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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 Personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering.” 

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.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

MICAOTOTPERSOONBUS 2009 t/m 2014V1; 

MICAOTOTPERSOON2015BUSV2; 

 MICAOTOTPERSOON2016BUSV1. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Deze bestanden zijn de micro-geïntegreerde versies van de AOTOTPERSOONBUS. 

 De micro-geïntegreerde versies heeft tot doel consistentie te bewerkstelligen tussen 

bronnen en binnen een bron (longitudinale consistentie). Daartoe worden databestanden 

met elkaar geconfronteerd en worden conflicterende gegevens gecorrigeerd. In feite deelt 

micro-integratie het SSB op in twee delen: het actuele SSB en het micro-geïntegreerde 

SSB. Aangezien micro-integratie tijd kost, en bovendien pas kan starten als de traagste 

bron beschikbaar is, zijn deze gegevens minder actueel. Het micro-geïntegreerde SSB 

wordt vooral gebruikt voor de virtuele volkstelling en voor longitudinaal onderzoek. 

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

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/25/aototpersoonbus.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van het CBS 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 

“Personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering”. 

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


 

 

Microdataservices 
 

 Documentatie micaototpersoonbus                               6 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, 

WAZ, WAJONG of WIA) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die 

gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). Van deze personen is door middel van 

een tijdsleutel aangegeven op welke dagen in het jaar de persoon een uitkering had en 

welk(e) soort(en) arbeidsongeschiktheidsuitkering het dan betreft met hun aanvangsdatums. 

Ook wordt de mate van arbeidsongeschiktheid van de persoon gegeven.  

• WAO: Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; 

• WAZ: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen; 

• Wajong : Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; 

• WIA: Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.  

De WIA kent twee soorten uitkeringsrecht: IVA (Inkomensverzekering voor Volledig en 

Duurzaam Arbeidsongeschikten) en WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten). Werknemers zijn in principe verplicht verzekerd voor de WIA. In 

bepaalde gevallen is een werknemer niet verplicht verzekerd. Het is mogelijk om bij het 

UWV een vrijwillige WIA-verzekering af te sluiten. Personen met een uitkering uit een 

vrijwillige WIA-verzekering zijn ook vertegenwoordigd in dit bestand. 

Beschrijving van de populatie 

Alle personen met een Arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering in een bepaald jaar (exclusief 

nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering hadden). 

Methodologie 

Er is een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methode beschikbaar in de bijlage. 

Bijlagen 

Bijlage_Personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering.pdf 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 MICAANVAOTOTPERSOON A8 

4 MICEINDAOTOTPERSOON A8 

5 MICWAJONG A1 

6 MICWAO A1 

7 MICWAZ A1 

8 MICIVA A1 

9 MICWGA A1 

10 MICAANVANGWAJONG A8 

11 MICAANVANGWAO A8 

12 MICAANVANGWAZ A8 

13 MICAANVANGIVA A8 

14 MICAANVANGWGA A8 

15 MICMATEAOPERS A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

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

Persoonsgegevens (GBA). 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINPERSOON 

RINPERSOON 

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 RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

MICAANVAOTOTPERSOON 

Datum vanaf welke de waarden van de variabelen geldig zijn 

Definitie  

Begindatum van de periode waarin de waarden van de variabelen geldig zijn 

Toelichting bij het gebruik  
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Datumformat is JJJJMMDD. Als het veld de datum 77777777 bevat dan betekent dit: 

Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode, 88888888 Uitkering wordt pas lopend 

na de verslagperiode en 99999999 Uitkering is beëindigd vóór de verslagperiode. 

MICEINDAOTOTPERSOON 

Datum tot welke de waarden van de variabelen geldig zijn 

Definitie  

Einddatum van de periode waarin de waarden van de variabelen geldig zijn 

Toelichting bij de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumformat is JJJJMMDD. Als het veld de datum 77777777 bevat dan betekent dit: 

Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode, 88888888 Uitkering wordt pas lopend 

na de verslagperiode en 99999999 Uitkering is beëindigd vóór de verslagperiode. 

MICWAJONG 

Ontvangt wel/geen WAJONG-uitkering 

Definitie  

Variabele geeft weer of persoon wel of geen Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten (WAJONG)-uitkering ontvangt. 

Toelichting bij de definitie  

Hoe bepaald wordt of een persoon een WAJONG-uitkering heeft, staat beschreven in de 

toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

Toelichting bij het gebruik  

Tussen 2006 en 2007 is door veranderde methodiek een trendbreuk opgetreden in het aantal 

personen met een WAJONG-uitkering. Zie voor meer informatie en achtergronden de 

toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). Je ziet een flinke 

daling van het aantal AO-personen bij de aansluiting van 2014 op 2015 (versie 2), zie 

controletabblad in de bijbehorende ods-file. De daling zie je vooral bij de Wajong en komt 

door een veranderde methodiek in het gebruikte bronbestand van team Sociale Zekerheid, zie 

ook de bijlage bij dit data-ontwerp. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen uitkering krachten de Wajong 

1 Uitkering krachtens de Wajong 

MICWAO 

Ontvangt wel/geen WAO-uitkering 

Definitie  

Variabele geeft weer of persoon wel of geen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(WAO)-uitkering ontvangt. 
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Toelichting bij de definitie  

Hoe bepaald wordt of een persoon een WAO-uitkering heeft, staat beschreven in de 

toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

Toelichting bij het gebruik  

Er komen WAO-uitkeringen voor met een aanvangsdatum na 1 januari 2006, terwijl deze 

wet aan het eind van 2005 is vervangen door de WIA. Zie voor meer informatie en 

achtergronden de toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen uitkering krachten de WAO 

1 Uitkering krachtens de WAO 

MICWAZ 

Ontvangt wel/geen WAZ-uitkering 

Definitie  

Uitkeringsgerechtigde ontvangt uitkering krachtens een arbeidsongeschiktheidsregeling (AO) 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan of persoon ultimo verslagperiode een uitkering krachtens de Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) ontving. Hoe bepaald wordt of een 

persoon een WAZ-uitkering heeft, staat beschreven in de toelichting bij het dataontwerp van 

MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

Toelichting bij het gebruik  

Tussen 2006 en 2007 is de methodiek van het meten van deze variabele veranderd. Zie voor 

meer informatie en achtergronden de toelichting bij het dataontwerp van 

MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen uitkering krachten de WAZ 

1 Uitkering krachtens de WAZ 

MICIVA 

Ontvangt wel/geen IVA-uitkering 

Definitie  

Variabele geeft weer of persoon wel of geen Inkomensverzekering voor Volledig en 

Duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)-uitkering ontvangt. 

Toelichting bij de definitie  

Hoe bepaald wordt of een persoon een IVA-uitkering heeft, staat beschreven in de 

toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). De IVA is 

onderdeel van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). 

Toelichting bij het gebruik  
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Tussen 2006 en 2007 is door veranderde methodiek een trendbreuk opgetreden in het aantal 

personen met een IVA-uitkering. Zie voor meer informatie en achtergronden de toelichting 

bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen uitkering krachtens de IVA 

1 Uitkering krachtens de IVA 

MICWGA 

Ontvangt wel/geen WGA-uitkering 

Definitie  

Variabele geeft weer of persoon wel of geen regeling Werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten (WGA)-uitkering ontvangt. 

Toelichting bij de definitie  

Hoe bepaald wordt of een persoon een WGA-uitkering heeft, staat beschreven in de 

toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). De WGA is 

onderdeel van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). 

Toelichting bij het gebruik  

Tussen 2006 en 2007 is door veranderde methodiek een trendbreuk opgetreden in het aantal 

personen met een WGA-uitkering. Zie voor meer informatie en achtergronden de toelichting 

bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen uitkering krachtens de WGA 

1 Uitkering krachtens de WGA 

MICAANVANGWAJONG 

Begindatum WAJONG-uitkering 

Definitie  

De datum van aanvang van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 

(WAJONG)-uitkering van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

De datum (JJJJMMDD) van aanvang van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten (WAJONG)-uitkering van een persoon wordt bepaald aan de hand van de 

periodes dat de persoon een uitkering ontvangt. De aanvangdatum is de datum waarop de 

eerste uitkeringsperiode begint en zolang de uitkeringsperiodes aansluitend zijn verandert de 

aanvangdatum niet (ook over de jaren heen). Pas wanneer er een onderbreking is van de 

uitkering en de uitkering meer dan één dag later weer begint, verandert de aanvangsdatum. 

Die wordt dan gelijk aan de datum waarop de uitkering opnieuw is begonnen. De 

aanvangsdatum van dit bestand moet niet gezien worden als aanvang van het recht op de 

uitkering. Voor het berekenen van de WAJONG-uitkeringsduur aan de hand van de aanvang 
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van het recht is de variabele AANVANGWAJONG uit de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV 

daarom beter geschikt, zie ook de toelichting bij het gebruik. 

Toelichting bij het gebruik  

De aanvangsdatums van de uitkeringen zijn bepaald aan de hand van de periodes (begin- en 

eindgeldigheid) die personen als uitkeringsontvanger in de bestanden voorkomen 

(consistentie met de data). Als periodes niet aansluiten, ontstaat een nieuwe aanvangsdatum. 

Dit kan afwijken van de in de bron geregistreerde aanvangsdatum en de aanvangsdatum in 

de niet-microgeïntegreerde AO-bestanden van team Sociale Zekerheid (waarbij de 

aanvangsdatum gezien kan worden als aanvang recht). Voor het berekenen van de 

WAJONG-uitkeringsduur aan de hand van de aanvang van het recht is de variabele 

AANVANGWAJONG uit de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom beter geschikt. De 

aanvang van de uitkering werd voor het verslagjaar 1999 (het eerste SSB-jaar voor deze 

uitkering) bepaald op basis van de aanvang van de reguliere betalingen van dat jaar of, als 

deze datum 1 januari is, de aanvang van het recht op de uitkering. Tussen 2006 en 2007 is de 

methodiek om dit bestand te maken sterk veranderd wat tot een trendbreuk in het aantal 

personen met een AO-uitkering heeft geleid. Dit kan ook gevolgen hebben gehad voor de 

aanvangsdatums. Ook zijn vanwege deze SSB-revisie in 2011 de bestanden tot en met 2006 

omgevormd tot BUS-bestanden wat gevolgen kan hebben gehad voor de aanvangsdatums. 

Zie voor meer informatie de toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in 

de bijlage). 

MICAANVANGWAO 

Begindatum WAO-uitkering 

Definitie  

De datum van aanvang van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)-

uitkering van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

De datum (JJJJMMDD) van aanvang van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 

(WAO)-uitkering van een persoon wordt bepaald aan de hand van de periodes dat de persoon 

een uitkering ontvangt. De aanvangdatum is de datum waarop de eerste uitkeringsperiode 

begint en zolang de uitkeringsperiodes aansluitend zijn verandert de aanvangdatum niet (ook 

over de jaren heen). Pas wanneer er een onderbreking is van de uitkering en de uitkering 

meer dan één dag later weer begint, verandert de aanvangsdatum. Die wordt dan gelijk aan 

de datum waarop de uitkering opnieuw is begonnen. De aanvangsdatum van dit bestand 

moet niet gezien worden als aanvang van het recht op de uitkering. Voor het berekenen van 

de WAO-uitkeringsduur aan de hand van de aanvang van het recht is de variabele 

AANVANGWAO uit de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom beter geschikt, zie ook de 

toelichting bij het gebruik. 

Toelichting bij het gebruik  

De aanvangsdatums van de uitkeringen zijn bepaald aan de hand van de periodes (begin- en 

eindgeldigheid) die personen als uitkeringsontvanger in de bestanden voorkomen 
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(consistentie met de data). Als periodes niet aansluiten, ontstaat een nieuwe aanvangsdatum. 

Dit kan afwijken van de in de bron geregistreerde aanvangsdatum en de aanvangsdatum in 

de niet-microgeïntegreerde AO-bestanden van team Sociale Zekerheid (waarbij de 

aanvangsdatum gezien kan worden als aanvang recht). Voor het berekenen van de WAO-

uitkeringsduur aan de hand van de aanvang van het recht is de variabele AANVANGWAO 

uit de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom beter geschikt. De aanvang van de uitkering 

werd voor het verslagjaar 1999 (het eerste SSB-jaar voor deze uitkering) bepaald op basis 

van de aanvang van de reguliere betalingen van dat jaar of, als deze datum 1 januari is, de 

aanvang van het recht op de uitkering. Tussen 2006 en 2007 is de methodiek om dit bestand 

te maken sterk veranderd wat tot een trendbreuk in het aantal personen met een AO-uitkering 

heeft geleid. Dit kan ook gevolgen hebben gehad voor de aanvangsdatums. Ook zijn 

vanwege deze SSB-revisie in 2011 de bestanden tot en met 2006 omgevormd tot BUS-

bestanden wat gevolgen kan hebben gehad voor de aanvangsdatums. Zie voor meer 

informatie de toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

MICAANVANGWAZ 

Begindatum WAZ-uitkering 

Definitie  

De datum van aanvang van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen 

(WAZ)-uitkering van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

De datum (JJJJMMDD) van aanvang van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 

zelfstandigen (WAZ)-uitkering van een persoon wordt bepaald aan de hand van de periodes 

dat de persoon een uitkering ontvangt. De aanvangdatum is de datum waarop de eerste 

uitkeringsperiode begint en zolang de uitkeringsperiodes aansluitend zijn verandert de 

aanvangdatum niet (ook over de jaren heen). Pas wanneer er een onderbreking is van de 

uitkering en de uitkering meer dan één dag later weer begint, verandert de aanvangsdatum. 

Die wordt dan gelijk aan de datum waarop de uitkering opnieuw is begonnen. De 

aanvangsdatum van dit bestand moet niet gezien worden als aanvang van het recht op de 

uitkering. Voor het berekenen van de WAZ-uitkeringsduur aan de hand van de aanvang van 

het recht is de variabele AANVANGWAZ uit de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom 

beter geschikt, zie ook de toelichting bij het gebruik. 

Toelichting bij het gebruik  

De aanvangsdatums van de uitkeringen zijn bepaald aan de hand van de periodes (begin- en 

eindgeldigheid) die personen als uitkeringsontvanger in de bestanden voorkomen 

(consistentie met de data). Als periodes niet aansluiten, ontstaat een nieuwe aanvangsdatum. 

Dit kan afwijken van de in de bron geregistreerde aanvangsdatum en de aanvangsdatum in 

de niet-microgeïntegreerde AO-bestanden van team Sociale Zekerheid (waarbij de 

aanvangsdatum gezien kan worden als aanvang recht). Voor het berekenen van de WAZ-

uitkeringsduur aan de hand van de aanvang van het recht is de variabele AANVANGWAZ 

uit de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom beter geschikt. De aanvang van de uitkering 
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werd voor het verslagjaar 1999 (het eerste SSB-jaar voor deze uitkering) bepaald op basis 

van de aanvang van de reguliere betalingen van dat jaar of, als deze datum 1 januari is, de 

aanvang van het recht op de uitkering. Tussen 2006 en 2007 is de methodiek dit bestand te 

maken sterk veranderd wat tot een trendbreuk in het aantal personen met een AO-uitkering 

heeft geleid. Dit kan ook gevolgen hebben gehad voor de aanvangsdatums. Ook zijn 

vanwege deze SSB-revisie in 2011 de bestanden tot en met 2006 omgevormd tot BUS-

bestanden wat gevolgen kan hebben gehad voor de aanvangsdatums. Zie voor meer 

informatie de toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

MICAANVANGIVA 

Begindatum IVA-uitkering 

Definitie  

De datum van aanvang van de Inkomensverzekering voor Volledig en Duurzaam 

Arbeidsongeschikten (IVA)-uitkering van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

De datum (JJJJMMDD) van aanvang van de Inkomensverzekering voor Volledig en 

Duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA)-uitkering van een persoon wordt bepaald aan de hand 

van de periodes dat de persoon een uitkering ontvangt. De aanvangdatum is de datum 

waarop de eerste uitkeringsperiode begint en zolang de uitkeringsperiodes aansluitend zijn 

verandert de aanvangsdatum niet (ook over de jaren heen). Pas wanneer er een onderbreking 

is van de uitkering en de uitkering meer dan één dag later weer begint, verandert de 

aanvangsdatum. Die wordt dan gelijk aan de datum waarop de uitkering opnieuw is 

begonnen. De aanvangsdatum in deze component moet niet gezien worden als aanvang van 

het recht op de uitkering. Voor het berekenen van de IVA-uitkeringsduur aan de hand van de 

aanvang van het recht is de variabele AANVANGIVA uit de 

AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom beter geschikt, zie ook de toelichting bij het 

gebruik. 

Toelichting bij het gebruik  

De aanvangsdatums van de uitkeringen zijn bepaald aan de hand van de periodes (begin- en 

eindgeldigheid) die personen als uitkeringsontvanger in de bestanden voorkomen 

(consistentie met de data). Als periodes niet aansluiten, ontstaat een nieuwe aanvangsdatum. 

Dit kan afwijken van de in de bron geregistreerde aanvangsdatum en de aanvangsdatum in 

de niet-microgeïntegreerde AO-componenten van team Sociale Zekerheid (waarbij de 

aanvangsdatum gezien kan worden als aanvang recht). Voor het berekenen van de IVA-

uitkeringsduur aan de hand van de aanvang van het recht is de variabele AANVANGIVA uit 

de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom beter geschikt. De aanvang van de uitkering 

werd voor het verslagjaar 1999 (het eerste SSB-jaar voor deze uitkering) bepaald op basis 

van de aanvang van de reguliere betalingen van dat jaar of, als deze datum 1 januari is, de 

aanvang van het recht op de uitkering. Tussen 2006 en 2007 is de methodiek dit bestand te 

maken sterk veranderd wat tot een trendbreuk in het aantal personen met een AO-uitkering 

heeft geleid. Dit kan ook gevolgen hebben gehad voor de aanvangsdatums. Ook zijn 
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vanwege deze SSB-revisie in 2011 de bestanden tot en met 2006 omgevormd tot BUS-

bestanden wat gevolgen kan hebben gehad voor de aanvangsdatums. Zie voor meer 

informatie de toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

MICAANVANGWGA 

Begindatum WGA-uitkering 

Definitie  

De datum van aanvang van de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)-

uitkering van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

De datum (JJJJMMDD) van aanvang van de Werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten (WGA)-uitkering van een persoon wordt bepaald aan de hand van de 

periodes dat de persoon een uitkering ontvangt. De aanvangsdatum is de datum waarop de 

eerste uitkeringsperiode begint en zolang de uitkeringsperiodes aansluitend zijn verandert de 

aanvangsdatum niet (ook over de jaren heen). Pas wanneer er een onderbreking is van de 

uitkering en de uitkering meer dan één dag later weer begint, verandert de aanvangsdatum. 

Die wordt dan gelijk aan de datum waarop de uitkering opnieuw is begonnen. De 

aanvangsdatum in deze component moet niet gezien worden als aanvang van het recht op de 

uitkering. Voor het berekenen van de WGA-uitkeringsduur aan de hand van de aanvang van 

het recht is de variabele AANVANGWGA uit de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom 

beter geschikt, zie ook de toelichting bij het gebruik. 

Toelichting bij het gebruik  

De aanvangsdatums van de uitkeringen zijn bepaald aan de hand van de periodes (begin- en 

eindgeldigheid) die personen als uitkeringsontvanger in de bestanden voorkomen 

(consistentie met de data). Als periodes niet aansluiten, ontstaat een nieuwe aanvangsdatum. 

Dit kan afwijken van de in de bron geregistreerde aanvangsdatum en de aanvangsdatum in 

de niet-microgeïntegreerde AO-bestanden van team Sociale Zekerheid (waarbij de 

aanvangsdatum gezien kan worden als aanvang recht). Voor het berekenen van de WGA-

uitkeringsduur aan de hand van de aanvang van het recht is de variabele AANVANGWGA 

uit de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV daarom beter geschikt. De aanvang van de uitkering 

werd voor het verslagjaar 1999 (het eerste SSB-jaar voor deze uitkering) bepaald op basis 

van de aanvang van de reguliere betalingen van dat jaar of, als deze datum 1 januari is, de 

aanvang van het recht op de uitkering. Tussen 2006 en 2007 is de methodiek dit bestand te 

maken sterk veranderd wat tot een trendbreuk in het aantal personen met een AO-uitkering 

heeft geleid. Dit kan ook gevolgen hebben gehad voor de aanvangsdatums. Ook zijn 

vanwege deze SSB-revisie in 2011 de bestanden tot en met 2006 omgevormd tot BUS-

bestanden wat gevolgen kan hebben gehad voor de aanvangsdatums. Zie voor meer 

informatie de toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON (in de bijlage). 

MICMATEAOPERS 

Mate arbeidsongeschiktheid 
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Definitie  

Klasse, zoals vastgesteld door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), 

welke de mate van arbeidsongeschiktheid van een persoon weergeeft. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft klassen van percentages, zoals vastgesteld door het UWV. 

Toelichting bij het gebruik  

Tot en met 2006 geld dat wanneer een persoon gelijktijdig meerdere 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen heeft, voor de persoon de hoogste (bekende) klasse wordt 

genomen. Het is niet duidelijk of dit vanaf 2007 ook nog geldt. Tussen 2006 en 2007 is door 

veranderde methodiek een trendbreuk opgetreden in het aantal personen wat 

MICMATEAOPERS betreft (vooral onder de volledig arbeidsongeschikten). Zie voor meer 

informatie en achtergronden de toelichting bij het dataontwerp van MICAOTOTPERSOON 

(in de bijlage). Deze variabele is onbekend voor iedereen vanaf 2015 versie 2, aangezien 

deze ook in het bronbestand voor dit bestand (AOTOTPERSOON van team Sociale 

Zekerheid) onbekend is vanaf dan. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

1 <15% 

2 15 tot 25% 

3 25 tot 35% 

4 35 tot 45% 

5 45 tot 55% 

6 55 tot 65% 

7 65 tot 80% 

8 80 tot en met 100% 

9 onbekend 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

MICAOTOTPERSOONBUS 1999 t/m 2013V1 Eerste plaatsing  

MICAOTOTPERSOONBUS 2014V1 Eerste plaatsing  

MICAOTOTPERSOON2015BUSV2 Populatie verandering 

MICAOTOTPERSOON2016BUSV1 Eerste plaatsing 

 

 


