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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 Maandbedragen van personen met een overige 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):  

De bestanden zijn beschikbaar over de  jaren 1999 t/m 2016. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 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/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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie OVUITKMNDBEDRAGBUS      4 

Inhoudsopgave 

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

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 5 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 6 

Onderwerp microdatabestand(en) .................................................................................................. 6 

Beschrijving ................................................................................................................................... 6 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 6 

Methodologie ................................................................................................................................. 6 

3. Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 7 

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 7 

Toelichting op de variabelen ............................................................................................. 8 

RINPERSOONS ............................................................................................................................ 8 

RINPERSOON............................................................................................................................... 8 

AANVOVUITKMNDBEDRAG ................................................................................................... 9 

EINDOVUITKMNDBEDRAG ..................................................................................................... 9 

OVUITKGESCHATMNDBEDRAGFISC .................................................................................... 9 

OVUITKGESCHATMNDBEDRAGLOONHEF ........................................................................ 10 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 12 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie OVUITKMNDBEDRAGBUS      5 

1. Inleiding 

Het team Microdata Services 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 

“Maandbedragen van personen met een overige 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
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Dit bestand bevat gegevens over de uitgekeerde maandbedragen aan alle personen die in een 

bepaald jaar een overige uitkering (Ziektewet, Wachtgeld en uitkeringen die nergens anders 

ingedeeld zijn) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het 

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

tijdsleutelvoor elke dag in het jaar aangegeven wat het geschatte fiscale maandbedrag aan 

uitkering is in de maand waarin de dag valt. Ook is de bijbehorende geschatte loonheffing 

gegeven. 

Beschrijving van de populatie 

Alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering (Ziektewet, Wachtgeld en 

uitkeringen die nergens anders ingedeeld zijn) hebben ontvangen (exclusief nabetalingen aan 

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

Methodologie 

De maandbedragen worden afgeleid van de OVUITKPERSOONBUS- en  

OVUITKJAARBEDRAGTAB - bestanden. Het jaarbedrag van een persoon wordt evenredig 

verdeeld over de maanden dat de persoon een uitkering had. Hierbij wordt rekening 

gehouden met het aantal dagen per maand dat de persoon een uitkering had. Bij een halve 

maand uitkering, ligt het maandbedrag van die maand dan ook de helft lager dan bij een 

maand waarin de persoon gedurende de hele maand een uitkering had. Omdat 

maandbedragen binnen een jaar dus kunnen verschillen, heeft het bestand een BUSvorm, 

zodat op elk moment het geldende maandbedrag geselecteerd kan worden. Wel is 

gecorrigeerd voor het feit dat maanden verschillende aantal dagen hebben. Door deze 

correctie is het maandbedrag van een persoon voor een hele maand uitkering altijd hetzelfde, 

ongeacht de precieze maand.  

Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de personen met 

een overige uitkering en de bijbehorende periodes (zowel voor als vanaf 2006), zie de 

omschrijving van de bestand OVUITKPERSOONBUS. Voor bijzonderheden rondom de 

algemene methodes voor het bepalen van de fiscale bedragengegevens op jaarbasis (zowel 

voor als vanaf 2006), zie de omschrijving van het bestand  OVUITKJAARBEDRAGTAB. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkpersoonbus.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkjaarbedragtab.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkjaarbedragtab.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkpersoonbus.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkjaarbedragtab.pdf
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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 AANVOVUITKMNDBEDRAG A8 

4 EINDOVUITKMNDBEDRAG A8 

5 OVUITKGESCHATMNDBEDRAGFISC F8 

6 OVUITKGESCHATMNDBEDRAGLOONHEF F8 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

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 

personen (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

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. 
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AANVOVUITKMNDBEDRAG 

Aanvang overige uitkering. 

Definitie  

Datum vanaf welke de waarden van de variabelen behorende bij de overige uitkering geldig 

zijn. 

Toelichting bij de definitie  

Dit veld geeft samen met het veld EINDOVUITKMNDBEDRAG, de geldigheidsduur weer 

van attributen van de AOW uitkering. 

Toelichting bij het gebruik  

Sommige waarden hebben een administratiefve betekenis:  

 77777777 Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode  

 88888888 Wordt pas lopend na de verslagperiode  

 99999999 Is beëindigd vóór de verslagperiode  

EINDOVUITKMNDBEDRAG 

Einde overige uitkering. 

Definitie  

Datum tot welke waarden van de variabelen behorende bij de overige uitkering geldig zijn. 

Toelichting bij de definitie  

Dit veld geeft samen met het veld AANVOVUITKMNDBEDRAG, de geldigheidsduur weer 

van attributen van de AOW uitkering. 

Toelichting bij het gebruik  

Sommige waarden hebben een administratieve betekenis:  

 77777777 Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode  

 88888888 Wordt pas lopend na de verslagperiode  

 99999999 Is beëindigd vóór de verslagperiode  

OVUITKGESCHATMNDBEDRAGFISC 

Geschat maandbedrag overige uitkeringen. 

Definitie  

Geschat fiscaal maandbedrag van de overige uitkeringen die in de verslagmaand door de 

uitkeringsgerechtigde zijn ontvangen. 

Toelichting bij de definitie  

De maandbedragen worden afgeleid van de OVUITKPERSOONBUS- en  

OVUITKJAARBEDRAGTAB  - bestanden. Het jaarbedrag van een persoon wordt 

evenredig verdeeld over de maanden dat de persoon een uitkering had. Hierbij wordt 

rekening gehouden met het aantal dagen per maand dat de persoon een uitkering had. Bij een 

halve maand uitkering, ligt het maandbedrag van die maand dan ook de helft lager dan bij 

een  

https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkpersoonbus.pdf
http://www.cbs.nl:81/NR/rdonlyres/935EF67D-475F-4581-AFC8-F707D7DBE697/0/ssbovuitkjaarbedragtabmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl:81/NR/rdonlyres/935EF67D-475F-4581-AFC8-F707D7DBE697/0/ssbovuitkjaarbedragtabmicrodata.pdf
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maand waarin de persoon gedurende de hele maand een uitkering had. Wel is gecorrigeerd 

voor het feit dat maanden verschillende aantal dagen hebben. Door deze correctie is het 

maandbedrag van een persoon voor een hele maand uitkering altijd hetzelfde, ongeacht de 

precieze maand.  

Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de personen met 

een overige uitkering en de bijbehorende periodes (zowel voor als vanaf 2006), zie de 

omschrijving van het bestand OVUITKPERSOONBUS. 

Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de fiscale 

bedragengegevens op jaarbasis (zowel voor als vanaf 2006), zie de omschrijving van het 

bestand OVUITKJAARBEDRAGTAB. 

Toelichting bij het gebruik  

Omdat maandbedragen binnen een jaar dus kunnen verschillen, heeft het bestand een 

busvorm, zodat op elk moment het geldende maandbedrag geselecteerd kan worden 

OVUITKGESCHATMNDBEDRAGLOONHEF 

Geschat maandbedrag loonheffing overige uitkeringen. 

Definitie  

Geschat maandbedrag aan loonheffing dat geheven is over het fiscaal uitkeringsbedrag van 

de overige uitkeringen die in de verslagmaand door de uitkeringsgerechtigde zijn ontvangen. 

Toelichting bij de definitie  

De maandbedragen worden afgeleid van de BIJSTANDPERSOON- en 

BIJSTANDJAARBEDRAGTAB- bestanden. Het jaarbedrag van een persoon wordt 

evenredig verdeeld over de maanden dat de persoon een uitkering had. Hierbij wordt 

rekening gehouden met het aantal dagen per maand dat de persoon een uitkering had. Bij een 

halve maand uitkering, ligt het maandbedrag van die maand dan ook de helft lager dan bij 

een maand waarin de persoon gedurende de hele maand een uitkering had. Wel is 

gecorrigeerd voor het feit dat maanden verschillende aantal dagen hebben. Door deze 

correctie is het maandbedrag van een persoon voor een hele maand uitkering altijd hetzelfde, 

ongeacht de precieze maand.  

Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de personen met 

een overige uitkering en de bijbehorende periodes (zowel voor als vanaf 2006), zie de 

omschrijving van het bestand OVUITKPERSOONBUS.  

Voor bijzonderheden rondom de algemene methodes voor het bepalen van de fiscale 

bedragengegevens op jaarbasis (zowel voor als vanaf 2006), zie de omschrijving van het 

bestand OVUITKJAARBEDRAGTAB. 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkpersoonbus.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkjaarbedragtab.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2017/46/bijstandpersoonbus.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2017/46/bijstandjaarbedragtab.pdf
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2016/51/ovuitkpersoonbus.pdf
http://www.cbs.nl:81/NR/rdonlyres/935EF67D-475F-4581-AFC8-F707D7DBE697/0/ssbovuitkjaarbedragtabmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl:81/NR/rdonlyres/935EF67D-475F-4581-AFC8-F707D7DBE697/0/ssbovuitkjaarbedragtabmicrodata.pdf
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Toelichting bij het gebruik  

Omdat maandbedragen binnen een jaar dus kunnen verschillen, heeft het bestand een 

busvorm, zodat op elk moment het geldende maandbedrag geselecteerd kan worden.  

- Tot en met 2005 geldt dat de fiscale gegevens uitsluitend uit de Fibase worden gehaald. 

Vanaf 2006 worden ze uitsluitend uit de Polisadministratie gehaald.  

- Het is mogelijk dat er bedragen voorkomen van personen die gedurende het jaar geen 

uitkering hebben ontvangen (aantal kalenderdagen is nul). Deze bedragen kunnen als 

nabetalingsloonheffing gezien worden (van overleden personen). 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

111110 OVUITKMNDBEDRAGBUS 1999 t/m 2009V1 Eerste plaatsing 

120419 OVUITKMNDBEDRAGBUS 1999 t/m 2006V2 SSB-revisie 2011/2012 stadium 2 

120611 OVUITKMNDBEDRAGBUS 2010V1 Eerste plaatsing 

130703 OVUITKMNDBEDRAGBUS 2011V1 Eerste plaatsing 

140407 OVUITKMNDBEDRAGBUS 1999 t/m 2006V3 Variabelennaamswijziging 

140407 OVUITKMNDBEDRAGBUS 2007 t/m 2011V2 Variabelennaamswijziging 

140407 OVUITKMNDBEDRAGBUS 2012V1 Eerste plaatsing 

OVUITKMNDBEDRAGBUS 2013V1 Eerste plaatsing 

OVUITKMNDBEDRAGBUS2014V1 Eerste plaatsing 

OVUITKMNDBEDRAGBUS2015V1 Eerste plaatsing 

OVUITKMNDBEDRAG2016BUSV1 Eerste plaatsing 

 


