Metadata
Statistisch Product

Huishoudbudget
EU-HBS (European Union - Household Budget Survey) is een enquête over de
uitgaven op huishoudniveau. Het is een belangrijk werkinstrument om zowel op
Belgisch als op Europees niveau de uitgavepatronen van de bevolking over een jaar
te beschrijven. De enquête heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de
productie van ´communautaire´ statistische informatie op nationaal en Europees niveau
over de consumptie van huishoudens, op basis van transversale gegevens (bedrag,
samenstelling) over de posten van hun budget. De enquête is ook de voornaamste bron
om de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen samen te stellen. De keuze
van de getuigenproducten en de weging ervan in de korf wordt om de twee jaar grondig
herzien met het meest recente huishoudbudgetonderzoek (HBO). De volgende herziening
zal in januari 2020 plaatsvinden (basisjaar 2015 = 100) op basis van het HBO 2018. In
de jaren dat er geen nieuw HBO is, worden de gewichten aangepast door middel van
een price-update en kunnen nieuwe getuigenproducten worden toegevoegd via van een
herverdeling van geagregeerde gewichten.
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Domein

3.7.06. Levensomstandigheden

Statistische eenheid Titel

Huishouden

Statistische eenheid Omschrijving

Een huishouden bestaat ofwel uit een alleenstaande, veelal
alleen levende persoon, ofwel uit twee of meer personen
die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden,
gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er
gezamenlijk leven.

Statistische populatie Titel

Alle particuliere huishoudens die in België wonen

Statistische populatie Omschrijving

De particuliere huishoudens naar grootte, gewest van verblijf,
inkomensniveau en kenmerken van de referentiepersoon.

Geografisch bereik

België + gewesten
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Presentatie
Tijdsbereik

Data in geaggregeerde tabellen:1961, 1973-74, 1978-79,
1987-88 Beschikbare microdata: 1995-96, 1996-97, 1997-98
1999 t.e.m. 2010 2012, 2014, 2016, 2018

Sectorieel bereik

-

Ander bereik

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

van 1961 tot 1988: 1 keer om de 10 jaar van 1995 tot 2010:
jaarlijks van 2012 tot 2018: tweejaarlijks

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

Statistiek opgemaakt in het kader van een gentlemen's
agreement met een internationale organisatie (Eurostat,
OESO, Verenigde Naties, enz.) ; Statistiek opgesteld op basis
van een contractuele overeenkomst

Wettelijke referentie

Geen referentiewetteksten

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Van 1999 t.e.m. 2010 worden de resultaten slechts
gepubliceerd als het aantal reagerende huishoudens minstens
hoger ligt dan 10. Sinds 2012 zijn er geen beperkingen meer
voor publicatie. Wel wordt telkens het aantal reagerende
huishoudens vermeld.

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Tweejaarlijks (in de even jaren) vanaf 2012: T+ 9 maanden
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Verspreidingsformaat
Persbericht

Uitbrengen van een persbericht bij verschijnen van de
standaardtabellen: https://statbel.fgov.be/nl/themas/
huishoudens/huishoudbudget#news

Publicaties

-

Onlinedatabank

-

Open Data

-

Toegang tot
microgegevens

De procedure voor de aanvraag van microdata voor onderzoek
volgen: https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/
microdata-voor-onderzoek

Overig

-

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

Op de Z-schijf opgeslagen documenten, te bekijken op de
hiernavolgende adressen:
0478-532-HBS-Publi (documenten vóór 2012 gepubliceerd via
DTS) 0494-842-HBE: alle documenten van CDC
0576-HBS: alle documenten van de afdeling sociale
statistieken
Een gedetailleerde methodologische nota is bij elke levering
van microgegevens voor de jaren 2012 tot 2016 toegevoegd.
De methodologische nota van 2012 en 2014 wordt op
aanvraag verzonden naar de gebruikers van geaggregeerde
tabellen.
De methodologische nota van 2016 en nieuwer worden
gepubliceerd op de website:
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/
huishoudbudget#documents > rapporten en artikels >
methodologische nota

Documentatie over de
kwaliteit

Vijfjaarlijkse kwaliteitsrapporten naar Eurostat (vanaf 2000), op
aanvraag beschikbaar.
Interne kwaliteitsindicatoren (vanaf 2008).

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

Is afhankelijk van het product-item in de COICOP-HBS-BEclassificatie.

Kwaliteitsbeoordeling

De kwaliteit wordt geëvalueerd voor bepaalde producten in de
COICOP-HBS-BE-classificatie.
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Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Er zijn 2 belangrijke professionele klant(en) Federaties:
beroeps- en sector- en werkgevers, universiteiten,
hogescholen, ea onderwijs ; Federaal Planbureau (FPB) ;
Federale overheidsdiensten (FOD's, POD's en parastatalen) ;
Gewestelijke overheidsdiensten ; Internationale instellingen
(Eurostat, IMF, Europese Commissie, UNSD, WHO, ...) ;
Nationale Bank van België (NBB) ; Provinciale en lokale
instellingen

Tevredenheid van de
gebruikers

Eurostat krijgt alle gevraagde gegevens toegestuurd binnen de
vooropgestelde termijnen. De andere klanten ontvangen een
antwoord op hun verzoek steeds binnen drie dagen. Enkele
klanten klagen soms over de kwaliteit van de microgegevens
en over de levertijd (acht maanden na de referentieperiode).

Volledigheid

Niet exhaustief, immers gaat het om een steekproefenquête.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

De variatiecoëfficiënt = 0,81% voor HBO 2014.

Steekproeffout

Van 1995 tot 2016 werd de steekproef voor HBO rechtstreeks
op het rijksregister getrokken.
Van 2012 tot en met 2016 werd de steekproef ingebouwd in
de arbeidskrachtenenquête (EAK): huishoudens die enkel
zijn samengesteld uit personen ouder dan 76 jaar worden niet
bevraagd.
Vanaf 2018 bestaat de steekproef uit drie delen:
Steekproef ingebouwd in de arbeidskrachtenenquête (EAK):
huishoudens die enkel zijn samengesteld uit personen ouder
dan 76 jaar worden niet bevraagd
Een panelcomponent, waarin de huishoudens van de vorige
golf van HBS bevraagd worden.
Een bijkomende steekproef rechtstreeks uit het rijksregister,
waar ook de oudere huishoudens (+76) in geselecteerd
worden.

Niet-steekproeffout

-

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar negen maanden na de
referentieperiode (6 maanden voor de index).
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Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

De cijfers zijn geografisch vergelijkbaar tussen de gewesten.

Vergelijkbaarheid - In de Reeksbreuk tussen 1987/88 en 1995/96 (omschakeling van
tijd
een bevraging van de huishoudens over een heel jaar naar
een bevraging over één maand). Reeksbreuk tussen 1997/98
en 1999 (omschakeling van een enquête zich gedeeltelijk
uitstrekkend over twee jaren naar een enquête over één
geheel jaar). Reeksbreuk tussen 2010 en 2012 (omschakeling
van een jaarlijkse enquête naar een tweejaarlijkse enquête
met een verdubbeling van de steekproefgrootte).
Vergelijkbaarheid Sectorieel

Tot 2010, gebruikmaking van een nationale nomenclatuur voor
de consumptiegoederen-items.
Vanaf 2012, gebruikmaking van een COICOP-HBS-BEnomenclatuur.
Vanaf 2016, gebruikmaking van een ECOICOP-BEnomenclatuur.
Vanaf 2012 zijn de evoluties en verschuivingen in de
nomenclatuur te volgen.

Vergelijkbaarheid Andere

-

Coherentie
Interne coherentie

De coherentie is gegarandeerd tussen subdomeinen,
variabelen, etc ; De coherentie is gegarandeerd tussen
subpopulaties.

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

De concepten, definities en nomenclaturen worden
opgeslagen en beheerd. ; De consistentie van concepten,
definities en nomenclaturen wordt gecontroleerd. ; Er
is coherentie tussen de ondervraagde eenheden en de
observatie-eenheden. ; Men gebruikt erkende concepten en
begrippen (nationaal of internationaal indien de coherentie op
dit niveau kan worden beoordeeld). ; Men gebruikt erkende
nomenclaturen (internationaal, nationaal). ; Men gebruikt geen
erkende nomenclaturen maar er zijn conversietabellen tussen
de gebruikte nomenclatuur en de internationale nomenclaturen
in het domein.

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

Niet van toepassing

Herziening van de
gegevens - Praktijk

Niet van toepassing
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Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

Huishoudbudgetonderzoek

Basisgegevens Administratieve
gegevens

Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP)

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

Dagboek: Internet toepassing of papier ; Enquête-techniek
uitgevoerd met behulp van een computer, gebaseerd op
het gebruik van elektronische vragenlijsten en draagbare
computers ; Hergebruik van administratieve gegevens

Samenstelling van
gegevens

Extrapolatie van de resultaten vanuit de huishoudpopulatie
geregistreerd in het RRNP
Geen correctie

Aanpassing

Opmerkingen
Opmerking - Vanaf 2018 werd er overgaan op een dagboekperiode voor de bestedingen
bij te houden voor 15 dagen in plaats van een volledige maand. Het onderzoeksrapport
hierover zal beschikbaar komen op de website van Statbel.
---

Gekoppelde documenten
Titel
Documentatie over de kwaliteit van
Huishoudbudget

URL
-

-

-

Externe IDs
Type
INVS

ID
1007010

-

-
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Statistische variabelen
Titel
Aangepaste
consumptie-eenheid

Definitie

Eenheid/
Nomenclatuur
De aangepaste consumptie-eenheid is een N (Aantal)
equivalentieschaal die wordt aangewend
om de consumptie-uitgaven aan te passen
naar grootte en samenstelling van het
huishouden. Een coëfficiënt 1 wordt
toegekend aan de eerste volwassene, een
coëfficiënt 0,5 aan de overige personen
ouder dan 13 jaar, en een coëfficiënt
0,3 aan kinderen jonger dan 13 jaar
(aangepaste OESO-schaal).

Aantal bejaarden

Het aantal personen van 65 jaar of ouder
die lid zijn van het huishouden.

Aantal
beroepsactieven

Aantal personen met een beroepsbezigheid 0 beroepsactieven,
die lid zijn van het huishouden.
1 beroepsactieve, 2
beroepsactieven of
meer.

Aantal kinderen

Aantal personen jonger dan 16 jaar die lid
zijn van het huishouden.

Bezit van duurzame
goederen

Het bezitten van goederen die niet spoedig Percentage bezit,
versleten zijn of, specifieker uitgedrukt, van gemiddeld aantal
goederen met een blijvende bruikbaarheid,
die na eenmalig gebruik niet volledig zijn
verteerd.

Gewest

Het Gewest is een entiteit binnen
Brussel/
de bondsstaat die bekleed is met
Vlaanderen/
bevoegdheden inzake materies die verband Wallonië
houden met het grondgebied in ruime zin.

Grootte van het
huishouden

Aantal personen die lid zijn van het
huishouden.
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Geen bejaarden,
Enkel bejaarden,
andere
huishoudens

Zonder kind, met
kind.

Alleenstaande,
2 personen,
3 personen, 4
personen, 5
personen, 6
personen of meer.

Statistische variabelen
Huishouden

Een huishouden bestaat ofwel uit een
alleenstaande, veelal alleen levende
persoon, ofwel uit twee of meer personen
die, al dan niet door verwantschap aan
elkaar verbonden, gewoonlijk in één
en dezelfde woning verblijven en er
gezamenlijk wonen.

Inkomenskwartiel

De inkomenskwartielen splitsen de
4 inkomenshuishoudpopulatie op in vier gelijke groepen groepen
volgens hun inkomens, waarbij elke groep
staat voor 25 % van de inkomensverdeling,
van het onderste naar het bovenste
kwartiel.

Leeftijd van de oudste Leeftijdscategorie van de oudste persoon
persoon
die lid is van het huishouden.
Leeftijd van de
referentiepersoon

N (Aantal)

Jonger dan 65 jaar,
Van 65 tot 74 jaar,
75 jaar en ouder.

Leeftijdscategorie van de referentiepersoon. Jonger dan 30 jaar,
Van 30 tot 39 jaar,
Van 40 tot 49 jaar,
Van 50 tot 59 jaar
en 60 jaar en ouder.

Referentiepersoon van De referentiepersoon wordt gedefinieerd
1 persoon per
het huishouden
als het lid dat het meest bijdraagt tot de
huishouden
financiële middelen van het huishouden. Als
twee leden hetzelfde bijdragen wordt steeds
voorrang gegeven aan de oudste persoon.
Sociale status van de
referentiepersoon

Beroepsstatuut van de referentiepersoon
van het huishouden.

Statuut als eigenaar
c.q. huurder van de
referentiepersoon

Woonstatus van de referentiepersoon t.a.v. Eigenaar, huurder
de hoofdwoning van het huishouden.

Type huishouden
(België)

Huishoudcategorie naar de nationale
classificatie.
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1 persoon per
huishouden

Alleenstaande,
Koppel zonder
kind, 3 personen
of meer (zonder
kind), Huishouden
met één kind,
Huishouden
met 2 kinderen,
Huishouden met 3
kinderen of meer.

Statistische variabelen
Type huishouden
(naar Eurostat)

Huishoudcategorie naar de internationale
HBS-classificatie van Eurostat.

Alleenstaande, 2
volwassenen, 3
volwassenen of
meer, 1 volwassene
met kind(eren)
ten laste, 2
volwassenen met
kind(eren) ten laste,
3 volwassenen
of meer met
kind(eren) ten laste.

Uitgave

De uitgaven worden gevormd door het
gedeelte van de consumptie dat erin
bestaat goederen en diensten te kopen op
de markt in ruil voor geldmiddelen.

EURO/COICOPHBS-BE

-

-

-

9/9
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

