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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 cvb@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 Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende de “Bijstandsdebiteurenstatistiek” januari tot en met december 

2012, welke afkomstig zijn van de Nederlandse gemeenten.” 

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: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Versiegeschiedenis 

130610 BDS 2012V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Alle records in het microdatabestand hebben betrekking op openstaande vorderingen. 

 Dit bestand is een samenvoeging van de maandbestanden over 2012. Een vordering 

die meerdere maanden loopt, heeft voor elke maand een afzonderlijk record in het 

bestand. 

 Ieder record in het microdatabestand heeft betrekking op een unieke vordering bij een 

gemeente. Een vordering wordt in de verslagmaand uniek geïdentificeerd m.b.v. een 

combinatie van kenmerken, te weten het registratienummer 

(ENCRYPTED_REGNR), het gemeentenummer (GEMEENT) en het nummer van de 

berichtgever voor de gemeente (BNR). 

 Zowel het gemeentenummer (bij gemeentelijke herindelingen), de berichtgever voor 

de gemeente als het registratienummer van de vordering kunnen van de ene maand op 

de andere maand wijzigen. Om een unieke vordering in een bepaalde verslagmaand te 

kunnen koppelen aan dezelfde vordering in de verslagmaand direct daaraan 

voorafgaand is in ieder record enige relevante extra informatie opgenomen. Het 

betreft het registratienummer van de vordering in de voorafgaande verslagmaand 

(ENCRYPTED_VREGNR), het nummer van de gemeente in de voorafgaande 

verslagmaand (VGEMEENT) én de code van de berichtgever in de voorafgaande 

verslagmaand (VBNR). 

 In 2012 is van alle gemeenten informatie ontvangen. Er is daarom geen sprake van 

non-respons, noch van ophoging. 

 Op Statline is per ontstaansgrond (ONTSTAAN) het aantal vorderingen en het 

bijbehorende uitstaande vorderingssaldo gepubliceerd. Om met Statline vergelijkbare 

cijfers te produceren, dient de volgende selectie gemaakt te worden: 

- Vorderingen met een aard uitkering op grond van de WWIK uitsluiten (variabele    

AARDUITK<>13); 

- Daarnaast bevat ieder record een ophoogfactor (OPHOOG). Vanwege het ontbreken 

van non-respons in 2012 hoeft hiermee nu geen rekening te worden gehouden. 

 

 Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON (1 t/m 3)  met RINPERSOONS (1 t/m 

3)  ‘R’ of ‘S’ identificeert een persoon. Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving. 

 Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM en RIN naar 

RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere 

wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten  
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spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat 

RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-

bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor 

Beleidstatistiek onder de thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het 

aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 
 

  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm


 

 

Microdataservices 

Documentatierapport BDS                 5 

 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Versiegeschiedenis .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ........................................................................................................... 6 

2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden ........................................ 7 

Microdatabestand ......................................................................................................... 7 

Populatieafbakening en Methode waarneming ........................................................................ 7 

Kwaliteit ................................................................................................................................... 8 

Drie RINPERSOON-nummers ................................................................................................ 8 

Gegevens op statline ................................................................................................................ 8 

3. Bestandsopbouw en toelichting ....................................................................... 9 

Bestandsopbouw van het microdatabestand .............................................................. 9 

Toelichting op de variabelen ...................................................................................... 11 

RINPERSOONS en RINPERSOON ...................................................................................... 11 

BNR ....................................................................................................................................... 12 

GEMEENT ............................................................................................................................ 12 

VBNR .................................................................................................................................... 12 

VGEMEENT .......................................................................................................................... 12 

INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM ...................................................................... 12 

Voorkomende waarden van de variabelen ............................................................... 13 

4. Lijst van afkortingen ..................................................................................... 19 



 

 

Microdataservices 

Documentatierapport BDS                 6 

1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek 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 Bijstandsdebiteurenstatistiek. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.  

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling van het microdatabestand gegeven. Daarnaast 

wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen worden alle 

mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Bij dit rapport is een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze bijlage wordt 

van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf waarden 

gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen worden over de 

vullingsgraad van de verschillende variabelen, wat van belang kan zijn omdat niet altijd 

alle variabelen (volledig) gevuld zijn. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

Een record in het microdatabestand bevat informatie over een vordering die een gemeente 

in een bepaalde maand heeft ten opzichte van een persoon met een bijstandsuitkering 

(WWB WIJ, IOAW, IOAZ) of van personen die op enig moment in het verleden een 

bijstanduitkering hebben gehad. De WWIK is met ingang van 2012 opgehouden te 

bestaan. Het is wel mogelijk dat nog nieuwe vorderingen op grond van de WWIK 

ontstaan Vorderingen op grond van de WIJ zijn in dit bestand opgenomen onder de 

WWB.  

Dit bestand is een samenvoeging van de maanden januari tot en met december 2012. Een 

vordering die meerdere maanden loopt, heeft voor elke maand een afzonderlijk record in 

het bestand. Als er voor een persoon meerdere vorderingen zijn, wordt dit in afzonderlijke 

records opgenomen. Het is in dit microbestand (status: voorlopig) mogelijk om records 

(vorderingen) uniek te identificeren op basis van de combinatie registratienummer 

vordering (ENCRYPTED_REGNR), gemeentenummer (GEMEENT) en 

berichtgevernummer (BNR). Om een unieke vordering uit de verslagmaand te koppelen 

aan dezelfde vordering in de maand direct daaraan voorafgaand is extra informatie in het 

record opgenomen in de vorm van het registratienummer van de vordering in de 

voorgaande maand (ENCRYPTED_VREGNR), het gemeentenummer in de voorgaande 

maand (VGEMEENT) en het berichtgevernummer in de voorgaande maand (VBNR). 

Van dezelfde vordering is sprake als ENCRYPTED_VREGNR, VGEMEENT, VBNR in 

de huidige maand overeenkomt met de combinatie ENCRYPTED_REGNR, GEMEENT, 

BNR in de voorgaande maand. Om een unieke vordering gedurende langere periode te 

volgen zal deze actie telkens tussen 2 opeenvolgende maanden moeten worden herhaald.  

Indien ENCRYPTED_VREGNR, VGEMEENT en VBNR niet gevuld zijn is sprake van 

instroom in de verslagmaand. 

In eerdere microbestanden werd een vordering uniek geïdentificeerd door de combinatie 

van de variabelen JAAR, MAAND, GEMEENT en SLEUTMND. De variabele 

SLEUTMND is echter met ingang van januari 2011 niet meer beschikbaar.  

Het bestand bevat RINPERSOON1 en RINPERSOONS1, RINPERSOON2 en 

RINPERSOONS2, RINPERSOON3 en RINPERSOONS3 als sleutel(s) waarmee 

gekoppeld kan worden met andere bestanden. 

Populatieafbakening en Methode waarneming 

Tot 1 januari 2005 is het onderzoek op basis van registratie van alle gemeenten. Vanaf 1 

januari 2005 gaat het om een combinatie van een registratie- en een 

steekproefonderzoek. In het kader van administratieve lastenverlichting wordt 10 

procent van de gemeenten met minder dan 20 duizend inwoners om aanlevering 

gevraagd. Alle gemeenten met meer dan 20 duizend inwoners worden geacht gegevens  
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aan te leveren. Vanaf 1 januari 2009 is het onderzoek wederom op basis van registratie 

van alle gemeenten. 

Voor een uitgebreidere toelichting  raadpleeg  de nieuwsbrieven en Richtlijnen 

Bijstandsdebiteurenstatistiek.  

Kwaliteit 

Het microdatabestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat voor veel variabelen 

door het CBS weinig of geen controles en correcties hebben plaatsgevonden. Op de 

variabelen die wel door het CBS bekeken zijn, zijn op grond van de beschikbare 

informatie correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig in het microdatabestand 

overgenomen. 

Drie RINPERSOON-nummers 

Het microdatabestand bevat drie RINPERSOON-nummers. RINPERSOON1 wordt altijd 

gevuld. Als de vordering betrekking heeft op twee personen, dan wordt ook van deze 

mede-aansprakelijken het RINPERSOON-nummer vermeld (RINPERSOON2). 

Bij onderhouds- of alimentatieplicht wordt RINPERSOON1 gevuld met het 

RINPERSOON-nummer van de onderhoudsplichtige en RINPERSOON2 als er sprake is 

van een mede onderhoudsplichtige. Het RINPERSOON-nummer van de 

uitkeringsontvanger wordt dan bij RINPERSOON3 gevuld. RINPERSOON1 en 

eventueel RINPERSOON2 kunnen nooit dezelfde persoon vertegenwoordigen als 

RINPERSOON3. 

Voorbeeld: Aan de onderhoudsplichtige (RINPERSOON1) kan door de gemeente een 

verhaalsbijdrage worden opgelegd ten behoeve van zijn of haar (ex-)echtgen(o)ot(e) 

(RINPERSOON3) en/of kind. Indien de onderhoudsplichtige hertrouwd is of een 

samenlevingsovereenkomst heeft, dan kan het RIN-nummer van zijn/haar nieuwe partner 

in de variabele RINPERSOON2 staan. 

Gegevens op statline 

De gegevens over dit onderwerp kunt u vinden in de tabel: Bijstandsdebiteurenstatistiek. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/sociale-zekerheid/bds/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/sociale-zekerheid/bds/default.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37351&D1=a&D2=a&D3=132-143&HDR=G2&STB=G1,T&VW=T
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. De kolom ‘Kw’ 

geeft, waar nodig, de kwaliteit van de variabelen aan op de datum van het samenstellen 

van  deze documentatie: 

-  ‘kwaliteitsaanduiding is niet nodig; bijvoorbeeld bij hulpvariabelen’ 

1. ‘variabele is gebruikt in publicaties’;  

2. ‘kwaliteit is wel toereikend maar niet gebruikt voor publicatie als CBS-cijfer’.  

3. ‘kwaliteit is niet toereikend voor publicatie als CBS-cijfer’.  

Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met 

kwaliteit 1 kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische 

databank van het CBS. 

Nr Variabele & label  Kw Format A/N 

1 RINPERSOONS1 - Tekst 1 

 Soort identificatiecode persoon 1    

2 RINPERSOON1 - Getal 9 

 Identificatienummer persoon 1    

3 RINPERSOONS 2 - Tekst 1 

 Soort identificatiecode persoon 2    

4 RINPERSOON2 - Getal 9 

 Identificatienummer persoon 2    

5 RINPERSOONS 3 - Tekst 1 

 Soort identificatiecode persoon 3    

6 RINPERSOON3 - Getal 9 

 Identificatienummer persoon 3    

7 ENCRYPTED_REGNR - Tekst 15 

 Versleuteld registratienummer van de vordering in de 
huidige maand 

   

8 ENCRYPTED_VREGNR - Tekst 15 

 Versleutelde regristratienummer van de vordering in de 
voorgaande maand 

   

9 JAAR 1 Tekst 4 

 Verslagjaar    

10 MAAND 1 Tekst 2 

 Verslagmaand    

11 BNR 2 Tekst 4 

 Berichtgevercode huidige verslagmaand    

12 GEMEENT 1 Tekst 4 

 Gemeentenummer huidige verslagmaand    

13 VBNR 2 Tekst 4 

 Berichtgevercode vorige verslagmaand    

  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx
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Nr Variabele & label  Kw Format A/N 

14 VGEMEENT 2 Tekst 4 

 Gemeentenummer vorige verslagmaand    

15 INSTROOM 1 Tekst 1 

 Instroom    

16 UITSTROOM 1 Tekst 1 

 Uitstroom    

17 DOORSTROOM 1 Tekst 1 

 Doorstroom    

18 GEBJR1 1 Tekst 4 

 K02; geboortejaar, persoon 1    

19 GEBMND1 1 Tekst 2 

 K02; geboortemaand, persoon 1    

20 GEBJR2 3 Tekst 4 

 K02; geboortejaar, persoon 2    

21 GEBMND2 3 Tekst 2 

 K02; geboortemaand, persoon 2    

22 GESL1 1 Tekst 1 

 K03; geslacht, persoon 1    

23 GESL2 1 Tekst 1 

 K03; geslacht, persoon 2    

24 DATBESL 1 Tekst 8 

 Datum besluit    

25 AARDUITK 1 Tekst 2 

 K07; aard uitkering    

26 ONTSTAAN 1 Tekst 2 

 K08; ontstaansgrond vordering    

27 STATVOR1 1 Tekst 2 

 K12; status van de vordering, persoon 1    

28 STATVOR2 3 Tekst 2 

 K12; status van de vordering, persoon 2    

29 HOOGSCHU 1 Getal 6 

 K09; hoogte beginschuld    

30 HOOGBD1 2 Getal 7 

 K11; hoogte bedrag correctie (1e invulmogelijkheid)    

31 HOOGBD2 2 Getal 7 

 K11; hoogte bedrag correctie (2e invulmogelijkheid)    

32 HOOGBD3 2 Getal 7 

 K11; hoogte bedrag correctie (3e invulmogelijkheid)    

33 SALDOS 1 Getal 7 

 K13; saldo van de schuld    

34 TOTOB 1 Getal 7 

 K15; totaal ontvangen bedrag    

35 OPHOOG 2 Getal 4 

 Ophoogfactor    
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Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS en RINPERSOON 

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-

identificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer 

identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.  

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort 

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het 

burgerservicenummer vervangen. Records met een burgerservicenummer dat is 

teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records 

hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. 

De overige records bevatten een burgerservicenummer dat niet is teruggevonden in de 

GBA. Afhankelijk van de situatie hebben zij de waarde ‘F’ of ‘S’ op RINPERSOONS 

gekregen. Indien het burgerservicenummer ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan de 

11-toets, dan wordt het burgerservicenummer onveranderd overgenomen in het veld 

RINPERSOON en krijgt RINPERSOONS de waarde ‘F’. Vooral de waarden ‘0’ en 

‘999999999’ komen vaak voor als ongeldig burgerservicenummer. Indien het 

burgerservicenummer geldig is maar niet wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het 

burgerservicenummer versleuteld via een vaste formule en krijgt RINPERSOONS de 

waarde ‘S’. 

De combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een persoon. 

Evenzo kan worden aangenomen dat personen met RINPERSOONS ‘S’ een unieke 

waarde op RINPERSOON hebben gekregen. De meest voorkomende reden dat zo’n 

persoon wel een geldig burgerservicenummer heeft maar niet in de GBA staat 

ingeschreven, is namelijk dat hij of zij in het buitenland woont. Door immigratie kan een 

persoon het ene jaar niet en het volgende jaar wel in de GBA staan ingeschreven. Records 

met RINPERSOONS ‘F’ duiden op een ongeldig burgerservicenummer; met deze records 

zijn geen personen te identificeren. Records met RINPERSOONS ‘F’ zijn daarom niet 

geschikt voor het koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau. 

Als een microdatabestand meerdere records per persoon bevat, dan kan voor 

RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOONS ‘S’ worden aangenomen dat records met 

eenzelfde RIN-nummer dezelfde persoon aanduiden. Binnen één bestand is het geen 

probleem om records met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’ te aggregeren op persoonsniveau. 

Records met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’ kunnen ook worden gekoppeld aan records in 

een ander microdatabestand met dezelfde waarden op RINPERSOONS en RIN: deze 

records hebben betrekking op dezelfde persoon.  

Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende 

microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde ‘R’ op  
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RINPERSOONS hebben en in het andere bestand de waarde ‘S’, en vice versa. Deze 

situatie kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA 

stond ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval 

ook een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen. 

BNR 

Het nummer van de berichtgever in de verslagmaand. De berichtgever is de specifieke 

instantie die uitvoering geeft aan én de administratie voert voor één of meer wetten of 

regelingen waar de gemeente (eind)verantwoordelijk voor is. Vaak is de berichtgever de 

gemeente zelf. Indien de gemeente de uitvoering van één of meer wetten of regelingen 

aan een andere gemeente of instantie heeft uitbesteed (heeft gemandateerd), is deze 

andere gemeente of instantie (eveneens) berichtgever. Voorbeeld hiervan zijn 

gemeentschappelijke samenwerkingsverbanden (ISD’s). Met ingang van 1 januari 2011 is 

de Sociale Verzekeringsbank (SVB) eindverantwoordelijk voor de verstrekking van 

aanvullende algemene bijstand aan 65-plussers. Met ingang van dat moment is de SVB 

een aparte berichtgever geworden. 

Een berichtgever kan voor meer dan één gemeente berichtgever zijn. 

GEMEENT 

Het nummer van de gemeente in de verslagmaand. De gemeentecodes op 1 januari van 

het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, opheffing en/of naamswijziging van 

gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht gebieden. Onsite/remote access 

omgeving: \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\. Met de gemeentecode kunt u aan 

de hand van dit sleutelveld en het GIN bestand van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, 

tellingen maken, naar een hoger regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of 

toeristengebied. U kunt de GIN bestanden vinden op de Onsite/remote access omgeving: 

\8_Utilities\Code_Listings\Gebieden in Nederland\. 

VBNR 

Het berichtgeversnummer in de voorgaande maand. 

VGEMEENT 

Het nummer van de berichtgever in de voorgaande maand.  

INSTROOM DOORSTROOM UITSTROOM 

Ieder record is voorzien van de variabelen INSTROOM, UITSTROOM en 

DOORSTROOM. Met behulp van deze variabelen is bekend of sprake is van instroom in 

de verslagmaand en/of uitstroom na de verslagmaand of dat sprake is van doorstroom 

waarbij de vordering zowel in de voorgaande als in de huidige verslagmaand voorkomt. 

Bij de vaststelling van het totaal aantal vorderingen in een verslagmaand spelen deze 

variabelen geen rol. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
file:///D:/cvb3/AP_Data/8_Utilities/Code_Listings/Gemeentecodes/gemeentecodes_tm_2008.sps
file:///D:/cvb3/AP_Data/8_Utilities/Code_Listings/Gemeentecodes/gemeentecodes_tm_2008.sps
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Voorkomende waarden van de variabelen 

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun 

betekenis opgesomd. 

RINPERSOONS1  
Soort identificatiecode persoon 1 

F Origineel foutief burgerservicenummer 

R RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA) 

S Versleuteld burgerservicenummer 

  

RINPERSOON1   
Identificatienummer persoon 1 

  

RINPERSOONS2   
Soort identificatiecode persoon 2 

 Zie RINPERSOONS1 

  

RINPERSOON2   
Identificatienummer persoon 2 

  

RINPERSOONS3   
Soort identificatiecode persoon 3 

 Zie RINPERSOONS1 

  

RINPERSOON3   
Identificatienummer persoon 3 

  

ENCRYPTED_REGNR 
Versleuteld registratienummer van de vordering in de huidige maand 

  

ENCRYPTED_VREGNR 
Versleutelde regristratienummer van de vordering in de voorgaande maand 

  

JAAR   
Verslagjaar 

  

MAAND   
Verslagmaand 

01 Januari 

02 Februari 

03 Maart 

04 April 

05 Mei 

06 Juni 

07 Juli 

08 Augustus 

09 September 

10 Oktober 
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MAAND (vervolg)  
Verslagmaand 

11 November 

12 December 

  

BNR   
Berichtgevercode huidige verslagmaand 

5001 Sociale Verzekeringsbank Amstelveen (SVB) 

6000 ISD Voorne-Putten-Rozenburg 

6001 ISD Noordoost 

6002 ISD Noordenkwartier 

6003 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 

6004 ISWI 

6005 IGSD Veluwerand 

6006 ISD De Rijnstreek 

6007 Regionale Sociale Dienst Hoekse Waard 

6008 ISD Bollenstreek 

6009 ISD Midden Langstraat 

6010 IGSD Steenwijkerland & Westerveld 

6011 CWI Bommelerwaard 

6012 OptimISD 

6013 Pentasz Mergelland 

6014 RSD Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden 

6015 Orionis Walcheren 

6016 ISD BOL 

6017 ISD Kompas 

6018 ISD Kop van Noord-Holland 

6019 Sociale Dienst Drechtsteden 

6020 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug 

6021 K-5 Gemeenten 

6022 Sociale Dienst Oost Achterhoek 

  

GEMEENT   
Gemeentenummer huidige verslagmaand 

  

VBNR   
Berichtgevercode vorige verslagmaand 

     Niet van toepassing 

5001 Sociale Verzekeringsbank Amstelveen (SVB) 

6000 ISD Voorne-Putten-Rozenburg 

6001 ISD Noordoost 

6002 ISD Noordenkwartier 

6003 Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân 

6004 ISWI 

6005 IGSD Veluwerand 

6006 ISD De Rijnstreek 

6007 Regionale Sociale Dienst Hoekse Waard 

6008 ISD Bollenstreek 

6009 ISD Midden Langstraat 

6010 IGSD Steenwijkerland & Westerveld 

6011 CWI Bommelerwaard 
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VBNR (vervolg)  
Berichtgevercode vorige verslagmaand 

6012 OptimISD 

6013 Pentasz Mergelland 

6014 RSD Alblasserwaard-Oost/Vijfheerenlanden 

6015 Orionis Walcheren 

6016 ISD BOL 

6017 ISD Kompas 

6018 ISD Kop van Noord-Holland 

6019 Sociale Dienst Drechtsteden 

6020 Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug 

6021 K-5 Gemeenten 

6022 Sociale Dienst Oost Achterhoek 

  

VGEMEENT 
Gemeentenummer vorige verslagmaand 

  

INSTROOM   
Instroom 

0 Geen instroom 

1 Instroom in verslagmaand 

  

UITSTROOM 
Uitstroom 

0 Geen uitstroom 

1 Uitstroom m.i.v. komende verslagmaand 

  

DOORSTROOM 
Doorstroom 

0 Geen doorstroom 

1 Doorstroom van vorige naar komende verslagmaand 

  

GEBJR1   
K02; geboortejaar, persoon 1 

9999 Onbekend 

  

GEBMND1   
K02; geboortemaand, persoon 1 

01 Januari 

02 Februari 

03 Maart 

04 April 

05 Mei 

06 Juni 

07 Juli 

08 Augustus 

09 September 

10 Oktober 
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GEBMND1 (vervolg)  
K02; geboortejaar, persoon 1 

11 November 

12 December 

99 Onbekend 

  

GEBJR2   
K02; geboortejaar, persoon 2 

0000 Niet van toepassing 

  

GEBMND2   
K02; geboortemaand, persoon 2 

00 Niet van toepassing 

01 Januari 

02 Februari 

03 Maart 

04 April 

05 Mei 

06 Juni 

07 Juli 

08 Augustus 

09 September 

10 Oktober 

11 November 

12 December 

  

GESL1   
K03; geslacht, persoon 1 

1 Man 

2 Vrouw 

9 Onbekend 

  

GESL2   
K03; geslacht, persoon 2 

0 Niet van toepassing 

1 Man 

2 Vrouw 

9 Onbekend 

  

DATBESL   
Datum besluit 

19001980 Ongeldige score 
99999999 Onbekend 
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AARDUITK   
K07; aard uitkering 

01 WWB/Abw, algemeen 

02 WWB/Abw, bijzonder 

11 Ioaw 

12 Ioaz 

13 Wwik 

99 Onbekend 

  

ONTSTAAN   
K08; ontstaansgrond vordering 

01 Verlaging/boete/maatregel; als terugvordering geboekt 

02 Verlaging/boete/maatregel; niet als terugvordering geboekt 

11 Terugvordering; onverschuldigde bet; niet verwijtb aan pers 

12 Terugvordering; vanwege verleend voorschot 

13 Terugvordering; onverschuldigde bet; wel verwijtb aan pers 

14 Terugvordering; later ter beschikking gekomen middelen 

15 Terugvordering; niet nakomen verplichtingen bij lening 

16 Terugvordering; niet nakomen re-integratieverplichtingen 

21 Verhaal; op onderhoudsplichtige 

22 Verhaal; overig 

31 Vordering als gevolg geldleningen; duurzame gebruiksgoederen 

32 Vordering als gevolg geldleningen; voor bedrijfskapitaal 

33 Vordering als gevolg geldleningen; levensonderh zelfstandige 

34 Vordering als gevolg geldleningen; bij krediethypotheek 

35 Vordering als gevolg geldleningen; overig(ex betdatm overbr) 

41 Overige vorderingen; gecedeerde alimentatie 

42 Overige vorderingen; overige cederingen 

43 Overige vorderingen; rente 

44 Overige vorderingen; invorderingskosten 

49 Overige vorderingen; overig(incl wijzig betaaldat overbrug) 

99 Onbekend 

  

STATVOR1   
K12; status van de vordering, persoon 1 

00 Niet van toepassing 

11 Lopende aflossing; inhouding op (GSD-)uitkering 

12 Lopende aflossing; minnelijke regeling 

13 Lopende aflossing; verr met elders verstrekte uitkering 

14 Lopende aflossing; LBIO 

15 Lopende aflossing; beslag 

21 Tijdelijk geen invordering; ontbreken aflossingscapaciteit 

22 Tijdelijk geen invordering; prioriteit andere interne vorder 

23 Tijdelijk geen invordering; prioriteit andere externe vorder 

24 Tijdelijk geen invordering; lopende gerechtelijke procedure 

25 Tijdelijk geen invordering; lopende admin proced(incl. bezw) 

26 Tijdelijk geen invordering; onbekende verblijfplaats 

27 Tijdelijk geen invordering; verblijf in het buitenland 

28 Tijdelijk geen invordering; schuldsanering 

29 Tijdelijk geen invordering; overige redenen 

31 Def buiten invord gesteld; voldaan aan betalingsverplichting 
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STATVOR1 (vervolg)  
K12; status van de vordering, persoon 1 

32 Def buiten invord gesteld; schuldsanering 

33 Def buiten invord gesteld; afkoop 

34 Def buiten invord gesteld; ontbreken aflossingscapaciteit 

35 Def buiten invord gesteld; onbekende verblijfplaats 

36 Def buiten invord gesteld; verblijf in het buitenland 

37 Def buiten invord gesteld; overlijden 

38 Def buiten invord gesteld; dringende reden 

39 Def buiten invord gesteld; overige redenen 

40 Def buiten invord gesteld; afboeken kruimelbedragen 

41 Schuld geheel afgelost 

99 Onbekend 

  

STATVOR2   
K12; status van de vordering, persoon 2 

 Zie STATVOR1 

  

HOOGSCHU 
K09; hoogte beginschuld 

  

HOOGBD1   
K11; hoogte bedrag correctie (1e invulmogelijkheid) 

  

HOOGBD2   
K11; hoogte bedrag correctie (2e invulmogelijkheid) 

  

HOOGBD3   
K11; hoogte bedrag correctie (3e invulmogelijkheid) 

  

SALDOS   
K13; saldo van de schuld 

  

TOTOB   
K15; totaal ontvangen bedrag 

  

OPHOOG   
Ophoogfactor 
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4. Lijst van afkortingen 

ABW – Algemene BijstandsWet, vanaf 1 januari 2004 WWB.  

Bbz – Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.  

CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek.  

GBA – Gemeentelijke Basisadministratie. 

GSD – Gemeentelijke Sociale Dienst. 

IOAW – Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidongeschikte werkloze 

Werknemers. 

 

IOAZ – Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidongeschikte gewezen 

Zelfstandigen.  

 

LBIO – Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage. 

RIN – Recordidentificatienummer. 

SVB – Sociale verzekeringsbank. 

UWV – Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen. 

Wik – Wet inkomensvoorziening kunstenaars, vanaf 1 januari 2005 Wwik.  

WSNP – Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 

WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, vanaf 29 december 2005 WIA. 

WIA – Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Opvolger vanaf 29 december 2005 

van WAO. 

WIJ – Wet investeren in jongeren. Beëindigd met ingang van 1 januari 2012 

WW – Werkloosheidswet. 

WWB – Wet werk en inkomen. Opvolger van ABW vanaf 1 januari 2004. 

Wwik – Wet werk en inkomen kunstenaars. Beëindigd met ingang van juli 2012.  

ZW – Ziektewet. 

 


