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Voorstel voor een 

VERORDENING (VAN DE RAAD 

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en 

levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2009 
betreffende materiële deprivatie betreft 

(door de Commissie ingediend) 
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TOELICHTING 
1. Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad werd op 

16 juni 2003 vastgesteld en op 3 juli 2003 in het Publicatieblad bekendgemaakt. Op 
7 september 2005 werd zij bij Verordening (EG) nr. 1553/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad uitgebreid tot de lidstaten die op 1 mei 2004 tot de Europese 
Unie waren toegetreden; deze kregen wel extra tijd om hun systemen aan te passen 
aan de geharmoniseerde methoden en definities die voor de opstelling van 
communautaire statistieken worden gebruikt.  

2. Het doel van de EU-SILC-verordeningen is de vaststelling van een 
gemeenschappelijk kader voor de systematische productie van een communautaire 
statistiek van inkomens en levensomstandigheden, die vergelijkbare en actuele 
transversale en longitudinale gegevens over de inkomens en het niveau en de 
structuur van de armoede en de sociale uitsluiting op nationaal en Europees niveau 
omvat. 

3. Ingevolge artikel 6 van de EU-SILC-verordening van het Europees Parlement en de 
Raad moeten vanaf 2005 jaarlijks secundaire doelgebieden (modules) worden 
opgenomen, die de primaire doelvariabelen (jaarlijkse variabelen) aanvullen. 

4. De modules voor 2005, 2006, 2007 en 2008 betreffen respectievelijk de 
intergenerationele overdracht van armoede, sociale participatie, 
huisvestingsomstandigheden, en overmatige schuldenlast en financiële uitsluiting. De 
overeenkomstige lijsten van variabelen zijn opgenomen in de Verordeningen nrs. 
16/2004, 13/2005, 315/2006 en 215/2007 van de Commissie. 

5. Het onderwerp van de module voor 2009 is materiële deprivatie. De lijst van 
variabelen voor deze module is ontwikkeld door een gezamenlijke taskforce van 
Eurostat en de subgroep indicatoren van het Comité voor sociale bescherming, met 
behulp van methodologen van de universiteiten van Dublin en Bristol. 

6. Het uiteindelijke doel van de module is niet alleen om een specifiek gebied in 
verband met sociale integratie te bestrijken, maar ook om methodologische studies 
uit te voeren, zodat de deprivatiecomponent van de primaire (jaarlijkse) EU-SILC-
enquête vanaf 2011/2012 kan worden verbeterd. 

7. De ontwikkeling van deze module vloeit rechtstreeks voort uit de conferentie over 
het EU-SILC-project van 6 tot en met 8 november 2006 in Helsinki, die 
concludeerde dat de deprivatiecomponent van EU-SILC verder moet worden 
ontwikkeld. 

8. Deze module sluit ook aan bij het werk van de subgroep indicatoren van het Comité 
voor sociale bescherming op het gebied van materiële deprivatie, waarbij de lidstaten 
en de Commissie in het kader van de open coördinatiemethode inzake sociale 
integratie voortdurend hebben gewezen op de noodzaak hulpmiddelen te ontwikkelen 
om zicht te houden op de multidimensionele aard en het niet-inkomensaspect van 
armoede en sociale uitsluiting. 

9. De ontwerpverordening van de Commissie kreeg veel steun van de directeuren 
sociale statistiek van de lidstaten tijdens hun vergadering van 17 en 18 september 
2007: alle landen behalve Denemarken namen een positief standpunt in. 

10. Het Comité statistisch programma (CSP) heeft op 8 november 2007 overeenkomstig 
de regelgevingsprocedure over de voorgestelde verordening gestemd. Enkele 
delegaties tekenden daarbij een voorbehoud aan, omdat zij vreesden dat de omvang 
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van de vragenlijst en de daaruit voortvloeiende belasting voor respondenten de 
kwaliteit van de resultaten negatief zouden beïnvloedden. Er werd ook bezorgdheid 
geuit over de subjectieve variabelen, met name die over onbevredigde behoeften. 

11. Het CSP gaf geen steun aan het voorstel. Duitsland, Denemarken, Zweden, het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland stemden tegen (in totaal 88 stemmen). Roemenië, 
Italië, Griekenland, België, Finland en Polen onthielden zich van stemming (in totaal 
84 stemmen). Alle andere lidstaten stemden voor de ontwerpverordening (in totaal 
173 stemmen). De EVA-/EER-landen onthielden zich van stemming. Hetzelfde geldt 
voor Zwitserland. 
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Voorstel voor een 

VERORDENING (VAN DE RAAD 

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 juni 2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en 

levensomstandigheden (EU-SILC), wat de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2009 
betreffende materiële deprivatie betreft 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 
2003 inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-
SILC)1, en met name op artikel 15, lid 2, onder f), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) In Verordening (EG) nr. 1177/2003 is een gemeenschappelijk kader vastgesteld voor 
de systematische productie van een communautaire statistiek van inkomens en 
levensomstandigheden, die vergelijkbare en actuele transversale en longitudinale 
gegevens over de inkomens en het niveau en de structuur van de armoede en de sociale 
uitsluiting op nationaal en Europees niveau omvat. 

(2) Op grond van artikel 15, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 1177/2003 zijn 
uitvoeringsmaatregelen noodzakelijk voor de lijst van secundaire doelgebieden en 
-variabelen die elk jaar worden opgenomen in het transversale gedeelte van de 
EU-SILC. Voor 2009 moet de lijst van secundaire doelvariabelen voor de module 
inzake materiële deprivatie worden vastgesteld. Ook de codes en definities van deze 
variabelen moeten worden opgenomen. 

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn niet in overeenstemming met het 
advies van het Comité statistisch programma. In dat geval dient de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 14, lid 2, bedoelde procedure onverwijld bij de Raad een 
voorstel in betreffende de te nemen maatregelen en stelt zij het Europees Parlement 
daarvan in kennis, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 
De lijst van secundaire doelvariabelen met hun codes en definities voor de module inzake 
materiële deprivatie voor 2009, die moet worden opgenomen in het transversale gedeelte van 
de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), worden in 
de bijlage vastgesteld. 

                                                 
1 PB L 165 van 3.7.2003, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1553/2005 (PB L 225 

van 30.9.2005, blz. 6) en bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 1). 
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Artikel 2 
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar 
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel,  

 Voor de Raad 
 De Voorzitter 
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BIJLAGE  
Voor de toepassing van deze verordening zijn de volgende eenheden, wijzen van 
gegevensverzameling, referentieperioden en definities van toepassing. 

1. Eenheden 

De doelvariabelen betreffen drie typen eenheden. 

De variabelen betreffende huisvesting, woonomgeving, financiële stress en duurzame 
consumptiegoederen (behalve het bezit van een mobiele telefoon) worden op het 
niveau van het huishouden gevraagd en hebben op het gehele huishouden betrekking. 

Gegevens over het bezit van een mobiele telefoon en over basisbehoeften, 
onbevredigde behoeften en sociale en vrijetijdsactiviteiten moeten worden verstrekt 
voor elke persoon van 16 jaar en ouder die op het ogenblik van de enquête lid van het 
huishouden is of, indien van toepassing, voor alle geselecteerde respondenten van 16 
jaar en ouder. 

Het gedeelte over kinderen betreft alle leden van het huishouden onder de 18 jaar. De 
vragen moeten door de respondent van het huishouden worden beantwoord voor de 
groep kinderen onder de 18 jaar of, indien dezelfde vraag voorkomt op de 
individuele vragenlijst voor 16- en 17-jarigen, voor de groep kinderen onder de 16 
jaar. Wanneer het antwoord voor ten minste een kind in de groep nee is, wordt het 
antwoord voor de hele groep kinderen in het huishouden geacht nee te zijn. 

2. Wijze van gegevensverzameling 

Voor variabelen op het niveau van het huishouden (deel 1 van onderstaande lijst) 
worden de gegevens verzameld door middel van een persoonlijk interview met de 
respondent van het huishouden. 

Voor variabelen op individueel niveau (deel 2 van onderstaande lijst) worden de 
gegevens verzameld door middel van een persoonlijk interview met alle personen 
van 16 jaar of ouder die op het ogenblik van de enquête lid van het huishouden zijn 
of, indien van toepassing, met elke geselecteerde respondent. 

Voor variabelen betreffende de kinderen (deel 3 van onderstaande lijst) worden de 
gegevens verzameld door middel van een persoonlijk interview met de respondent 
van het huishouden. 

Op grond van de kenmerken van de te verzamelen informatie zijn alleen persoonlijke 
interviews toegestaan (of, bij wijze van uitzondering, een interview met een 
vervanger als de persoon tijdelijk afwezig is of niet ondervraagd kan worden). 

3. Referentieperioden 

Alle doelvariabelen hebben betrekking op de situatie van het huishouden op het 
tijdstip van de enquête, met uitzondering van de twee variabelen over eventuele 
verhuisplannen van het huishouden die de zes maanden volgend op de enquête, en de 
variabelen over onbevredigde behoeften die de twaalf maanden voorafgaand aan de 
enquête betreffen. 

4. Definities 

(1) Huisvesting 

(a) Ruimtetekort: de variabele betreft de mening/waarneming van de respondent 
over ruimtetekort in de woning. 
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(2) Woonomgeving 

(a) Toegankelijkheid: dit betreft de door het huishouden gebruikte diensten op 
financieel, fysiek, technisch en gezondheidsgebied. De toegankelijkheid van 
diensten moet worden beoordeeld aan de hand van de fysieke en technische 
toegankelijkheid en de openingsuren, maar niet van de kwaliteit, de prijs en 
soortgelijke aspecten. 

(b) Openbaar vervoer: bus, metro, tram en dergelijke. 

(c) Post- of bankdiensten: geld opnemen, geld overmaken en rekeningen betalen. 

(d) Postdiensten: versturen en ontvangen van brieven en pakjes. 

(3) Duurzame consumptiegoederen 

(a) Het bezit van duurzame consumptiegoederen betreft de toegang tot het goed of 
de dienst in kwestie voor privégebruik binnen het huishouden. Daarbij kan het 
ook om huren of delen gaan. Als het goed met anderen wordt gedeeld, moet de 
toegang ertoe gemakkelijk zijn en aan de behoeften van het huishouden 
aangepast zijn. 

5. Toezending van gegevens aan Eurostat 

De secundaire doelvariabelen over materiële deprivatie worden naar Eurostat verzonden in het 
bestand met gegevens over het huishouden (H) en in het bestand met individuele gegevens 
(P), na de primaire doelvariabelen. 
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GEBIEDEN EN LIJST VAN DOELVARIABELEN 
Module 2009 Materiële deprivatie 

Naam 
variabele 

Code Doelvariabele 

1. Vragen over het huishouden op het niveau van het huishouden 
1.1. Huisvesting op het niveau van het huishouden 

HD010  Woonruimte met warm stromend water 
 1 Ja 
 2 Nee 
HD010_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
HD020  Plannen voor een verhuizing van het huishouden 
 1 Ja 
 2 Nee 
HD020_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
HD025  Voornaamste reden voor de geplande verhuizing  
 1 Huishouden gedwongen te verhuizen, omdat het huurcontract afloopt en 

de huisbaas de huur heeft opgezegd of zal opzeggen 
 2 Huishouden gedwongen te verhuizen, omdat er geen formeel contract is 

en de huisbaas de huur heeft opgezegd of zal opzeggen  
 3 Huishouden gedwongen te verhuizen wegens uitzetting of beslaglegging
 4 Huishouden gedwongen te verhuizen wegens financiële moeilijkheden 
 5 Huishouden verhuist om familieredenen 
 6 Huishouden verhuist in verband met het werk 
 7 Huishouden verhuist om een andere reden 
HD025_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (HD020=2) 
HD030  Ruimtetekort in woning 
 1 Ja 
 2 Nee 
HD030_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 

FACULTATIEF: Huisvesting op het niveau van het huishouden 
HD035  Grootte van de woning in m2 
 0-999 m2 
HD035_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 

1.2. Woonomgeving op het niveau van het huishouden 
HD040  Rondslingerend afval 
 1 Zeer vaak 
 2 Vaak 
 3 Soms 
 4 Zelden of nooit 
HD040_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
HD050  Beschadigde openbare voorzieningen (bushaltes, lantaarnpalen, 

bestrating enz.) 
 1 Zeer vaak 
 2 Vaak 
 3 Soms 
 4 Zelden of nooit 
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Module 2009 Materiële deprivatie 
Naam 

variabele 
Code Doelvariabele 

HD050_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
HD060  Toegankelijkheid van openbaar vervoer 
 1 Zeer slecht 
 2 Vrij slecht 
 3 Goed 
 4 Zeer goed 
HD060_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (huishouden maakt geen gebruik van openbaar 

vervoer) 
HD070  Toegankelijkheid van post- of bankdiensten 
 1 Zeer slecht 
 2 Vrij slecht 
 3 Goed 
 4 Zeer goed 
HD070_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (huishouden maakt geen gebruik van post- en 

bankdiensten) 
1.3. Financiële stress op het niveau van het huishouden 

HD080  Vervanging van versleten meubelen 
 1 Ja 
 2 Nee, huishouden kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD080_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 

1.4. Duurzame consumptiegoederen op het niveau van het huishouden 
HD090  Internetaansluiting 
 1 Ja 
 2 Nee, huishouden kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD090_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
HD100  Dvd-speler 
 1 Ja 
 2 Nee, huishouden kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD100_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 

2. Vragen op individueel niveau 
2.1. Duurzame consumptiegoederen op individueel niveau 

PD010  Mobiele telefoon 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
PD010_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -3 Niet-geselecteerde respondent 

2.2. Basisbehoeften op individueel niveau 
PD020  Vervanging versleten kleding door nieuwe (niet tweedehands) 
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Module 2009 Materiële deprivatie 
Naam 

variabele 
Code Doelvariabele 

 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
PD020_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -3 Niet-geselecteerde respondent 
PD030  Twee paar goed passende schoenen (inclusief een paar voor alle 

weertypen) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
PD030_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -3 Niet-geselecteerde respondent 

2.3. Onbevredigde behoeften op individueel niveau 
PD040  Onbevredigde behoefte aan medicijnen/medische hulpmiddelen 
 1 Ja, ten minste een keer 
 2 Nee, nooit 
PD040_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -3 Niet-geselecteerde respondent 
PD045  Voornaamste reden voor onbevredigde behoefte aan 

medicijnen/medische hulpmiddelen 
 1 Kan het zich niet permitteren (te duur) 
 2 Medicijnen/medische hulpmiddelen waren niet verkrijgbaar 
 3 Had geen tijd door werk, de zorg voor kinderen of voor andere personen 
 4 Te ver/geen vervoer beschikbaar 
 5 Angst voor medicijnen/medische behandeling 
 6 Wilde afwachten of het probleem vanzelf zou weggaan 
 7 Wist niet waar ze te kopen 
 8 Andere reden 
PD045_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (PD040=2) 
 -3 Niet-geselecteerde respondent 

2.4. Sociale en vrijetijdsactiviteiten op individueel niveau 
PD050  Ten minste een keer per maand samenkomst met vrienden of familie om 

wat te drinken of te eten 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
PD050_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -3 Niet-geselecteerde respondent 
PD060  Doet regelmatig aan vrijetijdsbesteding (sport, bioscoop, concert) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
PD060_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -3 Niet-geselecteerde respondent 
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Module 2009 Materiële deprivatie 
Naam 

variabele 
Code Doelvariabele 

PD070  Besteedt elke week een klein bedrag voor zichzelf  
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
PD070_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -3 Niet-geselecteerde respondent 

3. Vragen betreffende kinderen op het niveau van het huishouden 
3.1. Basisbehoeften voor alle kinderen in het huishouden 

HD110  Nieuwe kleren (niet tweedehands) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD110_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD120  Twee paar goed passende schoenen (inclusief een paar voor alle 

weertypen) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD120_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD130  Een keer per dag verse groente en fruit 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD130_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD140  Drie maaltijden per dag 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD140_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD150  Eén maaltijd per dag met vlees, kip of vis (of vegetarisch equivalent) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD150_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 

3.2. Onderwijs- en vrijetijdsbehoeften voor alle kinderen in het huishouden 
HD160  Ten minste een keer per jaar een week op vakantie 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD160_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
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Module 2009 Materiële deprivatie 
Naam 

variabele 
Code Doelvariabele 

 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD170  Voor hun leeftijd geschikte boeken in huis 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD170_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD180  Speelbenodigdheden voor buiten (fiets, rolschaatsen enz.) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD180_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD190  Speelgoed en spellen voor binnen (educatief babyspeelgoed, 

blokkendozen, bordspellen, computerspelletjes enz.) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD190_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD200  Regelmatige vrijetijdsactiviteit (zwemmen, musiceren, 

jeugdverenigingen enz.) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD200_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD210  Vieren van bijzondere gelegenheden (verjaardagen, naamdagen, 

godsdienstige feesten enz.) 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD210_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD220  Van tijd tot tijd uitnodiging aan vrienden om te komen spelen en 

mee te eten 
 1 Ja 
 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD220_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD230  Deelname aan schoolreisjes en schoolevenementen waarvoor moet 

worden betaald 
 1 Ja 
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Module 2009 Materiële deprivatie 
Naam 

variabele 
Code Doelvariabele 

 2 Nee, kan het zich niet permitteren 
 3 Nee, andere reden 
HD230_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen schoolgaande kinderen onder de 18 jaar) 
HD240  Geschikte plek om te studeren of huiswerk te maken 
 1 Ja 
 2 Nee 
HD240_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen schoolgaande kinderen onder de 18 jaar) 
HD250  Veilige speelplaats in de buurt 
 1 Ja 
 2 Nee 
HD250_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 

3.3. Medische behoeften voor alle kinderen in het huishouden 
HD260  Onbevredigde behoefte aan doktersbezoek (huisarts of specialist) 
 1 Ja, ten minste een keer 
 2 Nee, nooit 
HD260_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD265  Voornaamste reden voor onbevredigde behoefte aan doktersbezoek 

(huisarts of specialist) 
 1 Kan het zich niet permitteren (te duur) 
 2 Wachtlijst 
 3 Had geen tijd wegens werk, de zorg voor andere kinderen of personen 
 4 Te ver/geen vervoer beschikbaar 
 5 Andere reden 
HD265_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (HD260=2) 
HD270  Onbevredigde behoefte aan tandartsbezoek 
 1 Ja, ten minste een keer 
 2 Nee, nooit 
HD270_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD275  Voornaamste reden voor onbevredigde behoefte aan 

tandartsbezoek 
 1 Kan het zich niet permitteren (te duur) 
 2 Wachtlijst 
 3 Had geen tijd wegens werk, de zorg voor andere kinderen of personen 
 4 Te ver/geen vervoer beschikbaar 
 5 Andere reden 
HD275_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (HD270=2) 
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Module 2009 Materiële deprivatie 
Naam 

variabele 
Code Doelvariabele 

HD280  Onbevredigde behoefte aan medicijnen/medische hulpmiddelen 
 1 Ja, ten minste een keer 
 2 Nee, nooit 
HD280_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (geen kinderen onder de 18 jaar) 
HD285  Voornaamste reden voor onbevredigde behoefte aan 

medicijnen/medische hulpmiddelen 
 1 Kan het zich niet permitteren (te duur) 
 2 Wachtlijst 
 3 Te ver/geen vervoer beschikbaar 
 4 Andere reden 
HD285_F 1 Variabele ingevuld 
 -1 Ontbreekt 
 -2 Niet van toepassing (HD280=2) 

 


