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1. Inleiding

Dit rapport beoogt gebruikers inzicht te geven in onder meer doel, proces, methodiek en 

publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van het bestand over de uitkeringen 

in het kader van de Algemene Kinderbijslagwet  (AKW).

Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de output. 

Maatregelen die gelden voor alle statistieken, komen in dit rapport niet aan de orde. Denk 

hierbij aan maatregelen om de vertrouwelijkheid van de data en de kwaliteit van de 

output en processen te waarborgen. Raadpleeg hiervoor de CBS Kwaliteitsverklaring.

2. Tabellen

Het aantal AKW-uitkeringen (kerncijfer) wordt gepubliceerd in de volgende StatLine-

tabellen:

 — Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort

 — Tijdreeksen Sociale zekerheid 

Zie voor gerelateerde tabellen hoofdstuk 12.

3. Wet- en regelgeving

In de CBS Wet staat vermeld dat overheidsinstanties hun registraties moeten leveren aan 

het CBS indien zij deze nodig heeft voor het maken van haar statistieken. Op deze manier 

worden registratiegegevens omtrent AKW-uitkeringen verkregen. Van de AKW wordt in 

directe zin geen statistiek gemaakt, maar de informatie wordt gebruikt bij het verhogen 

van de kwaliteit van de inkomensstatistieken van de sector Arbeid en Lonen van het CBS. 

Bovendien wordt de AKW-data ter beschikking gesteld voor in- en extern onderzoek.

In het convenant tussen het CBS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt beschreven 

dat het CBS op reguliere wijze informatie van de SVB ontvangt over uitkeringen in het kader 

van onder meer de AKW.

Het CBS verzamelt en verwerkt informatie over AKW-uitkeringen conform het eigen 

werkprogramma.

https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/kwaliteit
http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?DM=SLNL&PA=37789KSZ&VW=TT
http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?DM=SLNL&PA=03763&VW=T
http://wetten.overheid.nl/BWBR0015926/
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4. Beschrijving van het  
bestand

4.1 Algemeen

De gegevens over uitkeringen op grond van de AKW betreft uitkeringen die primo de 

verslagperiode lopend zijn. 

De AKW is een volksverzekering en regelt de financiële tegemoetkoming voor verzekerden 

die kinderen verzorgen en opvoeden. De verzekerde heeft recht op kinderbijslag voor 

eigen kinderen, stief- en pleegkinderen tot 18 jaar die hij verzorgt en onderhoudt. 

De AKW verstaat onder een ‘pleegkind’ een kind dat als eigen kind wordt onderhouden 

én opgevoed. Afhankelijk van het inkomen van het kind en/of de mate van onderhoud, 

krijgt de verzekerde enkelvoudige (eenmaal) of tweevoudige (tweemaal) kinderbijslag. De 

verzekerde hoeft niet per definitie gelijk te zijn aan de juridische ouder.

Vanaf het eerste kwartaal van 2015 wordt het aantal AKW-uitkeringen afgeleid door 

het CBS en zijn de ‘AKW-uitkeringen’ opgenomen in het Stelsel van Sociaal-statistische 

Bestanden (SSB). Tot en met het vierde kwartaal van 2014 werd het aantal AKW-uitkeringen 

overgenomen uit publicaties van de  Sociale Verzekeringsbank (SVB).

4.2 Statistische eenheid

Onderwerp van meting
Onderwerp van meting is het aantal AKW-uitkeringen, de werkelijke kinderen en de 

telwaarde van het kind. De telwaarde is de factor die aangeeft hoeveel kinderbijslag de 

verzekerde krijgt: enkelvoudige (eenmaal) of tweevoudige (tweemaal) kinderbijslag. Deze 

hangt af van het inkomen van het kind en/of de mate van onderhoud.

Meetmethodiek
Kwartaalcijfers van het aantal uitkeringen in het kader van de AKW zijn gebaseerd op de 

SVB-registratie van het werkelijk aantal kinderen aan wie  een AKW-uitkering is toegekend, 

waarvan het recht van de uitkering gedurende het hele kwartaal loopt. Voor het recht op 

kinderbijslag over een kwartaal is de situatie op de eerste dag van het kwartaal beslissend, 

dit is de zogenaamde peildatum. Als er in de loop van het kwartaal wijzigingen optreden in 

de situatie van de verzekerde of het kind (bijvoorbeeld als het kind 18 wordt), dan blijft het 

recht op kinderbijstand over dat kwartaal ongewijzigd.

Uit deze registratie is het aantal AKW-uitkeringen afgeleid door van elk kind de verzorger(s) 

te bepalen. Door te aggregeren op de combinaties van de identiteit van beide verzorgers 

kan het aantal AKW-uitkeringen worden afgeleid. Dit is inclusief de gevallen waarbij de  

identiteit van beide verzorgers onbekend zijn. De kinderbijslag begint in het kwartaal na 

de geboorte. Is het kind geboren op 12 april, dan is er recht op kinderbijslag vanaf het 



CBS | Kwaliteitsrapport Algemene Kinderbijslagwet uitkeringen 6

derde kwartaal. De SVB betaalt de kinderbijslag als het kwartaal is afgelopen, in dit geval 

dus begin oktober. Als een kind is geboren op de eerste dag van een kwartaal, dan krijgt de 

verzekerde al in dat kwartaal kinderbijslag.

4.3 Populatie

De populatie van het bestand bestaat uit alle kinderen aan wie een AKW-uitkering is 

toegekend, waarvan het recht van de uitkering gedurende het hele kwartaal loopt. 

4.4 Variabelen

Het bestand bestaat uit het aantal werkelijke kinderen aan wie een AKW-uitkering is 

toegekend. Naast de identificerende variabelen over het kind en de verzorgers zijn ook de 

volgende variabelen aanwezig:

 — woonland kind;

 — woonland verzorgers;

 — bedrag AKW-uitkering;

 — tijdbesteding kind;

 — mate van onderhoud kind;

 — telwaarde kind. 

4.5 Meeteenheid

Het aantal AKW-uitkeringen, de werkelijke kinderen en de telwaarde van het kind. 

De telwaarde is de factor die aangeeft hoeveel kinderbijslag de verzekerde krijgt: 

enkelvoudige (eenmaal) of tweevoudige (tweemaal) kinderbijslag. Deze hangt af van het 

inkomen van het kind en/of de mate van onderhoud.

4.6 Verslagperiode

Kwartaal.

4.7 Tijdreeks

Vanaf 1941, de gegevens tot en met 1962 hebben betrekking op de uitvoering van de 

Kinderbijslagwet (reeks 1941–1962) en de Noodwet Kinderbijslag Kleine  Zelfstandigen 

(reeks 1951–1962).

In verband met het ontbreken van de benodigde gegevens is de Kinderbijslagwet voor 

Rentetrekkers (reeks 1948–1962) hier buiten beschouwing gebleven. 

Met ingang van 1963 werd een volledig herziende wetgeving van kracht.

Genoemde wetten werden toen vervangen door de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de 
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Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (KWL) en de Kinderbijslagwet Kleine Zelfstandigen 

(KKZ).

Met ingang van 1980 zijn de twee laatstgenoemde kinderbijslagwetten ingetrokken en 

voorziet de Algemene Kinderbijslagwet ook in de bijslagen van die populaties. 

Zie hiervoor de StatLine-tabel Tijdreeksen Sociale zekerheid. 

4.8 Land

Een verzekerde die met zijn kinderen in het buitenland een huishouden vormt, kan 

kinderbijslag ontvangen. Ook wanneer de verzekerde in Nederland woont, maar het kind 

in het buitenland woont, kan een verzekerde recht hebben op kinderbijslag. Dit kan alleen 

wanneer aan bepaalde eisen wordt voldaan en wanneer een kind woont in een land dat 

behoort bij de Europese unie of Europese Economische Ruimte (EU/EER-land), Zwitserland 

of een ander verdragsland.

5. Statistisch proces

5.1 Primaire waarneming

Niet van toepassing.

5.2 Secondaire waarneming

Eens in het kwartaal levert de SVB gegevensbestanden aan over het aantal kinderen aan 

wie AKW is toegekend, zoals die aan het begin van het  desbetreffende kwartaal in de SVB-

administratie staat. 

5.3 Steekproeftrekken

Niet van toepassing. De SVB levert een integrale registratie aan. 

5.4 Respons

Omstreeks 5 maanden na einde van het verslagkwartaal is de input doorgaans ontvangen. 

Zo nodig wordt gerappelleerd. 

http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?DM=SLNL&PA=03763&VW=T
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5.5 Gaafmaken

Het bestand wordt gecontroleerd op leesbaarheid en verwerkbaarheid. Tevens vinden 

globale inhoudelijke controles plaats op basis van tellingen en vergelijking met 

voorgaande opgaven. De waarden van de variabelen worden volgtijdelijk vergeleken 

en gecontroleerd op uitbijters. Vervolgens wordt het Burgerservicenummer (BSN) 

vervangen door een betekenisloos CBS-persoons-id (RINpersoonS, RINpersoon) en worden 

adresgegevens en persoonskenmerken verwijderd. Tenslotte wordt per variabele lege en 

onbekende waarden bij elkaar genomen. Aangezien de volledige populatie van de SVB 

wordt waargenomen, is de kwaliteit zeer goed te noemen. Er kunnen kleine verschillen 

voorkomen met de cijfers die de SVB publiceert. Dit wordt veroorzaakt door een aantal 

technische bewerkingen. Het verschil kan hooguit 0,1% van het totaal uit maken.

5.6 Imputeren

Er is geen noodzaak om gegevens te imputeren.

5.7 Uitbijterdetectie- en afhandeling

Er is geen noodzaak om uitbijterdetectie- en afhandeling uit te voeren. 

5.8 Wegen en ophogen

Weging en ophoging vinden niet plaats, omdat er sprake is van integrale waarneming. 

5.9 Transformeren

Er is geen noodzaak om de betekenis van velden aan te passen. 

5.10 Koppelen

De gegevens in bestandsvorm worden opgenomen in het SSB. De bestanden over de 

kinderen aan wie AKW is toegekend, kunnen binnen het CBS gekoppeld worden met 

gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Hieruit worden gegevens zoals geslacht, 

geboortedatum en herkomst overgenomen. Deze gegevens kunnen afwijken van de input 

van de SVB, maar het BRP is leidend om consistentie binnen het CBS te waarborgen. Ook 

kunnen de bestanden worden verrijkt met regio-informatie uit de Basisregistratie Adressen 

en Gebouwen (BAG). Ook bestaat de mogelijkheid in het SSB om de gegevens te koppelen 

aan andere registraties voor nieuwe analyses.

5.11 Corrigeren

Er vindt geen seizoencorrectie plaats noch een correctie voor werkdagen of iets dergelijks.
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6. Externe bronnen

De data kan door koppeling verrijkt worden met informatie uit  de BRP ter bepaling van de 

persoonsinformatie (zoals geslacht) van de uitkeringsgerechtigde en regio-informatie uit 

de BAG.  Ook bestaat de mogelijkheid in het SSB om de gegevens te koppelen aan andere 

registraties voor nieuwe analyses.

7. Publicatiebeleid

Het voorlopig cijfer voor het meest recente  kwartaal wordt overgenomen uit het SVB 

Kwartaalbericht. Dit cijfer wordt na enkele maanden herzien door het CBS afgeleide 

definitieve cijfer.

7.1 Frequentie

Per kwartaal.

7.2 Persberichten

Niet van toepassing.

7.3 Publicaties

Op de CBS-website onder het themapagina Arbeid en sociale zekerheid is informatie over 

AKW-uitkeringen te vinden.

7.4 Microdata

Onder bepaalde voorwaarden kunnen microdatabestanden voor specifiek onderzoek 

beschikbaar worden gesteld via het Centrum voor Beleidsstatistiek. Op dit moment zijn de 

componenten over de AKW-uitkeringen beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2015. 

7.5 Revisies en bijstellingen

Het voorlopig cijfer voor het meest recente  kwartaal wordt overgenomen uit het SVB 

Kwartaalbericht. Dit cijfer wordt na enkele maanden herzien door het CBS afgeleide 

definitieve cijfer.

https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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8. Kwaliteitsmanagement

In het statistisch proces vindt een technische controle plaats op het waardenbereik van 

de velden in de records en bepaalde volgtijdelijke ontwikkelingen tussen opeenvolgende 

verslagkwartalen worden beoordeeld. Verder vindt er controle plaats op de tijdige 

binnenkomst van bestanden. Tot slot is er sprake van een eindcontrole op diverse 

kwaliteitsaspecten van het gehele proces.

9. Relevantie

9.1 Behoeften van gebruikers

Er wordt van de AKW in directe zin geen statistiek gemaakt, maar de informatie wordt 

gebruikt bij het verhogen van de kwaliteit van de inkomensstatistieken van de sector 

Arbeid en Lonen van het CBS. Bovendien wordt de AKW-data ter beschikking gesteld voor 

in- en extern onderzoek.

9.2 Volledigheid

Alle statistieken, (maatwerk-)producten en onderzoeken worden gepubliceerd conform het 

jaarplan van het CBS. 

Alleen als de brongegevens van onvoldoende kwaliteit zijn, wordt er niet gepubliceerd. Dit 

is met deze gegevens nog niet voorgekomen. Aanloopproblemen bij nieuwe of aangepaste 

regelingen kunnen aanleiding zijn om niet of later dan gebruikelijk te publiceren.

10. Nauwkeurigheid 

Er is sprake van integrale waarneming: input zijn de bronbestanden van de SVB. 

Belangrijkste foutenbron zijn ontbrekende of onjuiste gegevens van één of meer 

variabelen in de administratieve data. Als het recht op een uitkering vaststaat, dan is er 

wel een record opgenomen maar deze kan soms incompleet of onjuistheden bevatten. Dit 

wordt dan later alsnog bijgewerkt door de SVB. Ook BSN’s kunnen ontbreken of fout zijn. 

Wanneer er sprake is van (relatief) veel fouten, wordt gevraagd om een herlevering.

https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie
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11. Vergelijkbaarheid

11.1 Vergelijkbaarheid tussen landen

Het sociale stelsel van de verschillende landen wijkt te veel van elkaar af om de gegevens 

direct te kunnen vergelijken. Er zijn wel soortgelijke regelingen in de landen van de 

Europese Unie (EU), maar de voorwaarden voor het verkrijgen van een AKW-uitkering als 

ook de bedragen verschillen sterk.

11.2 Vergelijkbaarheid in de tijd

Vanaf 1941, de gegevens tot en met 1962 hebben betrekking op de uitvoering van de 

Kinderbijslagwet (reeks 1941–1962) en de Noodwet Kinderbijslag. 

Kleine  Zelfstandigen (reeks 1951–1962).

In verband met het ontbreken van de benodigde gegevens is de Kinderbijslagwet voor 

Rentetrekkers (reeks 1948–1962) hier buiten beschouwing gebleven. 

Met ingang van 1963 werd een volledig herziende wetgeving van kracht.

Genoemde wetten werden toen vervangen door de Algemene Kinderbijslagwet, de 

Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden en de Kinderbijslagwet Kleine Zelfstandigen.

Met ingang van 1980 zijn de twee laatstgenoemde kinderbijslagwetten ingetrokken en 

voorziet de Algemene Kinderbijslagwet ook in de bijslagen voor het eerste en tweede kind. 

Voordien werd het recht op kinderbijslag jaarlijks vastgesteld.

Vanaf 2015 wordt het cijfer afgeleid door het CBS. Hiervoor werden de cijfers overgenomen 

uit het SVB Kwartaalbericht.

Er kunnen kleine verschillen voorkomen met de cijfers die de SVB publiceert. Dit wordt 

veroorzaakt door een aantal technische bewerkingen. Het verschil kan hooguit 0,1% van 

het totaal uit maken.
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12. Samenhang en consistentie

12.1 Samenhang van concepten

Voor de gebruikte classificaties geldt het volgende:

De variabelen, uitgezonderd de persoons-identificerende variabelen zijn  specifiek voor de 

AKW-uitkeringen. 

12.2 Consistentie tussen voorlopige en definitieve cijfers

Het voorlopig cijfer voor het meest recente  kwartaal wordt overgenomen uit het SVB 

Kwartaalbericht. Dit cijfer wordt na enkele maanden herzien door het CBS afgeleide 

definitieve cijfer.

12.3 Consistentie tussen korte en lange termijn cijfers

De gepubliceerde jaarcijfers in de StatLinetabel Tijdreeksen sociale zekerheid komen 

overeen met de cijfers van ultimo december. De kerncijfers bevatten jaargemiddelden, 

welke volgens vaste rekenregels zijn afgeleid van de kwartaalcijfers.

12.4 Consistentie met andere statistieken (plausibiliteit)

Het AKW-bestand vormt geen input voor de Nationale Rekeningen, omdat deze een andere 

meeteenheid hanteert (Euro en %) en ook andere concepten hanteert. Bij Nationale 

Rekeningen worden ook de uitvoeringskosten meegerekend. Consistentie met de Nationale 

Rekeningen is daarom niet van toepassing.

12.5 Modelmatige consistentie

Modelmatige consistentie met andere cijfers is niet van toepassing.

12.6 Consistentie tussen aggregaten en microdata

Na het gaafmaken zijn de microdata en de definitieve cijfers consistent. 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03763&D1=4,11&D2=0,2,4,6,12,22,32,42,52,62,72,(l-4)-l&HDR=T&STB=G1&VW=T
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13. Gerelateerde tabellen

Hieronder staan de tabellen genoemd waarin ook cijfers voorkomen over AKW-uitkeringen. 

Middellange tijdreeks (kerncijfers): 

1. Sociale zekerheid; kerncijfers uitkeringen naar uitkeringssoort  

Deze reeks loopt van 1998 tot heden. Dit worden ook wel de kerncijfers genoemd. 

Lange tijdreeks: 

2. Tijdreeksen sociale zekerheid (1905–heden) 

Deze reeks loopt van 1905 tot heden en bevat jaarcijfers over de sociale zekerheid. AKW-

cijfers vanaf 1941.

Afkortingen en begrippen

AKW Algemene Kinderbijslagwet

BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BRP Basisregistratie Personen

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

EER Europese Economische Ruimte

EU  Europese Unie

SSB Stelsel van sociaal statistische bestanden

SVB Sociale Verzekeringsbank

Referenties 

Websites
CBS. Themapagina Arbeid en sociale zekerheid

Webpagina met Nieuws, Cijfers, Publicaties en Methoden onder andere over AKW-

uitkeringen. CBS Website. 

Publicaties
CBS. Trends in Nederland 2015

Methodologie
CBS. Korte onderzoeksomschrijving AKW-uitkeringen

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37789KSZ&D1=14&D2=(l-16)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03763&D1=4,11&D2=0,2,4,6,12,22,32,42,52,62,72,(l-4)-l&HDR=T&STB=G1&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2015/26/trends-in-nederland-2015
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/akw-uitkeringen
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Wet- en regelgeving
Rijk (2017). CBS Wet 

Rijk (2017). Bestuursreglement

Rijk (1-7-2017). Besluit gegevensverwerving CBS

Rijk (25-5-2018). Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Overig
CBS. Jaarplan en jaarverslag CBS

CBS. Kwaliteitsverklaring

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015926/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0039055
http://wetten.overheid.nl/BWBR0016060/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25#Hoofdstuk1
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/kwaliteitsverklaring/default.htm
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Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim

 * Voorlopige cijfers

 ** Nader voorlopige cijfers

 2017–2018 2017 tot en met 2018

 2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018

 2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018

 2015/’16–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18

  

   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Uitgever
Centraal Bureau voor de Statistiek
Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag
www.cbs.nl

Prepress
CCN Creatie en visualisatie, Den Haag

Ontwerp
Edenspiekermann

Inlichtingen
Tel. 088 570 70 70
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice
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