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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het 

gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden 

voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie 

microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende de Financieringsmonitor.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.” 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestanden 

 schuldenproblematiek20180101V2.sav 

 schuldenproblematiek20190101V2.sav 

 schuldenproblematiek20200101V2.sav 

 schuldenproblematiek20201001V2.sav 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Deze microdatabestanden zijn door het CBS samengesteld in opdracht van het 

ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid (SZW) als onderdeel van het 

onderzoek naar geregistreerde problematische schulden.   

 In de CBS-publicatie “Schuldenproblematiek in beeld” wordt gesproken over 

geregistreerde problematische schulden. In deze microdatabestanden is de smalle 

definitie van geregistreerde problematische schulden opgenomen waarbij enkele 

bronnen voor geregistreerde problematische schulden buiten beschouwing zijn gelaten. 

 De bestanden bevatten gegevens van alle personen die op het peilmoment stonden 

ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  

 Het onderzoeksbestand is uniek op het personen (RINPERSOONS RINPERSOON). 

 Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van enkele bronleveranciers. 
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata 

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch 

en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de vier 

bestanden die beschikbaar worden gemaakt ten behoeven van onderzoek naar 

geregistreerde problematische schulden. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale 

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestanden 

Als onderdeel van het onderzoek Schuldenproblematiek in beeld (bekostigd door SZW) 

zijn geregistreerde problematische schulden in beeld gebracht. In deze microdatabestanden 

is voor de peilmomenten 1 januari 2018, 2019 en 2020 en 1 oktober 2020 de smalle definitie 

van geregistreerde problematische schulden op persoons- en huishoudniveau opgenomen. 

Populatieafbakening 

De populatie van de bestanden zijn alle personen die op het betreffende peilmoment 

stonden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  

Waarnemingseenheden 

Waarnemingen in het bestand zijn uniek op personen (RINPERSOONS RINPERSOON). 

Daarnaast is het mogelijk om per maand het huishouden van personen te bepalen. 

Weging 

Het bestand is gebaseerd op registraties en behoeft daarom geen weging.  
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen per microdatabestand. 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1 

  

codering voor de kwaliteit van de omzetting van een 
bsn/sofinummer naar rinpersoon   

2  RINPERSOON  A9 

  

betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging 
van het sofi-nummer/bsn   

3  DATUMAANVANGHH  A8 

  aanvangsdatum van het huishouden.   
4  DATUMEINDEHH  A8 

  beëindigingsdatum van het huishouden.   
5  HUISHOUDNR  A12 

  uniek identificatienummer huishouden op peilmoment.   
6  smalle_def_problematische_schulden_jjjjmmdd  F1 

  

Persoon met geregistreerde problematische schulden volgens de 
smalle definitie op dd-mm-jjjj.   

7  smalle_def_problematische_schulden_HH_ jjjjmmdd  F1 

  

Persoon behoort tot particulier huishouden met geregistreerde 
problematische schulden volgens de smalle definitie op dd-mm-
jjjj.   

 

Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijk Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 
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RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan 

personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen 

door het RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een 

RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het 

feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De 

omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een 

uniek natuurlijk persoon. 

DATUMAANVANGHH 

Aanvangsdatum van het huishouden. 

Definitie  

Begindatum van een huishouden met een bepaalde samenstelling. 

Toelichting bij de definitie  

Begindatum van een huishouden met een bepaalde samenstelling waartoe een persoon 

behoort of behoord heeft. Deze variabele identificeert samen met het Huishouden-id 

(HUISHOUDNR) een huishouden. Als een huishouden van samenstelling verandert OF in 

zijn geheel een ander adres krijgt, wordt bij het voorgaande huishouden een einddatum 

ingevuld. Gelijktijdig wordt een nieuw record aangemaakt met een nieuwe begindatum van 

het (nieuwe) huishouden. Eén persoon kan dus meerdere begindata hebben. 

Toelichting bij het gebruik  

Bepalen leden in huishoudens: Om de leden van een huishouden bij elkaar te sorteren dient 

te worden geaggregeerd op de sleutels DATUMAANVANGHH en HUISHOUDNR. 

Hiermee wordt het mogelijk aanvullende huishoudenskenmerken af te leiden. Tellen van 

huishoudens: Als alleen de kenmerken van de entiteit huishouden benodigd zijn dan 

volstaat het om REFPERSOONHH = 1 op een gegeven peildatum te selecteren. 
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DATUMEINDEHH 

Beëindigingsdatum van het huishouden. 

Definitie  

Einddatum van een huishouden met een bepaalde samenstelling. 

Toelichting bij de definitie  

Einddatum van een huishouden met een bepaalde samenstelling waartoe de persoon 

behoord heeft. Als een huishouden van samenstelling verandert OF in zijn geheel een ander 

adres krijgt, wordt bij het voorgaande huishouden een einddatum ingevuld. Gelijktijdig 

wordt een nieuw record aangemaakt met een nieuwe begindatum van het (nieuwe) 

huishouden. Eén persoon kan dus meerdere einddata hebben. 

HUISHOUDNR 

Uniek identificatienummer huishouden op peilmoment. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een huishouden. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer identificeert samen met de variabele 'Datum aanvang van het huishouden' het 

huishouden. 

Toelichting bij het gebruik  

Bepalen leden in huishoudens: Om de leden van een huishouden bij elkaar te sorteren dient 

te worden geaggregeerd op de sleutels DATUMAANVANGHH en HUISHOUDNR. 

Hiermee wordt het mogelijk aanvullende huishoudenskenmerken af te leiden. Tellen van 

huishoudens: Als alleen de kenmerken van de entiteit huishouden benodigd zijn dan 

volstaat het om REFPERSOONHH = 1 op een gegeven peildatum te selecteren. 

smalle_def_problematische_schulden_jjjjmmdd 

Indicator die aangeeft of een persoon op peilmoment geregistreerde problematische 

schulden heeft volgens de smalle definitie. 

Definitie  

De persoon voldoet aan ten minste één van de volgende criteria op het peilmoment:  

- Volgt een WSNP-traject.  

- Heeft ten minste zes maanden de zorgpremie niet betaald.  

- Een betalingsachterstand van een Wet Mulder-boete bij het Centraal Justitieel 

Incassobureau (CJIB) heeft waarvan de tweede aanmaning ten minste twee 

maanden openstaat, of zich al in een ernstigere wanbetalersfase bevindt. Daarnaast 

moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn. 

- Heeft langer dan 27 maanden een toeslagschuld van totaal minimaal 50 euro 

openstaan bij de Belastingdienst.  



        

 

 

Microdataservices 

 

Schuldenproblematiekbestanden 10  

- Heeft langer dan 15 maanden een schuld van totaal minimaal 50 euro voor overige 

belastingaanslagen openstaan bij de Belastingdienst. 

- Heeft een belastingschuld die in de 12 maanden voor het peilmoment oninbaar is 

geleden.  

- Heeft een betalingsachterstand bij de DUO van 3 maanden of langer en van 

minimaal 270 euro. 

Toelichting bij de definitie  

Er wordt gesproken van “smalle definitie” omdat in tegenstelling tot de volledige definitie 

van geregistreerde problematische schulden de volgende voorwaarden niet zijn 

meegenomen in de microdatabestanden: 

- Volgt een bij BKR geregistreerd minnelijk traject. 

- Heeft een bij BKR geregistreerde betalingsachterstand.  

- Is in het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR) opgenomen op grond van 

verkwisting en/of problematische schulden. 

Toelichting bij het gebruik  

De tot nu toe beschikbare peilmomenten zijn 1 januari 2018, 2019 en 2020 en 1 oktober 

2020. Eén bestand bevat de indicator voor één peilmoment. In de toekomst zullen meer 

peilmomenten beschikbaar komen. 

 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nee 

1 Ja 

smalle_def_problematische_schulden_HH_ jjjjmmdd 

Indicator die aangeeft of een persoon behoort tot een particulier huishouden met 

geregistreerde problematische schulden volgens de smalle definitie op dd-mm-jjjj. 

Definitie  

Ten minste één persoon in het huishouden voldoet aan ten minste één van de volgende 

criteria op het peilmoment: 

- Volgt een WSNP-traject.  

- Heeft ten minste zes maanden de zorgpremie niet betaald.  

- Een betalingsachterstand van een Wet Mulder-boete bij het Centraal Justitieel 

Incassobureau (CJIB) heeft waarvan de tweede aanmaning ten minste twee 

maanden openstaat, of zich al in een ernstigere wanbetalersfase bevindt. Daarnaast 

moet het openstaande bedrag in totaal minimaal 50 euro zijn.  

- Heeft langer dan 27 maanden een toeslagschuld van totaal minimaal 50 euro 

openstaan bij de Belastingdienst.  
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- Heeft langer dan 15 maanden een schuld van totaal minimaal 50 euro voor overige 

belastingaanslagen openstaan bij de Belastingdienst. 

- Heeft een belastingschuld die in de 12 maanden voor het peilmoment oninbaar is 

geleden.  

- Heeft een betalingsachterstand bij de DUO van 3 maanden of langer en van 

minimaal 270 euro. 

Toelichting bij de definitie  

Er wordt gesproken van “smalle definitie” omdat in tegenstelling tot de volledige definitie 

van geregistreerde problematische schulden de volgende voorwaarden niet zijn 

meegenomen in de microdatabestanden: 

- Volgt een bij BKR geregistreerd minnelijk traject. 

- Heeft een bij BKR geregistreerde betalingsachterstand.  

- Is in het Centraal Curatele en Bewindregister (CCBR) opgenomen op grond van 

verkwisting en/of problematische schulden. 

Met particuliere huishoudens worden alle huishoudens bedoeld met personen die niet in 

een instelling wonen. 

Toelichting bij het gebruik 

De tot nu toe beschikbare peilmomenten zijn 1 januari 2018, 2019 en 2020 en 1 oktober 

2020. Eén bestand bevat de indicator voor één peilmoment. In de toekomst zullen meer 

peilmomenten beschikbaar komen. 

 

Personen in institutionele huishoudens zijn geen onderdeel van de definitie op 

huishoudniveau. Personen in institutionele huishoudens zijn gecodeerd met een de 

waarde 9. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nee 

1 Ja 

9 Persoon in institutioneel huishouden 
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4. Toestemming voor gebruik 

Omdat de Wanbetalers Zorgverzekeringswet onderdeel zijn van de smalle definitie 

geregistreerde problematische schulden is voor het gebruik van dit bestand toestemming 

nodig van het CAK. 

Omdat betalingsachterstanden van Wet Mulder-boetes bij het Centraal Justitieel 

Incassobureau (CJIB) onderdeel zijn van de smalle definitie geregistreerde problematische 

schulden moet het gebruik van dit bestand gemeld worden aan het CJIB. 

 

 


