFTC (18-19,20-24,25-29,..,70-74,75-79,80-84,85+)
Oosterschelde regio geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
BBWS Walcheren geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
RBBWS Z Vlaanderen geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
W Nrd Brabant geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Sg Breda geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Sg Tilburg geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Sg Den Bosch geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
SRE geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Strg Brabant NO geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
N Limburg geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
M Limburg geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Parkstad geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Strg W Mijnstreek geslacht*LFTF (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65+)
SV Maastricht en Mergelland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)
Flevoland geslacht*LFTE (18-24,25-34,35-44,45-54,55-64,65-74,75+)  
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Bijlage 4: Informatie oversamplingsdeelnemer (alleen geleverd 
aan oversamplingsdeelnemers) 
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