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Inhoud 

  

  
Tabel 1 Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 naar huishoudenspositie volgens AOW-

registratie en naar huishoudenspositie en burgerlijke staat volgens BRP. 
 
Tabel 2 

 
Personen met een AOW-uitkering ultimo 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-
registratie en naar huishoudenspositie en burgerlijke staat volgens BRP. 

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van tekens  

niets (blanco) = het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen  

. = het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim  

* = voorlopige cijfers  

** = nader voorlopige cijfers  

2016–2017 = 2016 tot en met 2017  

2016/2017 = het gemiddelde over de jaren 2016 tot en met 2017  

2016/’17 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2016 en eindigend in 2017  

2014/’15–2016/’17 = oogstjaar, boekjaar enz., 2014/’15 tot en met 2016/’17  

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som  

van de getallen.   

  

  

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS-CvB onder vermelding van het referentienummer 180961. Ons e-mailadres 

is maatwerk@cbs.nl.   

mailto:maatwerk@cbs.nl


Toelichting bij de tabellen 

Inleiding 

In opdracht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) de huishoudenspositie volgens twee verschillende 

registraties tegen elkaar afgezet. Het gaat om het soort huishouden in de registratie van de Algemene 

Ouderdomswet (AOW) van de SVB en om de huishoudenspositie en burgerlijke staat zoals het CBS die 

afleidt uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is gedaan voor de jaren 2016 en 2017. Dit onderzoek 

is een herhaling van eerdere onderzoeken waarin de gegevens berekend zijn voor de jaren tot en met 

2015.  

Over de tabellen 

Het onderzoek bestaat uit twee tabellen met gegevens over de huishoudenspositie volgens de AOW-

registratie en volgens de BRP. De tabellen zijn een matrix waarbij het aantal personen met een AOW-

uitkering in december 2016 en december 2017 wordt afgezet naar het soort huishouden en burgerlijke 

staat volgens de BRP op 31 december 2016 en 31 december 2017. De resultaten worden weergegeven 

in twee aparte csv-bestanden. Hierin zijn de resultaten uitgesplitst naar huishoudenspositie, 

burgerlijke staat, geslacht en leeftijd (65, 66, 67, 68, 69 jaar en 70 jaar en ouder), inclusief 

groepstotalen. 

Populatie 

De populatie bestaat uit alle personen die ultimo 2016 en ultimo 2017 een AOW-uitkering ontvangen 

en die op 31 december van dat jaar 65 jaar of ouder zijn. Uitsluitend personen die in 2016 of in 2017 

voorkomen in de BRP, zijn in het onderzoek meegenomen. 

Aandachtspunten bij de cijfers 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van integrale gegevens. Om onthulling van informatie over 

individuele personen te voorkomen, zijn de cijfers afgerond op 10-tallen.  

Voor een klein deel van de AOW-ontvangers is het geslacht en/of leeftijd niet bekend. Daarom tellen 

de aantallen in de tabellen over mannen en vrouwen afzonderlijk niet op tot het totaal.  

Tot de groep “overig lid van particulier huishouden” zijn gerekend: referentiepersoon in overig 

huishouden en overig lid van een huishouden. 

Begrippen 

AOW-uitkering - Uitkering die wordt verstrekt op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit 

is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de AOW-

gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een 

volksverzekering. 

De AOW-leeftijd was tot 1 januari 2013 65 jaar. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd geleidelijk 

verhoogd tot 67 jaar in 2021. Een verdere stijging is afhankelijk van de stijging van de gemiddelde 

levensverwachting.  



Burgerlijke staat BRP - Formele positie van een persoon volgens de BRP, waarbij wordt verwezen naar 

het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Er worden vier categorieën onderscheiden: 

ongehuwd (nooit gehuwd en nooit geregistreerd partner geweest), gehuwd (wettig gehuwd of 

geregistreerd partnerschap), verweduwd (na wettig huwelijk of na partnerschap) en gescheiden (na 

wettig huwelijk of na geregistreerd partnerschap). 

Huishoudenspositie AOW - Het type huishouden en de positie die men daarin inneemt volgens de 

AOW-registratie. Het soort AOW-pensioen dat men ontvangt is afhankelijk van deze 

huishoudenspositie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ongehuwden, samenwonenden, 

gehuwden en eenouderhuishoudens. Omdat samenwonende en gehuwde AOW-ontvangers een 

toelage kunnen ontvangen als hun partner jonger is dan 65 jaar, worden deze twee groepen nader 

onderverdeeld naar het al dan niet ontvangen van deze toelage. Recht op een toelage voor 

samenwonende en gehuwde AOW-ontvangers waarvan de partner jonger is dan 65 jaar, is komen te 

vervallen voor personen die per 1 april 2015 recht hebben op een AOW-pensioen. In 2015 is de toeslag 

voor kinderen van een alleenstaande afgeschaft. Er worden daarom geen eenouderpensioenen meer 

aangetroffen in de bestanden.  

Huishoudenspositie BRP - Het type huishouden en de positie die men daarin inneemt volgens de BRP. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen particuliere en institutionele huishoudens (zoals 

bejaardentehuizen). Bij de particuliere huishoudens worden verschillende varianten onderscheiden, 

zoals alleenstaand, partner in samenwonend of gehuwd stel met of zonder kinderen en alleenstaande 

ouder. 

Referentiepersoon - Lid van een huishouden dat als volgt uit alle leden wordt gekozen:  

- als er een paar is binnen het huishouden: is de man de referentiepersoon; 

- als het paar van gelijk geslacht is: is de oudste van het paar de referentiepersoon; 

- in een eenouderhuishouden: is de ouder de referentiepersoon; 

- in een overig huishouden: is de oudste meerderjarige man of - als deze ontbreekt - de oudste 

meerderjarige vrouw de referentiepersoon.  

 
 
Afkortingen 
 
AOW - Algemene Ouderdomswet 
 
BRP - Basisregistratie Personen 
 
CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek 
 
CvB - Centrum voor Beleidsstatistiek 
 
SVB - Sociale Verzekeringsbank  



 
Bron Basisregistratie Personen 

Algemene beschrijving De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van 
Nederland, en (sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-
ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de 
gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden 
bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten 
minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven 
worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet 
maar wel een relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon 
ingeschreven als niet-ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten 
Nederland wonen en hier werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit 
Nederland een uitkering genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar 
verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland verblijven, worden 
niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als 
Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en 
woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, 
partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland 
geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer 
informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp. 
 

Leverancier Gemeenten. 

Integraal of steekproef Integraal. 

Periodiciteit Gegevens worden doorlopend geactualiseerd. 
  

 
Bron AOW-uitkeringen 

Algemene beschrijving De AOW-registratie bevat gegevens per jaar en per maand van alle personen die 
een AOW-uitkering ontvangen. Iedereen van 65 jaar en ouder die tussen de 
leeftijd van 15 en 65 jaar verzekerd is geweest, krijgt een AOW-uitkering. 
Verzekerd is iedereen die nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt en 
Nederlandse ingezetene is of geen ingezetene is maar wel in Nederland 
loonbelasting betaalt. Een AOW-uitkering kan naar het buitenland worden 
overgemaakt. Niet alle personen die een AOW-uitkering ontvangen wonen dus 
in Nederland. De AOW-registratie bevat informatie over het type huishouden 
waartoe men wordt gerekend.  

Leverancier Sociaal Verzekeringsbank (SVB). 

Integraal of steekproef Integraal. 

Periodiciteit Maandelijks. 
  

 
  

 


