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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 

microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 

CBS beschikbaar gestelde microdatabestand voor het project “SZW Stapelingsmonitor 

update 2015”, welke afkomstig is van het CBS.”   
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Versiegeschiedenis 

Versie 1 

 ‘141127 Stapelingsbestand SZW 2012 V1.sav’ 

Versie 2 

 ‘150129 Stapelingsbestand SZW 2012 V2.sav’ 

Versie 3 

 ‘160314 Stapelingsbestand SZW 2013 V3_deel1.sav’ 

 ‘160202 Stapelingsbestand SZW 2013 V3_deel2.sav’ 

 

Versie 4 

 ‘170421 Stapelingsmonitor SZW 2014 V4_deel1.sav’ 

 ‘170511 Stapelingsmonitor SZW 2014 V4_deel2.sav’ 

 

Versie 5 

 

 ‘180328 Stapelingsmonitor SZW 2015 V1.sav’ 

 ‘180327 Stapelingsmonitor SZW 2014 V6.sav’ 

 ‘180321 Stapelingsbestand SZW 2013 V4.sav’ 

 ‘180321 Stapelingsbestand SZW 2012 V3.sav’ 

 

Wijzigingen versie 3 t.o.v. versie 2 

 De populatie van versie 3 van het stapelingsbestand omvat personen ingeschreven in 

de GBA op 31 december 2013. Versie 3 van het stapelingsbestand bevat gegevens 

over verslagjaar 2013 en, indien beschikbaar, over 2014. Het format en de 

naamgeving van alle variabelen in het bestand zijn consistent gebleven ten opzichte 

van versie 2 van het stapelingsbestand.  

 De volgende gegevens zijn toegevoegd aan versie 3 van het stapelingsbestand: 

- toegekende persoonsgebonden budgetten (PGB) over verslagjaren 2011 t/m 2014; 

- voorzieningen voor wonen en voor vervoer gefinancierd vanuit de Wet     

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over verslagjaar 2013; 

- totaal aantal personen in het huishouden op 31 december 2013 (AANTPPHH). 

 Versie 2 van het stapelingsbestand bevatte gegevens over verslagjaar 2013, 

waaronder gegevens over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, 

werkloosheidsuitkeringen, bijzondere bijstandsuitkeringen, WSW-indicaties, 

jeugdzorg, gebruik zorg met verblijf via de AWBZ, AWBZ indicaties afgegeven door 

Bureau Jeugdzorg (BJZ), rugzakjes, de wettelijke schuldsanering en het vermogen 

van huishoudens. Al deze gegevens zijn in versie 3 van het stapelingsbestand 

geactualiseerd met behulp van recentere versies van de brongegevens. 
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 Versie 3 van het stapelingsbestand is gedeeld in twee delen. Beide delen omvatten de 

2013 populatie, namelijk personen ingeschreven in de GBA op 31 december 2013.  

- Deel 1 van versie 3 van het stapelingsbestand omvat de 2013 populatie verrijkt 

met informatie over verslagjaren 2011 en 2012 afkomstig uit versie 2 van het 

stapelingsbestand. Dit bestand bevat in principe dezelfde set aan indicatoren als 

in deel 2 van versie 3 van het stapelingsbestand, afgezien van nieuwe informatie 

over persoonsgebonden budgetten en voorzieningen vanuit de Wmo. Een 

verdere uitzondering hierop zijn gegevens over de compensatie eigen risico 

zorgverzekeringswet (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten (WTCG) over verslagjaar 2013. Deze gegevens zijn niet 

geactualiseerd sinds versie 2 van het stapelingsbestand en zijn daarom 

opgenomen in deel 1 van versie 3 van het stapelingsbestand. Doormiddel van de 

variabelen INUPDATE2012 en INUPDATE2013 kan in deel 1 van versie 3 van 

het stapelingsbestand afgeleid worden welke personen tot respectievelijk de 

2012 en 2013 populaties behoren. 

- Twee procent van de 2013 populatie stond een jaar eerder (op 31-12-2012) niet 

ingeschreven in het GBA. Het gevolg hiervan is dat voor de betreffende 

personen geen informatie over verslagjaren 2011 en 2012 beschikbaar is vanuit 

versie 2 van het stapelingsbestand. Voor deze personen hebben daarom alle 

indicatoren in deel 1 van versie 3 van het stapelingsbestand een missingscode 

toegewezen gekregen. 

- Deel 2 van versie 3 van het stapelingsbestand bevat een aantal gegevens uit 

verslagjaren vóór 2013. Dit betreft indicatoren die geheel nieuw zijn toegevoegd 

aan het stapelingsbestand, zoals toegekende persoonsgebonden budgetten 

(PGB).   

 Alle gegevens over inkomen (van personen en huishoudens) en over het vermogen 

van huishoudens in verslagjaar 2013 zijn gebaseerd op definitieve gegevens. 

 In versie 3 van het stapelingsbestand wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen 

tweedelijns en overige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de 

Zorgverzekeringswet (ZvW), maar zijn deze gegevens samengevoegd tot de variabele 

OVERIGE_GGZ. Onderscheid tussen eerstelijns en overige GGZ blijft wel mogelijk. 

Deze aanpassing is ook in deel 1 van versie 3 van het stapelingsbestand doorgevoerd 

voor verslagjaren 2011 en 2012. 

 In versie 3 van het stapelingsbestand zijn de indicatoren over het aantal kinderen, 

volwassenen, 65-plussers, en totaal aantal personen in het huishouden in 2013 

berekend op basis van de huishoudenssamenstelling in het GBA. Dit betreft 

respectievelijk de variabelen AANTKINDHH_2013, AANTVOLWHH_2013, 

AANT65PLUSHH_2013 en AANTPPHH_2013. In eerdere versies van het 

stapelingsbestand zijn deze variabelen berekent op basis van de 

huishoudenssamenstelling volgens de inkomensstatistiek. In versie 3 van het 

stapelingsbestand is het ook mogelijk om het aantal personen in het huishouden 

volgens de inkomensstatistiek af te leiden. Daarvoor moet het bestand geaggregeerd 
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worden op de sleutel RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN en daarbij het 

aantal personen per leeftijdscategorie gesommeerd worden. 

Wijzigingen versie 4 t.o.v. versie 3 

 De populatie van versie 3 van het stapelingsbestand omvat personen ingeschreven in 

de GBA op 31 december 2014. Versie 4 van het stapelingsbestand bevat gegevens 

over verslagjaar 2014. Het format en de naamgeving van alle variabelen in het 

bestand zijn consistent gebleven ten opzichte van versie 2 van het stapelingsbestand.  

 Versie 3 van het stapelingsbestand bevatte gegevens over verslagjaar 2014, 

waaronder gegevens over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, 

werkloosheidsuitkeringen, bijzondere bijstandsuitkeringen, WSW-indicaties, 

jeugdzorg, gebruik zorg met verblijf via de AWBZ, AWBZ indicaties afgegeven door 

Bureau Jeugdzorg (BJZ), rugzakjes, de wettelijke schuldsanering en het vermogen 

van huishoudens. Al deze gegevens zijn in versie 4 van het stapelingsbestand 

geactualiseerd met behulp van recentere versies van de brongegevens. 

 Versie 3 van het stapelingsbestand bevatte gegevens over bijzondere 

bijstandsuitkeringen voor verslagjaren 2011 t/m 2013. In verband met een wijziging 

van de tool waarmee het bestand voor de Stapelingsmonitor werd samengesteld zijn 

deze gegevens in versie 4 van het stapelingsbestand geactualiseerd met behulp van 

recentere versies van de brongegevens.   

 Versie 4 van het stapelingsbestand is gedeeld in twee delen. Beide delen omvatten de 

2014 populatie, namelijk personen ingeschreven in de GBA op 31 december 2014.  

- Deel 1 van versie 4 van het stapelingsbestand omvat de 2014 populatie verrijkt 

met informatie over verslagjaar 2014. Deel 2 van versie 4 van het 

stapelingsbestand omvat de 2014 populatie verrijkt met informatie over 

verslagjaren 2011 t/m 2013 afkomstig uit versie 3 van het stapelingsbestand. Dit 

bestand bevat in principe dezelfde set aan indicatoren als in deel 1 van versie 4 

van het stapelingsbestand. Daarnaast bevat deel 2 van versie 4 gegevens over de 

compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) en verslagjaar 2011 t/m 

2013. De compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) is per 2014 

afgeschaft en is daarom niet opgenomen voor verslagjaar 2014 in deel 1 van 

versie 4. Doormiddel van de variabelen INUPDATE2012 en INUPDATE2013 

kan in deel 2 van versie 4 van het stapelingsbestand afgeleid worden welke 

personen tot respectievelijk de 2012 en 2013 populaties behoren. 

- Twee procent van de 2014 populatie stond een jaar eerder (op 31-12-2013) niet 

ingeschreven in het GBA. Het gevolg hiervan is dat voor de betreffende 

personen geen informatie over verslagjaren 2013, 2011 en 2012 beschikbaar is 

vanuit versie 3 van het stapelingsbestand. Voor deze personen hebben daarom 

alle indicatoren in deel 2 van versie 4 van het stapelingsbestand een 

missingscode toegewezen gekregen. Van de personen uit de 2014 populatie die 

wel voorkwamen in de 2013 populatie, stond twee procent ultimo 2012 (op 31-

12-2012) niet ingeschreven in het GBA. Het gevolg hiervan is dat voor de 
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betreffende personen geen informatie over verslagjaren 2011 en 2012 

beschikbaar is vanuit versie 3 van het stapelingsbestand. 

 Alle gegevens over inkomen (van personen en huishoudens) en over het vermogen 

van huishoudens in verslagjaar 2014 zijn gebaseerd op definitieve gegevens. 

 Voor verslagjaar 2014 in versie 4 wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen 

eerstelijns en overige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de 

Zorgverzekeringswet (ZvW). Een deel van de eerstelijns GGZ is verschoven naar de 

huisarts (en niet apart te onderscheiden), daarnaast is nu sprake van Basis GGZ 

(behandeling van lichte tot matige psychische problemen (rest van de vroegere 

eerstelijns en deel van vroegere tweedelijns GGZ)) en Gespecialiseerde GGZ 

(behandeling van zwaardere psychische problemen). Vergelijkbaarheid met 

verslagjaren 2011 t/m 2013 waarbij eerstelijns en overige GGZ worden 

onderscheiden is dus beperkt. 

 Voor verslagjaren 2011 t/m 2013 werd nagegaan of een persoon in schooljaren jjjj-

1/jjjj en, of jjjj/jjjj+1 leerlinggebonden financiering (LGF of het 'rugzakje') had. Per 1 

augustus 2014 is deze financiering afgeschaft. Voor verslagjaar 2014 zijn daarom 

alleen gegevens over schooljaar 2013/2014 (peildatum september 2013) beschikbaar. 

 

Wijzigingen versie 5 t.o.v. versie 4 

 De populatie van het stapelingsbestand 2015 omvat personen ingeschreven in de 

GBA op 31 december 2015. Het format en de naamgeving van alle variabelen in het 

bestand zijn, waar mogelijk, consistent gebleven ten opzichte de stapelingsbestanden 

van versie 4. 

 Bij voorgaande versies werd de stapelingsmonitor verrijkt met informatie uit de 

stapelingsmonitor van eerdere verslagjaren. Dit werd gedaan zodat zichtbaar werd of 

personen in de jaren 2011 tot en met 2014 gebruik maakten van de regelingen en 

voorzieningen, voor zover mensen in die jaren op 31 december in Nederland 

woonden. Doordat deze gegevens steeds aan de populatie van 31 december van het 

meest recente verslagjaar werden gekoppeld, verloren we in het bestand personen die 

niet in opeenvolgende jaren voorkomen in de GBA/BRP, maar mogelijk wel gebruik 

hebben gemaakt van een regeling. Dit is in de huidige versie hersteld door per 

verslagjaar een microdatabestand aan te leveren dat betrekking heeft op alle personen 

die op 31 december van het desbetreffende verslagjaar voorkomen in de GBA/BRP. 

Vanwege de hoeveelheid data zal per verslagjaar één bestand worden opgeleverd. 

Met uitzondering van verslagjaar 2011. Gegevens over 2011 zijn alleen beschikbaar 

voor de populatie op  31 december 2012 en worden samen met de gegevens over 

2012 opgeleverd  in één microdatabestand.  

 De Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en  de tegemoetkoming  chronisch 

zieken en gehandicapten (Wtcg)  zijn per 1 januari 2014 afgeschaft. Budget voor de 

CER en de Wtcg zijn overgeheveld naar gemeenten, die dit geld via de Wmo en 

bijzondere bijstand kunnen inzetten. Vanaf verslagjaar 2014 komt de variabele over 
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CER niet meer voor. De variabele met betrekking tot de Wtcg komt vanaf verslagjaar 

2015 niet meer voor. 

 Per 1 januari 2015 is de organisatie van jeugdhulp, de zorg voor ouderen, chronisch 

zieken en gehandicapten veranderd. De Algemene wet Bijzondere ziektekosten 

(AWBZ) houdt in 2015 op te bestaan. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor 

personen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht 

nodig hebben. Ondersteuning bij zelfredzaamheid, beschermd wonen en opvang 

worden gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, 

deze vervangt de Wmo. Verpleging en verzorging en behandeling bij zintuiglijk 

gehandicapten wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Jeugdhulp 

voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet. 

Als gevolg van deze wetswijzigingen zijn zorgcliënten overgegaan van het ene naar 

het andere zorgdomein (AWBZ, Wmo, Wmo 2015, Wlz, Zvw en Jeugdwet). Een deel 

van deze regelingen (Wmo 2015 en de Jeugdwet) is vanaf 1 januari 2015 

gedecentraliseerd en wordt uitgevoerd door gemeenten. Wijzigingen in de organisatie 

van jeugdhulp, de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben 

gevolgen voor de informatie die over deze zorg geregistreerd wordt en beschikbaar 

komt. Dit betekent dat de gegevens over 2015 beperkt vergelijkbaar zijn met die over 

2011-2014. Daarnaast moet wegens de beleidsvrijheid van de huidige uitvoerende 

partijen wat ingeboet worden op de vergelijkbaarheid tussen regio’s. 

 De inkomens- en vermogensstatistiek is grondig gereviseerd. Dit heeft verschillende 

gevolgen: er heeft een basisverlegging van de populatie plaatsgevonden. In versie 1 

t/m 4 werden de inkomensgegevens bepaald voor de populatie op 31 december van 

het verslagjaar. Deze populatie is in de gereviseerde inkomens- en 

vermogensstatistiek verlegd naar 1 januari van het verslagjaar: voor deze populatie 

worden de inkomensgegevens in het verslagjaar bepaald. Ook is de waarneming van 

diverse inkomensbestanddelen verbeterd.  De basisverlegging van de bevolking en de 

verbetering in de waarneming van inkomensbestanddelen leiden tot een hoger 

besteedbaar inkomen en een iets andere verdeling hiervan over bevolkingsgroepen. 

Ook worden zeer hoge bedragen niet langer afgeknot.  Daarnaast zijn verschillende 

inkomensvariabelen voor 2015 niet meer direct vergelijkbaar met de variabelen uit 

eerdere verslagjaren. 

 Vanaf verslagjaar 2015 worden voor de variabelen Huurtoeslag, Zorgtoeslag, 

Kinderopvangtoeslag en  Kindgebondenbudget ook de door het huishouden 

ontvangen bedrag opgenomen in de stapelingsmonitor. Dit is een uitbreiding ten 

opzichte van eerdere jaren. De indicatoren Huurtoeslag, Zorgtoeslag, en 

Kindgebondenbudget en de bijbehorende bedragen worden afgeleid uit de 

inkomensstatistiek, dus bovengenoemde punten over de revisie zijn ook hier van 

toepassing.  

In deze versie is de stapelingsmonitor geüpdatet met cijfers over het jaar 2015, en waar 

mogelijk met gegevens over 2016.  
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De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:  

 Deze microdatabestanden zijn samengesteld voor On Site en/of Remote Access 

analyses ten behoeve van het onderzoek “SZW Stapelingsmonitor 2015” uitgevoerd 

door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

 Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS ‘R’ identificeert 

een persoon.  

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

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

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

aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 In paragraaf 1 en 2 worden de gebruikte bronbestanden en alle variabelen in het 

bestand kort toegelicht. Het is belangrijk deze toelichting goed door te lezen zodat 

duidelijk is wat het onderzoeksbestand en de variabelen voorstellen en voor welke 

analysedoeleinden deze gebruikt kunnen worden. 

Daarnaast volgen hieronder nog enkele opmerkingen bij het microdatabestand waar extra 

rekening mee gehouden dient te worden: 

Algemeen 

 Het onderzoeksbestand is op persoonsniveau, het is mogelijk om met behulp van een 

uniek identificatienummer van het huishouden te bepalen welke personen tot 

hetzelfde huishouden behoren. Dit kan op twee verschillende manieren. De eerste 

manier is met behulp van de sleutel (HUISHOUDNR en DATUMAANVANGHH). 

Hiermee kan worden geaggregeerd naar de huishoudens in het GBA. De tweede 

manier is met behulp van de sleutel (RINPERSOONSHKW en RINPERSOONHKW 

(voorheen RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN)). Hiermee kan worden 

geaggregeerd naar de huishoudens uit de inkomensstatistiek. De 

huishoudenssamenstelling in het GBA en de inkomensstatistiek verschillen iets van 

elkaar, vooral bij de institutionele en overige huishoudens. Bij het gebruik van 

inkomens- en vermogensvariabelen kan de huishoudenssamenstelling uit de 

inkomensstatistiek worden gebruikt, bij de overige variabelen die uit het GBA.  

 De variabele HUISHSAMSTSOCEC is afgeleid uit fiscale bevolkings- en 

inkomensgegevens. Dit is een sociaal economische classificatie van de 

huishoudsamenstelling. Hierdoor sluit het inkomensbegrip aan op de 

huishoudsamenstelling. 

 Het onderzoeksbestand is samengesteld door het koppelen van verschillende 

registraties op persoonsniveau. In registraties zit altijd een beperkte mate van 

administratieve ruis. In de CBS-bestanden is hiervoor zo veel mogelijk gecorrigeerd 

tijdens het verwerken, controleren en consistent maken van de data. Het kan echter 

nog voorkomen dat er bepaalde inconsistenties ontstaan bij het koppelen van data uit 

verschillende bronnen. Een voorbeeld is dat in het onderzoeksbestand voorkomt dat 

voor een paar zonder kinderen (huishoudsamenstelling afgeleid uit fiscale 

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
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bevolkings- en inkomensgegevens) wel de leeftijd van het jongste kind in het 

huishouden gevuld is (afgeleid uit de gemeentelijke basisadministratie). Het is aan de 

gebruiker van het onderzoeksbestand om te bepalen hoe met dit soort situaties wordt 

omgegaan. 

 Voor de meeste indicatoren is bepaald of voor iemand daar ergens in het verslagjaar 

sprake van was. Dit betekent niet per se dat bepaalde indicatoren gelijktijdig in het 

jaar hebben plaatsgevonden. Iemand kan bijvoorbeeld begin van het jaar een WW-

uitkering ontvangen en eind van het jaar een bijstandsuitkering. In het 

onderzoeksbestand is voor deze persoon op beide indicatoren een ‘1’ terug te vinden. 

Inkomen en vermogen 

 Om onthulling van individuen te voorkomen hanteert het CBS een aantal 

publicatierichtlijnen. Zo mogen er geen resultaten over inkomen en vermogen 

gepubliceerd worden als het aantal personen minder dan honderd is, bij publicatie van 

de resultaten ronden we af op honderdtallen, dus 1234 wordt 1,2 duizend. Dit geldt 

voor het persoonlijk inkomen, het huishoudensinkomen, en het huishoudvermogen.  

 Percentages worden alleen gepubliceerd wanneer de noemer 100 waarnemingen of 

meer bevat.  

 

 Gemiddelde (mediane of sommen van) inkomens of vermogens (en andere 

gemiddelden/medianen/sommen waarbij inkomensgegevens in het geding zijn) 

mogen worden gepubliceerd wanneer sprake is van 100 waarnemingen of meer 

(personen/huishoudens). Vanwege grote positieve en negatieve waarden van 

inkomens- en vermogensbedragen geldt hier nog de aanvullende eis dat de absolute 

waarde van de minimumwaarde en/of de maximumwaarde van het inkomen of 

vermogen van de waarnemingen in een cel niet meer dan 30 procent van de 

inkomens-/vermogenssom van de cel mag bedragen. Wanneer niet aan de 

voorwaarden is voldaan dan wordt het gemiddelde niet gepubliceerd (“niet 

beschikbaar”).  

 

 Voor de indeling in 1%-groepen (percentielen) gelden de volgende publicatieregels: 

de personen uit de laagste vijf 1%-groepen dienen samengenomen te worden, dit 

geldt eveneens voor de personen in de hoogste vijf percentielgroepen. 

 De inkomens- en vermogensgegevens van personen of huishoudens die in een 

inrichting, instelling of tehuis verblijven (te onderscheiden via de variabele 

HUISHSAMSTSOCEC) zijn wel als zodanig in het onderzoeksbestand opgenomen, 

maar mogen niet gepubliceerd worden. 

 Het saldo in box 3 (SALDOVERMSCHULDBOX3) is niet volledig, omdat de 

bijvoorbeeld de niet-vrijgestelde saldi van de spaarloonregeling volledig afgeleid 

kunnen worden. Voor het saldo in box 2 geldt dat dit een ruwe schatting is van het 

bedrag, en dat het lastig is om de precieze populatie vast te stellen. Voor analyses op 

microniveau moet je dus heel erg uitkijken met dit gegeven 

(WAARDEAANMBELBOX2). 
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 De niet gereviseerde cijfers over inkomen en vermogen die op StatLine worden 

gepubliceerd zijn gebaseerd op het inkomenspanel onderzoek (IPO, een steekproef) 

en niet op de integrale inkomens- en vermogensbestanden uit het SSB die voor het 

stapelingsbestand zijn gebruikt. Bovendien bevat het stapelingsbestand ook personen 

die in een inrichting, instelling of tehuis verblijven (te onderscheiden via de variabele 

HUISHSAMSTSOCEC). Op StatLine worden deze personen niet meegenomen. 

Uitkomsten over inkomen en vermogen op basis van het stapelingsbestand zijn 

daarom niet één op één vergelijkbaar met StatLine, er kunnen kleine verschillen 

ontstaan. 

 Het huishoudvermogen in jaar JJJJ kan uitsluitend gekoppeld worden met het 

inkomen in jaar JJJJ-1. Het peilmoment van vermogensbestand is namelijk 1 januari 

van het verslagjaar en het peilmoment van het inkomensbestand is 31 december van 

het verslagjaar. Als gevolg hiervan kan in versie 3 van het stapelingsbestand voor 

twee procent van de 2014 populatie (personen ingeschreven in de GBA op 31 

december 2014) geen informatie over het huishoudvermogen op 1 januari 2014 

gekoppeld worden, omdat zij niet tot de GBA-populatie op 31 december 2013 

behoren en daardoor niet teruggevonden worden in het inkomensbestand over 2013. 

Vanaf verslagjaar 2015 is ook het peilmoment van het inkomensbestand verlegd. Het 

peilmoment van het vermogensbestand blijft 1 januari van het verslagjaar en kan 

hierdoor gekoppeld worden aan het inkomensbestand van 1 januari van het 

verslagjaar. Als gevolg  van de verlegging van het peilmoment kan  voor  het 

stapelingsbestand 2015  voor twee procent van de 2015 populatie (personen 

ingeschreven in de GBA op 31 december 2015) geen informatie over het inkomen 

2015 gekoppeld worden, omdat zij niet tot de populatie op 1 januari 2015 van het 

inkomensbestand behoorden, en daarom niet worden teruggevonden. Vanaf 

verslagjaar 2015 krijgen personen die niet worden teruggevonden niet langer een 

score ‘0’ op de inkomensbedragen, zoals in eerdere versies het geval was. Omdat de 

groep  die niet terug wordt gevonden vanaf verslagjaar 2015 een stuk groter is dan in 

eerdere versies, is er gekozen om de inkomensbedragen op ‘user missing’ te zetten.  

 In de gereviseerde inkomens- en vermogensstatistiek krijgen personen die behoren tot 

een huishouden zonder waargenomen inkomen, een score "9999999999" op 

geldwaarden die betrekking hebben op inkomen, en een score "99999999999" op 

geldwaarden die betrekking hebben op vermogen. Om aan te sluiten op eerdere 

versies, zijn deze scores op ‘missing’ gezet. 

 T/m verslag jaar 2014 werd bij de variabele LAAGINK alleen de huishoudens met 

een laag inkomen en niet de huishoudens zonder inkomen / institutionele huishoudens 

meegenomen. Door de revisie van het inkomensstatistiek zijn vanaf verslagjaar 2015 

ook de huishoudens zonder inkomen / institutionele huishoudens meegenomen in 

deze variabelen. Deze huishoudens kunnen doormiddel van de variabele PERCSM 

worden onderscheiden.  

 Door de gereviseerde inkomens- en vermogensstatistiek zijn de categorieën van 

sommige variabelen vanaf verslagjaar  2015 niet meer direct vergelijkbaar met 
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eerdere verslagjaren. Dit betreft de variabelen ‘belanginkbronpers’, ‘percsm’, 

‘indinkpers’, ‘Bbelanginkbronhh’ en ‘indinkhh’.Variabelen die uit de 

inkomensstatistiek worden afgeleid én die betrekking hebben op toeslagen (bijv. 

huurtoeslag), hebben een extra categorie gekregen vanaf verslagjaar 2015, die in 

eerdere jaren niet voorkwam: ‘Huishouden zonder waargenomen inkomen’.  

 Vanaf verslagjaar 2015 wordt er een nieuw bestand gebruikt om de zorgkosten te 

bepalen. Hierin komen, in tegenstelling tot eerder verslagjaren, ontbrekende bedragen 

voor op de kostenposten van zorg. Indien het bedrag ontbreekt, wordt dit op ‘missing’ 

gezet. 

Opleidingsniveau 

 Om een representatieve weergave van het opleidingsniveau te verkrijgen voor de 

Nederlandse bevolking, of subpopulaties, moet gebruik worden gemaakt van het 

ophooggewicht GEWICHTOPL. 

Bijzondere bijstand 

 De bronbestanden over de bijzondere bijstand zijn niet volledig, daarin ontbreken 

onder meer gegevens over bijzondere bijstand in natura. Daarnaast dient het college 

van Burgemeester en wethouders de noodzaak van de bijstandsverlening vast te 

stellen. Daarbij heeft het college enige beoordelingsvrijheid. Het college heeft een 

behoorlijke beleidsvrijheid als het gaat om het bepalen van de draagkracht. Er bestaan 

in de praktijk daarom soms grote verschillen tussen de verschillende gemeenten in de 

wijze waarop de verlening van bijzondere bijstand plaatsvindt. 

WSW 

 Het microdatabestand WSW is geen publicatiebestand van het CBS. 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 zijn bekeken, zijn op grond 

van de beschikbare informatie correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig 

in het microdatabestand overgenomen.  

 Voor de variabele WSWINDICATIE is gekeken of een persoon ergens in het 

verslagjaar een indicatie had. Het kan dus ook zo zijn dat de indicatiedatum ver voor 

het verslagjaar ligt, maar de datum afloop geldigheidsduur indicatiebesluit moet in 

onze operationalisering wel na 1 januari van het verslagjaar liggen. Hierdoor zijn de 

aantallen over de indicaties in dit onderzoeksbestand niet goed te vergelijken met de 

aantallen in de WSW jaarrapportage van Panteia. Voor de overige WSW-variabelen 

geldt dat de aantallen wel goed vergelijkbaar zijn met de WSW jaarrapportage. 

WTCG 

 De WTCG wordt een jaar na afloop van het zorgjaar uitbetaald. Als iemand in 

jaar JJJJ een vergoeding in het kader van de WTCG heeft ontvangen, dan betreft 

dat dus een uitbetaling van het jaar JJJJ-1. Vanaf 2015 komen variabelen die 

betrekking hebben op WTCG niet meer voor.  
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GGZ-zorg en gebruik eigen risico 

 De gegevens over het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het eigen 

risico komen uit een databestand van Vektis, waarvoor zorgverzekeraars de bron 

vormen. Het kan voorkomen dat mensen kosten die onder het eigen risico vallen niet 

hebben gedeclareerd bij hun zorgverzekeraar. Deze zitten dan niet in dit bestand. Dit 

betekent dat er sprake is van enige onderschatting voor de genoemde variabelen.  

Rugzakjes 

Wanneer een leerling in schooljaren jjjj-1/jjjj en, of jjjj/jjjj+1 gebruik maakt van 

‘leerlinggebonden financiering’ (LGF) is er sprake van een rugzakje. Per 1 augustus 2014 

is de LGF afgeschaft.. Vanaf verslagjaar 2015 komt de variabele met betrekking tot het 

rugzakje niet meer voor.WSNP 

 In principe heeft de WSNP een looptijd van 3 jaar en wordt daarna kwijtgescholden. 

In het bronbestand zaten echter ook records die een langere looptijd hebben, hiervoor 

is gecorrigeerd. 

Wmo 

 De brongegevens over voorzieningen voor wonen en voor vervoer gefinancierd 

vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen uit een databestand van 

het CAK. Dit bronbestand heeft het CBS nog niet gebruikt voor publicaties en de 

kwaliteit van dit bestand is dan ook nog niet goed onderzocht. Voor het doel van het 

stapelingsbestand zijn maar een beperkt aantal controles uitgevoerd. Bij de 

interpretatie van de uitkomsten moet hier rekening mee gehouden worden. De 

uitkomsten gebaseerd op dit bronbestand beschrijven de administratieve 

werkelijkheid zoals door gemeenten opgevoerd bij het CAK. Door de overgang van 

Wmo naar Wmo 215 per 1 januari komen de variabelen met betrekking tot Wmo 

voorzieningen wonen en vervoer vanaf verslagjaar 2015 niet meer voor. 
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Inleiding 

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe 

onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de 

microdatabestanden: 

 ‘180328 Stapelingsmonitor SZW 2015 V1.sav’ 

 ‘180327 Stapelingsmonitor SZW 2014 V6.sav’ 

 ‘180321 Stapelingsbestand SZW 2013 V4.sav’ 

 ‘180321 Stapelingsbestand SZW 2012 V3.sav’ 

 

Paragraaf 1 beschrijft in het algemeen het microdatabestand zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In paragraaf 2 

wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het 

microdatabestand per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen 

worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Bij dit documentatierapport is een bijlage beschikbaar waarin een  lijst van alle variabelen 

in het stapelingsbestand 2015 is weergegeven. 
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1. Toelichting op de samenstelling van het bestand 

Microdatabestand 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt het initiatief om een 

onderzoek uit te voeren naar de cumulatie van effecten van voorgenomen 

kabinetsmaatregelen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs. Het gaat 

hierbij onder andere om de decentralisatie van de wet werk en arbeidsondersteuning 

jonggehandicapten (Wajong), van onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten (AWBZ) en de bezuiniging op het passend onderwijs. Deze maatregelen 

kunnen cumuleren binnen een huishouden. Daarom hebben het Rijk en de gemeenten 

afgesproken een monitor van de cumulatie van maatregelen te ontwikkelen. Doel van 

deze monitor is het in kaart brengen van de cumulatie van stelselwijzigingen in de sociale 

zekerheid, zorg en onderwijs op huishoudensniveau (en effecten daarvan op 

arbeidsparticipatie en koopkracht). Dit zal gebeuren door gebruik te maken van bestaande 

databestanden. 

Dit documentatierapport beschrijft het integrale databestand dat als basis dient voor deze 

monitor. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS-CvB) heeft dit bestand samengesteld in opdracht van het ministerie van SZW.  

Recordbeschrijving 

Een record in het microdatabestand bevat informatie over een persoon. Een persoon kan 

maar één record in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat RINPERSOONS en 

RINPERSOON als sleutel(s) waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden.  

Daarnaast bevat het microdatabestand informatie over huishoudens. Met de sleutel 

(HUISHOUDNR en DATUMAANVANGHH) kan worden geaggregeerd naar de 

huishoudens in het GBA. Met de sleutel (RINPERSOONSKERN en 

RINPERSOONKERN) kan worden geaggregeerd naar de huishoudens uit de 

inkomensstatistiek. De huishoudenssamenstelling in het GBA en de inkomensstatistiek 

verschillen iets van elkaar, vooral bij de institutionele en overige huishoudens. Bij het 

gebruik van inkomens- en vermogensvariabelen kan de huishoudenssamenstelling uit de 

inkomensstatistiek worden gebruikt, bij de overige variabelen die uit het GBA. 

Populatieafbakening 

Per verslagjaarbestand bestaat de onderzoekspopulatie uit alle personen die op 31 

december van dat jaar stonden ingeschreven met een geldig adres in Nederland. Voor 

deze personen is vervolgens bepaald of ze ergens in het verslagjaar  een uitkering hebben 

gehad, of ze speciaal onderwijs volgden, of ze in de schuldsanering zaten et cetera. Het 

stapelingsbestand van 2012 bevat ook gegevens over eerdere verslagjaren, maar de 

onderzoekspopulatie voor het gehele bestand  bestaat uit alle personen die op 31 
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december 2012 stonden ingeschreven met een geldig adres in Nederland. Het 

stapelingsbestand van 2015 bevat naast gegevens over 2015 ook gegevens over 

verslagjaar 2016, maar ook hier geldt dat de onderzoekspopulatie voor het gehele bestand  

bestaat uit alle personen die op 31 december 2015 stonden ingeschreven met een geldig 

adres in Nederland. 

Beschrijving van de gebruikte bronbestanden 

Hieronder volgen beschrijvingen van alle bronbestanden die het CBS-CvB heeft gebruikt 

voor het samenstellen van het microdatabestand. Deze beschrijving bevat onder meer 

informatie over de inhoud van het bronbestand, de eenheid en populatie, historie, 

bijzonderheden en kwaliteitsaspecten.  

De meeste bronbestanden zijn afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden 

(SSB). Het SSB is een stelsel van registers en enquêtes, die op persoonsniveau aan elkaar 

zijn gekoppeld. Per jaargang worden meer dan 50 verschillende registers gebruikt. Voor 

dit onderzoek worden gegevens gebruikt over demografie, uitkeringen, zorg, onderwijs en 

inkomen. Andere bronbestanden zijn afkomstig van onder meer Vektis, CAK en Panteia. 

SSB-bronbestanden: 

ADRESGWBTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2015 

1. Inhoud component 

Deze component geeft een koppeling tussen een adres (ADRESRUGNR) en de 

gemeente/wijk/buurt waartoe dit adres behoort (GWBCODE_A).  

2. Eenheid en populatie 

Alle adressen uit het Geografisch Basisregister (GBR), de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA) en het Woningregister (WRG) die zijn opgenomen in de 

Adresrug. Het betreft niet alleen bewoonde adressen, maar ook adressen van bedrijven, 

scholen, nieuwbouwadressen waar nog niemand woont, etc.  

De populatie van dit bestand betreft een cumulatieve set adressen tot het versienummer 

van het bestand. Bijvoorbeeld in de component ADRESGWBTABV2011061 zijn 

adressen opgenomen die tot (1) juni 2011 in de Adresrug voorkomen. 

Ieder kwartaal zullen nieuwe adressen aan dit bestand worden toegevoegd. Ook wordt 

periodiek de GWBCODE_A uitgebreid met een nieuw jaar. Onder punt '4. 

Bijzonderheden' is vermeld hoe dit wordt aangepakt. 
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3. Historie 

Component ADRESGWB vervangt de vroegere ADRESSEN component. In het kader 

van de SSB-revisie in 2011 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

- De sleutel van het bestand is veranderd. In plaats van RINADRES is ADRESRUGNR 

als sleutel opgenomen. 

- Dankzij beschikbaarheid van xy-coördinaten kon een kwaliteitsverbetering worden 

bereikt. 

4. Bijzonderheden 

4A. GWBCODE 

De GWBCODE is jaarafhankelijk. Zie voor meer informatie daarover de omschrijving 

van deze variabele. In deze component is GWBCODEJJJJ opgenomen als ‘array’ 

(GWBCODE_A). Dat wil zeggen, voor zover mogelijk is binnen dit ene bestand voor 

ieder adres de GWBCODE van 1999 gegeven, maar ook die van 2000, 2001, 2002 etc. 

Zelfs als een adres pas sinds bijvoorbeeld 2004 bestaat. Daardoor kunnen met dit bestand 

cijfers volgtijdelijk vergelijkbaar worden gemaakt. Namelijk door de gemeente-/wijk-

/buurtindeling van één jaar te kiezen en deze constant te houden, kunnen cijfers van 

verschillende peiljaren naar de gekozen indeling worden berekend. 

De eerste vier posities van de GWBCODEJJJJ vormen de gemeentecode, oftewel de 

variabele GEMJJJJ. 

Dit bestand kan dus zowel voor de toekenning van de gemeentecode aan adressen als 

voor de toekenning van de gemeente-wijk-buurtcode aan adressen gebruikt worden. De 

updatefrequentie is daarop aangepast: Ieder kwartaal worden nieuwe adressen voorzien 

van een GWBCODE_A in de vorm van 'gemeentecode' + '----', bijv. '0003----'. 

4B. ADRESRUGNR 

Adressen uit de GBAbus waaraan geen perceelnummer kan worden aangekoppeld 

ontvangen een voorlopig ADRESRUGNR. Wanneer na verloop van tijd toch een 

perceelnummer bekend wordt, wordt het voorlopige ADRESRUGNR vervangen door een 

definitief ADRESRUGNR.  

In de RINADRESRUGNRRELATIEBUS (met de koppeling RINADRES - 

ADRESRUGNR) vindt deze vervanging van ADRESRUGNR's plaats. In de overige 

bestanden van satelliet RegioEnRuimte op basis van ADRESRUGNR komen beide 

nummers voor. Zodat je altijd kunt koppelen. Behalve wanneer versienummers niet gelijk 

zijn. Dan komt er een kleine mate van miskoppelingen voor, omdat de nieuwe definitieve 

ADRESRUGNR’s in oudere bestanden nog niet zijn opgenomen. Aangeraden wordt om 

in dat geval met bestanden met hetzelfde versienummer te werken. 

6. Technische specificaties 

Entiteit: Adressen uit Adresrug 

Sleutel: ADRESRUGNR 
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BAANPRSJAARBEDRAGJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

1. Inhoud bestand 

In deze component zijn jaarvolumegegevens van banen geaggregeerd op persoonsniveau. 

Als uitgangspunt gelden de banen volgens de "oude baandefinitie". 

2. Eenheid en populatie 

Personen met een baan 

3. Historie 

Beschikbaar vanaf verslagjaar 1999 

4. Bijzonderheden 

SSB-REVISIE (2011/2012, STADIUM 2; VERSLAGJAREN 1999-2005): 

1) S-R-correcties. Sleutelcorrecties van personen die zich later in NL hebben gevestigd. 

Door deze correctie (met terugwerkende kracht) worden personen beter volgbaar in de 

tijd. 

2) Verwijdering "ACHMEA-banen", m.n. in de jaren 1999-2001 en 2005. Het gaat hier 

om kleine baantjes bij Centraal Beheer (ACHMEA), waarvan is vastgesteld dat het 

feitelijk geen echte banen zijn. Deze "fake-banen" worden nu als nabetaling beschouwd. 

Aangezien het, zoals gezegd, gaat om kleine baantjes is het effect op de jaarbedragen in 

deze component zeer beperkt. 

ALGEMEEN: 

De variabele DEELTIJDFACTORPERSBAAN is gelijk aan de gewogen som van de 

deeltijdfactor van alle banen van de persoon in het jaar. Er is gewogen met het aantal 

kalenderdagen van de baan. 

6.Technische specificaties 

Entiteit: Personen met een baan 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 

 

GBAHUISHOUDENSBUSVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2015 

1. Inhoud  

Alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de GBA voorkomen, met gegevens over het 

huishouden waartoe zij behoren, met aanvang en einde hiervan. 

2. Eenheid en populatie 
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Bevat alle personen die vanaf 1 oktober 1994 in de GBA ingeschreven zijn (geweest). Op 

willekeurige peilmomenten kan van een persoon de plaats in het huishouden en de 

huishoudenssamenstelling worden bepaald. Met het bestand worden zowel huishoudens 

per periode als personen in huishoudens per periode afgebakend en beschreven. De 

huishoudensvariabelen zijn voor ruim 90% gebaseerd op de GBA en voor een kleine 5% 

op gegevens over huishoudens uit andere registerbronnen (voorlopige en definitieve 

aanslaggegevens, zorg- en de huurtoeslag, bijstandsuitkeringen). De overige 5% wordt 

geïmputeerd op basis van huishoudensgegevens uit de EBB. Binnen één versie van het 

bestand zijn de huishoudensgegevens longitudinaal consistent.  

3. Historie 

4. Bijzonderheden  

Het longitudinaal bestand personen in huishoudens beoogt volledig aan te sluiten om de 

personen in de component GBAPERSOON. In de eerste versie 

(GBAHUISHOUDENSBUS2010V2) was dit nog niet het geval. In die versie was de 

adreshistorie van circa 60 duizend personen die in de periode 1995-2003 zijn overleden 

personen niet bekend. Een ander probleem was de periode 1995-1997. In die periode 

werden te veel eenpersoonshuishoudens geteld. Ca 300 duizend gehuwde personen waren 

door een fout in de basisbestanden, ten onrechte, als niet-gehuwd verwerkt. Bovenstaande 

problemen zijn opgelost. Desondanks sluit de populatie in huishoudens op willekeurige 

peilmomenten voor 1 januari 2012 niet volledig aan op de populatie zoals deze is 

gepubliceerd op STATLINE. De GBAHUISHOUDENSBUS is een 'levende' bus. 

Veranderingen in het verleden die (veel) later bekend wordt alsnog op de feitelijke 

gebeurtenisdatum in de GBAHUISHOUDENSBUS verwerkt. 

5. Soort Component 

Basis 

6.Technische specificaties 

Entiteit: Personen in huishoudens 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 

Tijdsleutel: DATUMAANVANGHH, DATUMEINDEHH 

 

GBAPERSOONTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2015 

1. Inhoud 

Bevat demografische achtergrondgegevens die in principe onveranderlijk zijn. 

2. Eenheid en populatie 

De eenheid is persoon. Populatie: alle personen die vanaf 1995 in de GBA ingeschreven 

zijn (geweest). 

3. Historie 
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In 2010 is de inhoud van deze component gevuld uit een combinatie van gegevens uit het 

eindbestand GBA-services en de al aanwezige informatie uit het CKP-bestand. In 2011 

wordt de data integraal vervangen door informatie uit het gecorrigeerd basisregister 

(GBR). 

4. Bijzonderheden 

- Ontbrekende informatie kan zijn geïmputeerd, in een latere versie kan nieuw bekend 

geworden informatie worden toegevoegd die eerdere vervangt. 

6.Technische specificaties 

Entiteit: Personen in de GBA 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 

 

HOOGSTEOPLJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2015 

1. Inhoud bestand 

Dit bestand bevat de opleidingsnummers (gedetailleerde typering van opleiding) van 

zowel de hoogst behaalde als de hoogst gevolgde opleiding van personen op peilmoment 

(de laatste vrijdag van september van jaar JJJJ), voor zover bekend uit diverse jaargangen 

van registers en de Enquête BeroepsBevolking (EBB). Analyse leert dat de gegevens van 

peildatum laatste vrijdag van september van jaar JJJJ in grote lijnen ook representatief 

geacht mogen worden voor de periode tot en met mei JJJJ+1. Verreweg de meeste 

opleidingsniveauverhogingen vinden plaats in de periode juni-september JJJJ+1. 

Er is een protocol beschikbaar waarin in een aantal stappen wordt uitgelegd hoe op 

statistisch verantwoorde wijze gebruik kan worden gemaakt van 

HOOGSTEOPLJJJJTABVV. Onderdeel ervan is een SSB-tool om de relatieve 

onnauwkeurigheid van de uitkomst in een cel te bepalen. Zie: 

\8_Utilities\Tools\Opleidingstool. 

HOOGSTEOPLJJJJTABVV heeft een veel hogere dekkingsgraad dan tot nu toe onder 

bronnen voor opleidingsniveau gebruikelijk was. Een groot voordeel is dat schattingen 

over het opleidingsniveau meestal betrouwbaarder zijn dan die uit de traditionele 

bronnen, vooral wanneer het kleinere populaties betreft. Een ander pluspunt is dat het 

merendeel van de gegevens afkomstig is uit onderwijsregisters, en die staan bekend om 

hun goede kwaliteit. Een belangrijk doel van de onderwijsregistraties is immers toezicht 

van het Rijk op de doelmatigheid van de onderwijsuitgaven, en om die reden worden de 

gegevens aan strenge accountantscontroles onderworpen. 

2. Eenheid en populatie 

De doelpopulatie is de GBA-bevolking op peilmoment. HOOGSTEOPLJJJJTABVV 

bevat alleen records van personen waarvan de hoogste opleiding bekend is. De informatie 

is voor een deel van de bevolking integraal en voor de overige personen op 

steekproefbasis.  
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NB. Bij de serie HOOGSTEOPL's met JJJJ = 2006-2009 is gebruik gemaakt van 

GBAADESBUSV20101, bij HOOGSTEOPL2010 is de GBAADRESBUSv20111 

gebruikt. Omdat er inmiddels volgens een andere systematiek gewerkt wordt (met actuele 

en gecoördineerde versies van de GBAADRESBUS), kan het voorkomen dat: 

a) er personen in HOOGSTEOPL zitten die volgens de gecoördineerde versie op 

peilmoment niet tot de populatie van Nederland behoren, 

b) er personen missen in HOOGSTEOPL waarvan we wel een niveau wisten, maar 

waarvan op het moment van samenstellen van de component niet bekend was dat ze tot 

de populatie van Nederland behoorden. 

Vanaf HOOGSTEOPL2011TABV1 wordt de GBA-populatie afgebakend met behulp van 

de gecoördineerde versie van de GBAADRESBUS (voor 2011 is dat 

GBAADRES2011BUSv1). Omdat bij het bepalen van de gewichten ook gebruik gemaakt 

wordt van de GBAADRESBUS, kan het voorkomen dat de gewichten niet exact optellen 

tot de populatie, wanneer die wordt gedefinieerd op basis van de recentste (actuele) 

GBAADRESBUS. 

3. Historie 

De component is beschikbaar voor peilmomenten ultimo september, vanaf 1999 t/m 

2011. Geherstructureerd: 1999-2005. Gereviseerd: 2006-2009 

4. Bijzonderheden 

HOOGSTEOPLJJJJTABVV wordt samengesteld uit data van diverse 

onderwijsregistraties en een serie jaargangen van de Enquête Beroeps bevolking (EBB, 

vanaf 1996). De laatste decennia heeft het CBS de beschikking gekregen over steeds 

meer registers met inschrijvings- en diplomagegevens van door overheid bekostigde 

onderwijsinstellingen. Het betreft de volgende registraties: 

 - CRIHO (centraal register van inschrijvingen in het hoger onderwijs, vanaf 1983 

(wo)/1986 (hbo)) 

 - ERR (examenresultatenregister voortgezet onderwijs (vanaf examenjaar 1999) 

 - Onderwijsnummerbestanden voortgezet onderwijs (vanaf schooljaar 2003/’04, 

middelbaar beroepsonderwijs (vanaf schooljaar 2004/’05), volwasseneneducatie inclusief 

voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vanaf schooljaar 2005/’06). 

 - Bestanden van de studiefinanciering (WSF, vanaf 1995) 

 - Bestanden met opleidingsgeschiedenissen zoals opgegeven door werkzoekenden bij het 

UWV WERKbedrijf (personen die ingeschreven stonden in 2010 of later). De informatie 

in dit bestand is alleen gebruikt voor opleidingen die gevolgd zijn in de periode voor de 

start van de onderwijsregisters en dan nog alleen wanneer er geen valide informatie 

beschikbaar is uit de EBB. Bij eerstegeneratieallochtonen is de informatie ook 

meegenomen wanneer die betrekking had op de periode voorafgaande aan zijn/haar eerste 

immigratie in Nederland. 

Aangezien vooral de onderwijsregistraties nog niet zo heel lang bestaan, ontbreekt er 

helaas registerinformatie over veel oudere Nederlanders. Ook particuliere opleidingen 

vallen buiten het bereik van de onderwijsregisters. Daarnaast is van veel allochtonen die 

hun opleiding in het buitenland hebben gevolgd op dit moment onvoldoende betrouwbare 
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registerinformatie beschikbaar. Dit betekent dat er voor het samenstellen van het 

Opleidingsniveaubestand een aanvullend beroep moet worden gedaan op de EBB. Anders 

dan bij de onderwijsregistraties zijn de gegevens van de EBB alleen op steekproefbasis 

beschikbaar. 

Informatie uit een register of uit de EBB die met grote waarschijnlijkheid verouderd is, 

wordt niet gebruikt. Bijv. in het geval iemand is geënquêteerd in een EBB van een aantal 

jaren geleden en het zeer waarschijnlijk is dat die persoon inmiddels een hoger 

opleidingsniveau heeft bereikt. 

Wegens selectiviteit zijn de records in HOOGSTOPLJJJJTABVV voorzien van een 

ophooggewicht, zodat de resultaten uit het bestand representatief zijn voor de hele 

Nederlandse bevolking en selecte subpopulaties. Voor nadere informatie zie 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen, GEWICHTHOOGSTEOPL.OMS. 

HOOGSTEOPL2012TABV1 is de eerste in de reeks jaargangen die tevens gebruik maakt 

van data uit de EBB's na herontwerp 2012. De EBB rapporteert voor de jaargangen na 

herontwerp een trendbreuk in de onderwijsniveaucijfers op gedetailleerder 

aggregatieniveau ten opzichte van eerdere jaargangen. Hoewel de EBB na herontwerp op 

dit moment slechts een relatief kleine bijdrage levert bij de vulling van 

HOOGSTEOPLJJJJTABVV is enige invloed van die trendbreuk in 2012 onvermijdelijk. 

Daarnaast is de onderwijsniveauindeling in de EBB door de globalere vraagstelling 

minder verfijnd dan in het verleden. Een onderscheid tussen 2-digit SOI-niveaus is 

daarom in de EBB niet altijd meer mogelijk. In het productieproces van HOOGSTEOPL 

wordt de opleiding met hoogste niveau geselecteerd op basis van SOI 2-digit niveau. Het 

is evident dat dit selectieproces enige hinder zal ondervinden van de verminderde nuance 

van de onderwijsniveaucategorieën van de EBB. Uit de resultaten komen aanwijzingen 

naar voren dat m.n. het aantal personen met hoogste opleidingsniveau SOI 42 hierdoor is 

gestegen ten koste van SOI 41 en SOI 43. In de 8-delige publicatie-indeling komt dit 

verschijnsel deels tot uiting in de meer dan trendmatige stijging van de categorie mbo2 en 

mbo3. Het effect op hoger aggregatieniveau van de publicatie-indeling is minder groot. 

HOOGSTEOPL2006TABV2 is de eerste in een nieuwe reeks na revisie. Een aantal 

belangrijke wijzigingen/verbeteringen bij revisie: 

- Er is gebruik gemaakt van opleidingsgeschiedenissen zoals bekend bij het UWV 

WERKbedrijf, om de dekking van het bestand te verbeteren voor vooral ouderen en 

eerstegeneratieallochtonen. 

- Er is gebruik gemaakt van vervolgpeilingen (en niet alleen de eerste peiling) uit de 

EBB, zodat opleidingen die mensen afronden tijdens de periode dat ze geënquêteerd 

worden, worden meegenomen. Door de vernieuwde methodiek toegepast met ingang van 

revisie zijn cijfers uit jaargangen 1999 tot en met 2005 niet geheel vergelijkbaar met die 

uit latere jaargangen. 

0 t/m 14 jarigen die deel uitmaken van de GBA-bevolking zijn voor zover ze niet in de 

gebruikte registers voorkomen ook toegevoegd aan dit bestand.  

Voor alle 0 t/m 11 jarigen wordt opleidingsinformatie geïmputeerd, voor 12 t/m 14 

jarigen alleen voor zover geen informatie beschikbaar is in de gebruikte 
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onderwijsregistraties. Voor 0 t/m 14 jarigen, niet voorkomend in registers, wordt het 

opleidingsniveau 'bekend' verondersteld, op basis van een aantal aannames. Ten eerste 

wordt voor de hoogst behaalde opleiding van 0 t/m 11 jarigen een opleidingsnummer 

gehanteerd op kleuteronderwijsniveau (basisonderwijs groep 1-2); voor 12 t/m 14 jarigen 

een opleidingsnummer op niveau basisonderwijs groep 3-8. Wat betreft de hoogst 

gevolgde opleiding veronderstellen we het volgende: 0 t/m 5 jarigen kleuteronderwijs, 6 

t/m 11 jarigen basisonderwijs groep 3-8 en 12 t/m 14 jarigen secundair onderwijs, eerste 

fase zonder nadere aanduiding. Voor geherstructureerde HOOGSTEOPL's met JJJJ = 

1999-2005 is nog de oudere systematiek van imputatie toegepast, waarbij geen 

onderscheid werd gemaakt binnen het basisonderwijs. 

Het bestand HOOGSTEOPLJJJJTABVV is met ingang van verslagjaar 2015 gereviseerd. 

De eerdere vorm is beschikbaar voor de periode 1999-2014. De gereviseerde vorm is 

beschikbaar vanaf 2015. 

5. Soort Component 

Basis 

6. Technische specificaties 

Entiteit: Personen met een bekend opleidingsniveau 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 

 

INDICAWBZTABJJJJVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

1. Inhoud bestand 

Het onderwerp betreft gegevens over indicaties die zijn afgegeven door het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie van het CIZ geeft toegang tot zorg die wordt 

gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

2. Eenheid en populatie 

Het bestand bestaat uit alle geldige indicaties die door het CIZ zijn afgegeven voor 

AWBZ gefinancierde zorg aan personen die ingeschreven stonden in de GBA. Indicaties 

die afgegeven zijn vóór 2003 ontbreken en de indicaties afgegeven in de periode 2003 tot 

2005 zijn onvolledig. Indicaties worden in principe afgegeven met een looptijd van 5 jaar. 

Hierdoor is het mogelijk dat indicaties die geldig zijn in 2009 ontbreken omdat zij zijn 

afgegeven voor 2005; 2010 is het eerste jaar waarbij dit niet meer speelt. 

3. Historie 

Het bestand is beschikbaar vanaf verslagjaar 2009. 

4. Bijzonderheden 

Het CIZ stelt sinds 1 januari 2005 vast op welke AWBZ-zorg en op hoeveel zorg iemand 

recht heeft. 
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Jongeren tot 18 jaar met psychische en/of psychiatrische problemen worden niet door het 

CIZ maar door een Bureau Jeugdzorg geïndiceerd. Personen die vóór hun 18e door een 

Bureau Jeugdzorg zijn geïndiceerd voor AWBZ-zorg met als grondslag een 

psychiatrische aandoening en daarnaast jeugdhulpverlening ontvangen, krijgen zo nodig 

tot hun 23ste jaar de indicaties van Bureau Jeugdzorg. 

Cliënten jonger dan 18 jaar met een andere grondslag dan een psychiatrische aandoening 

worden wel door het CIZ geïndiceerd. 

5. Soort component 

BASIS 

6. Technische specificaties 

Entiteit: indicaties die door het CIZ zijn afgegeven voor AWBZ gefinancierde zorg 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 

 

INSCHRWECJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

1. Inhoud bestand 

De component WEC bevat alle leerlingen die een inschrijving hebben in het (voortgezet) 

speciaal onderwijs op het peilmoment en hun inschrijvingskenmerken. 

2. Eenheid en populatie 

Elk record staat gelijk aan een leerling met geldige inschrijving in het (voortgezet) 

speciaal onderwijs. De volgende leerlingen staan niet in de component: 

- leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs;  

Het peilmoment is 1 oktober van het schooljaar. 

3. Historie 

- De gegevens zijn beschikbaar vanaf het schooljaar 2008/'09. 

- De bestanden over 2008/'09 en 2009/'10 zijn niet volledig gevuld. Vanaf 2010/'11 

worden de scholen bekostigd op basis van de onderwijsnummerbestanden en zijn de 

bestanden volledig. 

- De StatLine aantallen voor 2008/'09 en 2009/'10 komen uit een andere bron.  

5. Soort component 

BASIS 

6. Technische specificaties 

Entiteit: Inschrijvingen in het speciaal onderwijs 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 
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INSCHRWPOJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

1. Inhoud bestand 

De component WPO bevat alle leerlingen die een inschrijving hebben in het (speciaal) 

basisonderwijs op het peilmoment en hun inschrijvingskenmerken. 

2. Eenheid en populatie 

Elk record staat gelijk aan een leerling met geldige inschrijving in het (speciaal) 

basisonderwijs. De volgende leerlingen staan niet in de component: 

  - leerlingen in het speciaal onderwijs;  

Het peilmoment is 1 oktober van het schooljaar. 

3. Historie 

- De gegevens zijn beschikbaar vanaf het schooljaar 2008/'09. 

- De bestanden over 2008/'09 en 2009/'10 zijn niet volledig gevuld. Vanaf 2010/’11 

worden de scholen bekostigd op de onderwijsnummerbestanden en zijn de bestanden 

volledig. 

- De StatLine aantallen voor 2008/'09 en 2009/'10 komen uit een andere bron.  

5. Soort component 

BASIS  

6. Technische specificaties 

Entiteit: Inschrijvingen in het basisonderwijs 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 

 

KINDOUDERJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2015 

1. Inhoud component 

Deze component is een sleutelbestand met RINnummers van personen en hun ouders. 

2. Eenheid en populatie 

De entiteiten van deze component zijn personen van wie tenminste één van de juridische 

ouders bekend is. 

3. Historie 

Deze component is beschikbaar vanaf het jaar 2010 en vervangt de component 

“OUDERBUS”.  

4. Bijzonderheden 
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A. De component bevat variabelen die bedoeld zijn om te koppelen aan een eigen 

gekozen populatie; de populatie van deze component is alleen gebaseerd op het feit of 

tenminste één van de juridische ouders bekend was. 

B.  De kindoudergegevens zijn voor kinderen geboren vanaf 1966 het betrouwbaarst. 

Bij oudere geboortecohorten neemt de kans op gevonden kind-oudercombinaties af. Het 

wordt dan ook aangeraden bij personen geboren vóór 1966 voorzichtig te zijn bij de 

interpretatie van (ouder)gegevens uit deze component. Het selectief ontbreken van 

ouder/kind relaties kan dan tot onbetrouwbare uitkomsten leiden.   

C.  De component bevat een klein aantal fouten. Het gaat dan om ouders die een 

onwaarschijnlijke of onmogelijke leeftijd hebben ten opzichte van de leeftijd van hun 

kind. Ook komt het voor dat het rinnummer van de ouder dezelfde is als dat van het kind. 

Per onderzoek moet de afweging gemaakt worden of het nodig is om voor deze fouten 

een correctie toe te passen op het bestand. 

D.  Men moet er rekening mee houden dat het in de component om gegevens van de 

ouders gaat. Daarom is het mogelijk dat op een bepaald peilmoment waarvoor 

oudergegevens bekend zijn, de persoon zelf niet tot de bevolking van Nederland behoort 

en misschien zelfs nog niet eens geboren is. 

5. Soort Component 

Basis 

6.Technische specificaties 

Entiteit: Personen met bekende juridische ouders 

Sleutel:  RINPERSOONS, RINPERSOON 

 

OVUITKPERSOONJJJJBUSVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

1. Inhoud component 

Bevat 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 tijdsleutel aangegeven op welke dagen in het jaar 

de persoon een uitkering had en welk(e) soort(en) overige uitkeringen het dan betreft met 

hun aanvangsdatums.  

2. Eenheid en populatie 

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

uitkeringen die nergens anders ingedeeld zijn (RESTOVUITK)) hebben ontvangen 

(exclusief nabetalingen aan personen die gedurende het jaar geen recht op uitkering 

hadden). 
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3. Historie 

Beschikbaar sinds 1999. 

Tot en met 2005 werden uitkeringsperiodes van personen met een overige uitkering 

bepaald vanuit gegevens van de Fibase. Vanaf 2006 wordt informatie uit de 

Polisadministratie gebruikt.  

De overgang van 2006 op 2007 heeft wel tot trendbreuken geleid. Bij Ziektewet en de 

RESTOVUITK heeft dit tot een heel ander patroon geleid. Bij deze laatste groep ligt het 

niveau ook lager. Een oorzaak van dit laatste kan liggen aan de bron. In de Fibase waren 

aanvang- en eindedatums veel minder gedetailleerd bekend dan in de polisadministratie. 

Daarom golden uitkeringen vanuit de Fibase vaker voor het hele jaar. 

4. Bijzonderheden 

Algemeen: 

- Doordat eerst de jaren vanaf 2007 zijn gereviseerd en daarna de jaren 1999 t/m 2006, is 

de aansluiting tussen 2006 en 2007 niet helemaal consistent. Dit betreft vooral 

aanvangsdatums. Als aanvangsdatums door de revisie zijn veranderd in 2006, is het in 

sommige gevallen mogelijk dat de aanvangsdatums in 2007 hier niet mee overeenkomen; 

de aanvangsdatums liggen in 2007 dan later in de tijd.  

Voor alle jaren geldt: 

Voor het bepalen van een uitkering is het betalingsconcept toegepast. In dit concept telt 

een uitkering mee als er daadwerkelijk betalingen hebben plaatsgevonden. In dit geval 

zijn het betalingen volgens de Fibase/Polisadministratie. In tegenstelling tot uitkeringen 

in de uitkeringsbestanden van het UWV en de gemeenten, is het bij uitkeringen in de 

Fibase/Polisadministratie niet mogelijk om onderscheid te maken tussen reguliere 

betalingen en nabetalingen. 

Deze component komt als volgt tot stand: Uit de FiBase/Polisadministratie-gegevens 

worden alle gegevens geselecteerd die geen betrekking hebben op banen. Vervolgens 

worden gegevens die betrekking hebben op AOW, overig pensioen en ANW eruit 

gehaald. Deze worden in aparte componenten in het SSB opgeslagen. Daarna worden alle 

gegevens eruit gehaald die al aanwezig zijn in de gegevens over AO-, Bijstand en WW- 

uitkeringen van team Sociale Zekerheid. De hierna resterende uitkeringen worden 

"overige uitkeringen" genoemd. Hierin komt ook een aantal AO-, WW-, IOAW-, IOAZ- 

en bijstandsuitkeringen voor (in de groep RESTOVUITK). Dit zijn uitkeringen die dus 

niet zijn terug te vinden in de uitkeringsbestanden (afkomstig van UWV en gemeenten) 

van team Sociale Zekerheid. 

Er lijken in het OUITK-eindbestand (in de groep RESTOVUITK) ook inkomsten uit 

werk voor te komen. Dit betreft echter inkomsten die zijn belast volgens de groene tabel. 

De groene tabel heeft betrekking op inkomsten uit vroegere arbeid (een uitkering).  

Om consistentie te bevorderen worden er longitudinale correcties uitgevoerd op de 

aanvangs- en beëindigingsdatum van de uitkeringen. Ook wordt er gecorrigeerd voor de 

datum van overlijden. De aanvangsdatums van de uitkeringen zijn bepaald aan de hand 
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van de periodes die personen als uitkeringsontvanger in de bestanden voorkomen. Als 

periodes niet aansluiten, ontstaat een nieuwe aanvangsdatum. Dit kan afwijken van de in 

de bron geregistreerde aanvangsdatum. 

Vanwege de SSB-revisie in 2011 zijn de IOAW, IOAZ en WWIK van de overige 

uitkeringen overgegaan naar de BIJSTAND-bestanden. 

Vanaf 2006 geldt: 

De gegevens over overige uitkeringen zijn vanaf verslagjaar 2006 uitsluitend afkomstig 

uit de polisadministratie. 

Uitkeringen krachtens de Toeslagwet (onderdeel van de RESTOVUITK-uitkeringen) 

worden niet meer meegenomen, wanneer ze koppelen met de populaties van de WW- of 

AO-eindbestanden. Ook worden onbekende uitkeringen (onderdeel van de 

RESTOVUITK-uitkeringen) niet meer meegenomen, wanneer ze koppelen met de 

populaties van de WW-, AO of BIJSTAND-eindbestanden. 

In de maandbestanden van de polis komt voor dat tijdvakken en aanvang en einde van de 

uitkering niet synchroon lopen. Hierdoor ontstaan telkens tussendagen zonder 

uitkeringen. Dit wordt in het eindintegratieproces hersteld. Het speelt (vooral) bij de 

Ziektewet. 

5. Soort Component 

BASIS 

6.Technische specificaties 

Entiteit: Personen met een OVERIGE uitkering 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 

TijdSleutel: BEGINGELDIGHEID, EINDGELDIGHEID 

 

REGIONALEINDELINGJJJJREFVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2015 

1. Inhoud referentieboek 

Indeling en categorisering van gemeenten, zoals landsdeelcode, provinciecode, 

stedelijkheid en gemeentegrootte. 

2. Eenheid en populatie 

Dit referentieboek bevat alle gemeenten in Nederland in een bepaald verslagjaar. 

6. Technische specificaties 

Entiteit: Gemeenten 

Sleutel: GEMJJJJ 
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AOTOTPERSOONJJJJBUSVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

1. Inhoud bestand 

Deze buscomponent bevat gegevens over uitkeringen die zijn gedaan op grond van de 

WAO, WAZ, Wajong, IVA of WGA evenals gegevens over de personen die de uitkering 

ontvangen. 

2. Eenheid en populatie 

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen aan wie in een bepaald 

verslagjaar een of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn verstrekt, in de maanden 

januari tot en met de maand waaraan de naam van het bestand refereert. Een eindbestand 

met de aanduiding AOTOTPersoon2007BusV071 bevat dus gegevens van alle personen 

aan wie in de maanden januari tot en met juli 2007 een of meer 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn verstrekt. 

3. Historie 

Beschikbaar sinds 2007 

4. Bijzonderheden 

Het bestand is van het bus-type, dat wil zeggen dat een record één uitkeringstoestand 

weergeeft die heeft bestaan gedurende de periode die is bepaald door de kenmerken 

Begingeldigheid en Eindgeldigheid. De toestand wordt bepaald door het type uitkering of 

door samenloop van verschillende typen uitkeringen. Bijvoorbeeld: indien een persoon in 

het verslagjaar in januari een WAO-uitkering had, in februari een WAO-uitkering en 

tevens een WAZ-uitkering had en in maart uitsluitend een WAZ-uitkering en daarna geen 

uitkering meer, dan komt deze persoon met drie records voor in het bestand. 

- een record met Begingeldigheid 01-01-2007 en Eindgeldigheid 31-01-2007 met de 

codering voor de WAO-uitkering 

- een record met Begingeldigheid 01-02-2007 en Eindgeldigheid 28-02-2007 met de 

codering voor de WAO-uitkering + de WAZ-uitkering 

- een record met Begingeldigheid 01-03-2007 en Eindgeldigheid 31-03-2007 met de 

codering voor de WAZ-uitkering 

N.B. De periode van Begingeldigheid tot Eindgeldigheid van een record zal nooit 

overlappen met een periode van Begingeldigheid tot Eindgeldigheid van een ander record 

voor dezelfde entiteit. De periodes zullen hooguit precies aansluiten. De AOTotPersoon-

buscomponent bevat gegevens op basis van het zogenaamde transactieprincipe. Dit 

betekent dat de persoon in de periode die wordt begrensd door de opgegeven 

Begingeldigheid en Eindgeldigheid een betaalde lopende uitkering had. Voor tellingen 

moeten de personen geselecteerd worden die een waarde '1' hebben bij de van toepassing 

zijnde variabelen (WAO, WAZ, Wajong, IVA, WGA).  
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6.Technische specificaties 

Entiteit: Persoon met 1 of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen  

Sleutel: RinPersoonS,RinPersoon 

Tijdsleutel: Begingeldigheid,Eindgeldigheid 

 

BIJSTANDPERSOONJJJJBUSVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

1. Inhoud bestand 

Deze buscomponent bevat gegevens over uitkeringen die zijn gedaan op grond van 

algemene bijstand (inclusief uitkeringen aan (niet-thuiswonende) elders verzorgden en 

adreslozen), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), de IOAW, IOAZ en de 

Wwik evenals gegevens over de personen die de uitkering ontvangen. 

2. Eenheid en populatie 

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen aan wie in een bepaald 

verslagjaar een of meerdere bijstandsuitkeringen (en/of andere genoemde 

inkomensvervangende uitkeringen) zijn gedaan, in de maanden januari tot en met de 

maand waaraan de naam van het bestand refereert. De buscomponent met de aanduiding 

BijstandPersoon2007BusV071 bevat dus gegevens van alle personen aan wie in de 

maanden januari tot en met juli 2007 een of meerdere bijstandsuitkeringen zijn gedaan. 

3. Historie 

Beschikbaar sinds 2007 

4. Bijzonderheden 

De component is van het bus-type, dat wil zeggen dat een record één uitkeringstoestand 

weergeeft die heeft bestaan gedurende een periode die is bepaald door de kenmerken 

Begingeldigheid en Eindgeldigheid. De toestand wordt bepaald door het type uitkering of 

door samenloop van verschillende typen uitkeringen. Bijvoorbeeld: indien een persoon in 

het verslagjaar in januari een algemene bijstandsuitkering had, in februari een algemene 

bijstandsuitkering en tevens een Wwik-uitkering had en in maart uitsluitend een Wwik-

uitkering en daarna geen uitkering meer, dan komt deze persoon met drie records voor in 

het bestand. 

- een record met Begingeldigheid 01-01-2007 en Eindgeldigheid 31-01-2007 met de 

codering voor algemene bijstand 

- een record met Begingeldigheid 01-02-2007 en Eindgeldigheid 28-02-2007 met de 

codering voor algemene bijstand + Wwik 

- een record met Begingeldigheid 01-03-2007 en Eindgeldigheid 31-03-2007 met de 

codering voor Wwik 
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N.B. De periode van Begingeldigheid tot Eindgeldigheid van een record zal nooit 

overlappen met een periode van Begingeldigheid tot Eindgeldigheid van een ander record 

voor dezelfde entiteit. De periodes zullen hooguit precies aansluiten. Overigens komt 

samenloop van meerdere van de eerder genoemde typen inkomensvervangende 

uitkeringen niet vaak voor. De BijstandPersoon-buscomponent bevat gegevens op basis 

van het zogenaamde transactieprincipe. Dit betekent dat de persoon in de periode die 

wordt begrensd door de opgegeven Begingeldigheid en Eindgeldigheid een betaalde 

lopende uitkering had.  

De Wwik is vanaf 1-1-2012 komen te vervallen. Vanaf dit moment kunnen personen dus 

geen aanspraak meer maken op een Wwik-uitkering. De WWB  is vanaf 2015 onderdeel 

geworden van de Participatiewet. Daarom spreekt men vanaf 2015 van (algemene) 

bijstandsuitkeringen volgens de participatiewet in plaats van WWB-uitkeringen. Ten 

behoeve van de consistentie in de stapelingsbestanden hebben we ervoor gekozen deze 

variabelen ook vanaf verslagjaar 2015 WWB te blijven noemen. 

6.Technische specificaties 

Entiteit: Persoon met 1 of meerdere (gelijktijdig lopende) bijstandsuitkeringen  

Sleutel: RinPersoonS,RinPersoon 

Tijdsleutel: Begingeldigheid,Eindgeldigheid 

 

Bijzondere bijstand 

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

Gegevens over bijzondere bijstand zijn afkomstig van gemeenten. Gemeenten leveren 

gegevens over de huishoudens en de personen daarbinnen die een uitkering ontvangen. 

De gemeenten leveren ook informatie over betaalde bedragen, maar het al dan niet 

opgegeven van informatie over uitgekeerde bedragen heeft geen invloed op het opnemen 

van de uitkering in het bestand. Het bestand bevat daarom uitkeringen op basis van het 

zogenaamde registratieprincipe. 

De populatie van het bestand bestaat uit uitkeringen die in een bepaald verslagjaar en een 

bepaalde verslagmaand aan huishoudens zijn gedaan op grond van algemene bijstand 

(inclusief uitkeringen aan (niet-thuiswonende) elders verzorgden en adreslozen), het 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), de IOAW, IOAZ, de Wwik en de 

bijzondere bijstand. 

Omdat vooral verstrekkingen van bijzondere bijstand in natura niet altijd in de 

bijstandsuitkeringenstatistiek worden vastgelegd, is er sprake van een onderschatting. De 

cijfers van het CBS zijn op dit punt niet compleet.  
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HUISHBVRINKJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

1. Inhoud component  

Deze component bevat gegevens over het inkomen op jaarbasis van de huishoudens op 31 

december van het onderzoeksjaar. 

2. Eenheid en populatie 

De doelpopulatie van de Inkomensstatistiek zijn de particuliere huishoudens met inkomen 

waarvan de personen behoren tot de bevolking en woonachtig in Nederland op 31 

december van het onderzoeksjaar. Personen in huishoudens die niet in het 

bevolkingsregister (GBA) zijn ingeschreven, zoals buitenlandse militairen (NAVO), 

buitenlands ambassade personeel en diplomatieke buitenlandse vertegenwoordigers, de 

bevolking in asielzoekerscentra, worden niet in de inkomensbestanden opgenomen.  

De inkomensgegevens van personen of huishoudens die in een inrichting, instelling of 

tehuis verblijven zijn wel als zodanig in de inkomensbestanden opgenomen, en worden 

bij publicatie alleen meegenomen als deelpopulatie van de totale Nederlandse bevolking. 

Voor de afleiding van adres naar huishouden is voor de bestanden van 2003 t/m 2009 

gebruik gemaakt van het Beheer van Relaties (BVR) een basisregister van de 

belastingdienst. Vanaf 2010 is voor de vorming van huishoudens gebruik gemaakt van het 

demografische basisregister van het GBA (gezinnen en personen). 

Zie ook de CBS StatLine documentatie van het landelijk steekproef 

InkomensPanelOnderzoek (IPO). 

3. Historie 

Beschikbaar sinds 2003. 

4. Bijzonderheden 

BRONNEN 

De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, 

waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. Deze verstrekt van iedere 

persoon voor zover voorkomend in het fiscaal basisregister:  

• een beperkt aantal demografische gegevens; 

• basisgegevens van de loonbelastingkaarten die door inhoudingsplichtigen  (veelal 

elektronisch) naar de belastingdienst gestuurd zijn; 

• basisgegevens voor de heffing van de inkomstenbelasting (aangiftebiljet, vastgesteld 

belastbaar inkomen, enz.); 

• gegevens van de Dienst Toeslagen (vanaf 2006); 

• gegevens over ontvangen rente en dividend. 
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Daarnaast worden gegevens verzameld uit de registraties van de studiefinanciering van de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het betreft de Tegemoetstudiekosten voor jonger 

dan 18 jaar en voor de 18 jaar en ouderen en de WSF.  

Zie voor nadere informatie over de totstandkoming van de cijfers: Procesbeschrijving van 

het IPO van M. van den Brakel en L. Moonen (2007).  

RAMING VAN ONTBREKENDE INKOMENSBESTANDDELEN 

Waar mogelijk zijn niet-waargenomen inkomensbestanddelen geraamd. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de Kinderbijslag die om technische redenen niet uit een registratie 

ontleend kan worden. Ook de inkomsten uit eigen woning (de economische huurwaarde) 

zijn via een rekenmodel geschat (op basis van de fiscale huurwaarde en waarde van de 

eigen woning). Ook zijn alle premies sociale verzekering geraamd. Huishoudens met een 

inkomen "onbekend" of met een "onvolledig waargenomen inkomen" blijven buiten de 

analyses. De huishoudens met een "waargenomen inkomen" worden geselecteerd door 

INDINKHH=”1” of “2”. Deze selectie is ook gebruikt bij de productie van de resultaten 

voor de CBS StatLine inkomenstabellen. De huishoudens met een waarde inkomen 

INDINKHH=”0” moeten bij het maken van de percentielverdelingen van inkomens 

buiten beschouwing blijven.  

NIET WAARGENOMEN INKOMENSBESTANDDELEN 

Een aantal inkomensbestanddelen wordt niet waargenomen, ofschoon die wel deel 

uitmaken van het conceptuele besteedbaar inkomen, terwijl een acceptabele 

ramingsmethode (nog) niet beschikbaar is. Voorbeelden hiervan zijn de kinderalimentatie 

en andere inkomensoverdrachten tussen huishoudens, bijvoorbeeld 

inkomensoverdrachten van ouders aan hun uitwonende studerende kinderen. Doordat 

deze overdrachten niet worden waargenomen, wordt het besteedbaar inkomen van 

betalende huishoudens overschat en dat van ontvangende huishoudens onderschat. Ook 

inkomensoverdrachten van en naar het buitenland, bijvoorbeeld overdrachten naar familie 

in het buitenland, en de zogenaamde “zwarte” inkomens worden in de Inkomensstatistiek 

niet geregistreerd. 

WAARNEMINGSPERIODE 

De inkomensgegevens die in de bestanden zijn opgenomen hebben betrekking op de 

periode van een kalenderjaar. De kenmerken van personen en huishoudens hebben als 

peilmoment 31 december van het onderzoeksjaar. De inkomensbestanddelen zijn 

waargenomen van personen in huishoudens die op 31 december van het onderzoeksjaar 

tot de doelpopulatie behoren. Het gaat hierbij doorgaans om het inkomen op jaarbasis dat 

in het betreffende onderzoeksjaar door hen ontvangen c.q. betaald is. Bijvoorbeeld rente 

die op 1 januari van jaar T ontvangen is over het spaartegoed van jaar T-1, wordt dus 

geteld bij het inkomen van het jaar T. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor vakantiegeld, dat in 

mei uitbetaald wordt, soms ook als de dienstbetrekking per 1 januari niet meer bestond.  

Op bovenstaande regel zijn enkele uitzonderingen. Zo is de belasting bepaald over het 

inkomen in het onderzoeksjaar en is dit niet het saldo van alle betalingen (voorheffingen, 

nabetalingen) die in het onderzoeksjaar feitelijk hebben plaatsgevonden. Ook de premie 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/486A3CF2-CFC7-452B-AADF-BBCEF89CA1E0/0/2006inkomenspanelonderzoekpub.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/486A3CF2-CFC7-452B-AADF-BBCEF89CA1E0/0/2006inkomenspanelonderzoekpub.pdf
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particuliere ziektekosten betreft een raming die los staat van de tijdstip(pen) waarop 

werkelijk betaald is.  

INKOMENSBEGRIPPEN HUISHOUDENS 

- Primair inkomen 

Het primair inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen bedrijfsvoering en 

inkomen uit vermogen. Inkomen uit arbeid bestaat uit brutoloon, salaris, tantième en uit 

de beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het 

privé gebruik van de auto van de werkgever wordt hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid 

betreft een bruto bedrag waarop zowel belastingen als de werkgevers- en 

werknemerspremies nog niet in mindering zijn gebracht. Inkomen uit vermogen bestaat 

onder meer uit rente, dividend en de opbrengst van de exploitatie van onroerend goed 

(waaronder de eigen woning). Betaalde rente is met de inkomsten uit vermogen 

gesaldeerd. 

- Bruto-inkomen  

Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen verhoogd met ontvangen 

overdrachten. Deze bestaan uit uitkeringen inkomensverzekeringen in verband met 

werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom, uitkeringen sociale 

voorzieningen (bijstand e.d.), gebonden overdrachten (huursubsidie, tegemoetkoming 

studiekosten) en inkomensoverdrachten (alimentatie e.d.). De ontvangen overdrachten 

betreffen een bruto bedrag waarop zowel belastingen als de werkgevers- en 

werknemerspremies nog niet in mindering zijn gebracht. 

- Besteedbaar inkomen 

Het besteedbaar inkomen is gelijk aan het bruto-inkomen verminderd met: betaalde 

inkomensoverdrachten, premies inkomensverzekeringen, premies 

ziektekostenverzekeringen, belastingen op inkomen en vermogen. Betaalde 

inkomensoverdrachten bestaan uit overdrachten tussen huishoudens zoals de alimentatie 

betaald aan de ex-echtgeno(o)t(e). Premies inkomensverzekeringen betreffen premies 

betaald voor sociale verzekering, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in 

verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden. 

Premies ziektekostenverzekeringen omvatten de premie 

Ziekenfondswet/Zorgverzekeringswet, premies voor aanvullende ziektekostenverzekering 

en de premie AWBZ. 

- Gestandaardiseerd inkomen 

Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling vergelijkbaar 

te maken wordt het inkomen gestandaardiseerd. Hiertoe wordt het besteedbare 

huishoudensinkomen gedeeld door een equivalentiefactor. In de equivalentiefactor komen 

de schaalvoordelen tot uitdrukking die het gevolg zijn van het voeren van een 

gemeenschappelijke huishouding. Hierbij is de CBS-equivalentieschaal gebruikt, waarbij 

het eenpersoonshuishouden als standaardhuishouden is gekozen. Voor deze huishoudens 

is de factor gelijk aan 1. De CBS-equivalentieschaal voegt hieraan 0,37 toe voor de 

volgende meerderjarige. Per minderjarig kind wordt de factor afhankelijk van de rangorde 
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van het kind opgehoogd met een waarde tussen 0,15 en 0,33. Een alleenstaande met een 

besteedbaar inkomen van 10 duizend euro en een echtpaar met een besteedbaar inkomen 

van 13,7 duizend euro bevinden zich dus op een even hoog welvaartsniveau: na 

standaardisatie bedraagt het inkomen in beide situaties 10 duizend euro. 

KWALITEIT VAN DE DATA 

De integrale inkomensgegevens, die in dit bestand zijn opgenomen, zijn geschikt om te 

gebruiken als achtergrondvariabele in analyses. Ze zijn kwalitatief iets minder goed in 

vergelijking met de inkomensgegevens die beschikbaar zijn vanuit de landelijke IPO 

steekproef. Dit kwaliteitsverschil heeft een aantal oorzaken. Bij het samenstellen van de 

landelijke inkomensgegevens (op basis van het IPO) wordt een aantal bestanddelen 

geraamd, die in de integrale inkomensgegevens ontbreken. Het gaat hier om 

inkomensbestanddelen die behoren tot de inkomsten uit vermogen. Er worden op de 

integrale gegevens, in tegenstelling tot de resultaten uit de steekproef van het IPO, geen 

uitvoerige plausibiliteitscontroles uitgevoerd op de afzonderlijke inkomensbestanddelen. 

Dit betekent dat van de integrale inkomensbedragen alleen categoriale variabelen 

samengesteld mogen worden. Het berekenen van bijvoorbeeld gemiddelde en mediane 

inkomensbedragen voor bepaalde groepen is niet toegestaan. Voor de voorlopige 

inkomenscijfers over de onderzoeksjaren 2003 t/m 2005 geldt bovendien dat de 

brongegevens minder uitgebreid zijn dan voor het IPO. Alvorens tot definitieve 

vaststelling van de cijfers van die jaren zal worden overgegaan, zal het gebruik van de 

brongegevens nog worden geoptimaliseerd. 

PUBLICATIEREGELS 

Voor de indeling in 1%-groepen (percentielen) gelden de volgende publicatieregels: de 

personen uit de laagste vijf 1%-groepen dienen samengenomen te worden, dit geldt 

eveneens voor de personen in de hoogste vijf percentielgroepen. Om onthulling van 

individuen te voorkomen mogen er geen resultaten gepubliceerd worden als het aantal 

personen minder dan honderd is, bij publicatie van de resultaten altijd afronden op 

honderdtallen, dus 1 234 wordt 1,2 duizend.  

De inkomensgegevens van personen of huishoudens die in een inrichting, instelling of 

tehuis verblijven zijn wel als zodanig in de inkomensbestanden opgenomen, en worden 

bij publicatie alleen meegenomen als deelpopulatie van de totale Nederlandse bevolking. 

Publicatie vindt dus alleen plaats van de particuliere huishoudens dit gebeurt door de 

selectie HUISHSAMSTSOCEC= “6” toe te passen, samen met de selectie van 

huishoudens met (waargenomen) inkomen, door INDINKHH= “1” of “2” ook mee te 

nemen in de selectie.  

Het genereren van regionale inkomensoutput uit de voorlopige bestanden is niet 

toegestaan voor regio's op laag-regionaal niveau (onder provinciaal niveau). De reden 

hiervoor is dat het voorlopige bronmateriaal beperkingen heeft die samenhangen met de 

regio. Vooral missen we soms loonaangiftegegevens van specifieke gemeenten of 

bedrijven. In de voorlopige cijfers is daar nog niet op geanalyseerd of gecorrigeerd. De 
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regionale inkomensstatistiek wordt daarom volgens contractuele afspraken alleen op 

definitieve cijfers gebaseerd.  

5. Soort component 

Voorlopig 

6. Technische specificaties 

Entiteit: huishoudens (voorlopig inkomen) 

Sleutel: Rinpersoonskern, Rinpersoonkern  

 

INHAJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2015   

1. Inhoud component  

Inkomen op jaarbasis van de huishoudens op 1 januari van het onderzoeksjaar 

2. Eenheid en populatie 

Huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar 

(feitelijk ultimo van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar). 

3. Historie 

Met ingang van verslagjaar 2011 is de inkomensstatistiek gereviseerd.  

4. Bijzonderheden 

De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, 

waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. Deze verstrekt van iedere 

persoon voor zover voorkomend in het fiscaal basisregister: - een beperkt aantal 

demografische gegevens; - basisgegevens van de loonbelastingkaarten die door 

inhoudingsplichtigen (veelal elektronisch) naar de belastingdienst gestuurd zijn; - 

basisgegevens voor de heffing van de inkomstenbelasting (aangiftebiljet, vastgesteld 

belastbaar inkomen, enz.); - gegevens van de Dienst Toeslagen (vanaf 2006); - gegevens 

over ontvangen rente en dividend. Daarnaast worden gegevens verzameld uit de 

registraties van de studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het 

betreft de Tegemoetkoming studiekosten voor personen jonger dan 18 jaar en de Wet 

Studiefinanciering. Verder wordt gebruik gemaakt van demografische gegevens over de 

huishoudenssamenstelling van de bevolking, gegevens van de Polisadministratie en 

gegevens over inschrijvingen in het onderwijs. Met ingang van verslagjaar 2011 is de 

inkomensstatistiek gereviseerd. Van niet alle huishoudens is het inkomen waargenomen. 

Wanneer van een huishouden geen inkomen is waargenomen, dan zijn alle velden die 

betrekking hebben op geldwaarden gevuld met "9999999999".  

De populatie van de inkomensstatistiek omvat alle huishoudens in Nederland op 1 januari 

van het verslagjaar. Feitelijk gaat het om de huishoudens ultimo van het jaar voorafgaand 

aan het verslagjaar. Bij de publicatie op Statline worden personen die in instellingen, 

inrichtingen en tehuizen verblijven en particuliere huishoudens waarvan geen gegevens 

vastgesteld konden worden, buiten beschouwing gelaten. 
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5. Soort component 

Definitief 

6. Technische specificaties 

Entiteit: huishoudens (inkomen) 

Sleutel: Rinpersoonskern, Rinpersoonkern  

 

PGBAWBZJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

Deze component bevat gegevens over door zorgkantoren aan personen toegekende 

persoonsgebonden budgetten (PGB) waarmee zij zelf zorg kunnen inkopen die 

gefinancierd is uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Voor het gebruik 

van dit bestand is toestemming gevraagd bij de registerhouder Vektis. 

AWBZ- zorg kan worden verkregen in natura, of in de vorm van een pgb waarmee de 

cliënt zelf zorg kan inkopen. Voor een pgb voor AWBZ-zorg is een indicatie nodig van 

het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg (jongeren met een 

psychische of psychiatrische aandoening), waarin staat op wat voor type en hoeveel zorg 

iemand recht heeft. Het zorgkantoor bepaalt aan de hand van de indicatie de hoogte van 

het persoonsgebonden budget en betaalt dit aan de verzekerde uit. Het gaat om zorg voor 

mensen met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening, en mensen 

met een lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap. De AWBZ-pgb’s kunnen 

worden toegekend voor de inkoop van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, 

begeleiding of kortdurend verblijf. Met een pgb mag geen geneeskundige behandeling of 

therapie worden betaald. Ook permanent verblijf in een instelling kan niet met een pgb 

gefinancierd worden. Bij personen met een indicatie voor een zorgzwaartepakket wordt 

bij de toekenning van het pgb het pakket omgezet in het equivalent in extramurale 

functies. Het is niet bekend of dit toegekende pgb ook volledig is ingezet voor het 

inkopen van zorg en ook niet of het is ingezet voor de functie (type zorg) waar de 

indicatie voor is gegeven. 

 

PERSOONINKJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

1. Inhoud component  

Deze component bevat gegevens over het (persoonlijk) inkomen op jaarbasis van de 

Nederlandse bevolking op 31 december van het onderzoeksjaar. 

2. Eenheid en populatie 

De doelpopulatie van de inkomensstatistiek zijn de personen in particuliere huishoudens 

met inkomen die behoren tot de Nederlandse bevolking en woonachtig zijn in Nederland 

op 31 december van het onderzoeksjaar. Personen die niet in het bevolkingsregister 
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(GBA) zijn ingeschreven, zoals buitenlandse militairen (NAVO), buitenlands ambassade 

personeel en diplomatieke buitenlandse vertegenwoordigers, de bevolking in 

asielzoekerscentra, worden niet in de inkomensbestanden opgenomen. Zie ook de CBS 

StatLine documentatie van het landelijk steekproef InkomensPanelOnderzoek (IPO). 

3. Historie 

Beschikbaar sinds 2003. 

4. Bijzonderheden 

BRONNEN 

De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, 

waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. Deze verstrekt van iedere 

persoon voor zover voorkomend in het fiscaal basisregister:  

• een beperkt aantal demografische gegevens; 

• basisgegevens van de loonbelastingkaarten die door inhoudingsplichtigen  

 (veelal elektronisch) naar de belastingdienst gestuurd zijn; 

• basisgegevens voor de heffing van de inkomstenbelasting  

 (aangiftebiljet, vastgesteld belastbaar inkomen, enz.); 

• gegevens van de Dienst Toeslagen (vanaf 2006); 

• gegevens over ontvangen rente en dividend. 

Daarnaast worden gegevens verzameld uit de registraties van de studiefinanciering van de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het betreft de Tegemoetstudiekosten voor jonger 

dan 18 jaar en voor de 18 jaar en ouderen en de WSF.  

Zie voor nadere informatie over de totstandkoming van de cijfers: Procesbeschrijving van 

het IPO van M. van den Brakel en L. Moonen (2007).  

RAMING VAN ONTBREKENDE INKOMENSBESTANDDELEN 

Waar mogelijk zijn niet-waargenomen inkomensbestanddelen geraamd. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor alle premies sociale verzekering. De personen met een (waargenomen) 

inkomen worden geselecteerd door INDINKPERS=”1” of “2”. Deze selectie is ook 

gebruikt bij de productie van de resultaten voor de CBS StatLine inkomenstabellen.  

NIET WAARGENOMEN INKOMENSBESTANDDELEN 

Een aantal inkomensbestanddelen wordt niet waargenomen, ofschoon die wel deel 

uitmaken van het inkomen, terwijl een acceptabele ramingsmethode (nog) niet 

beschikbaar is. Een voorbeeld hiervan is de kinderalimentatie en het zogenaamde 

“zwarte” inkomen. 

WAARNEMINGSPERIODE 

De inkomensgegevens die in de bestanden zijn opgenomen hebben betrekking op de 

periode van een kalenderjaar. De kenmerken van personen en huishoudens hebben als 

peilmoment 31 december van het onderzoeksjaar. De inkomensbestanddelen zijn 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/486A3CF2-CFC7-452B-AADF-BBCEF89CA1E0/0/2006inkomenspanelonderzoekpub.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/486A3CF2-CFC7-452B-AADF-BBCEF89CA1E0/0/2006inkomenspanelonderzoekpub.pdf
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waargenomen van personen in huishoudens die op 31 december van het onderzoeksjaar 

tot de doelpopulatie behoren. Het gaat hierbij doorgaans om het inkomen op jaarbasis dat 

in het betreffende onderzoeksjaar door hen ontvangen c.q. betaald is.  

INKOMENSBEGRIPPEN PERSONEN 

• Persoonlijk primair inkomen 

Het persoonlijk primair inkomen is inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen 

bedrijfsvoering. Inkomen uit arbeid bestaat uit brutoloon, salaris, tantième en uit de 

beloning van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook de waarde van het privé 

gebruik van de auto van de werkgever wordt hiertoe gerekend. Inkomen uit arbeid betreft 

een bruto bedrag waarop zowel belastingen als de werkgevers- en werknemerspremies 

nog niet in mindering zijn gebracht. 

• Persoonlijk bruto-inkomen 

Het persoonlijke bruto-inkomen bestaat uit het persoonlijk primair inkomen verhoogd 

met ontvangen overdrachten. Deze bestaan uit uitkeringen inkomensverzekeringen en 

uitkeringen sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag) en ontvangen 

inkomensoverdrachten (waaronder alimentatie e.d.). De ontvangen overdrachten betreffen 

een bruto bedrag waarop zowel belastingen als de werkgevers- en werknemerspremies 

nog niet in mindering zijn gebracht. 

• Persoonlijk inkomen 

Het persoonlijke inkomen bestaat uit het persoonlijk bruto-inkomen verminderd met de 

betaalde premies voor inkomensverzekeringen. Er is een aantal kanttekeningen bij het 

begrip persoonlijk inkomen. In het persoonlijk inkomen telt een aantal 

inkomensbestanddelen niet mee. Het betreft hier bestanddelen die niet zonder meer aan 

de afzonderlijke leden van het huishouden toegerekend kunnen worden. Praktisch is dit 

opgelost door bestanddelen als huursubsidie en inkomsten uit vermogen buiten 

beschouwing te laten. Het persoonlijk inkomen zegt niet altijd iets over iemands 

welvaartspositie. Zo ontvangt een alleenstaande 65-plusser met alleen AOW een hoger 

bedrag dan de afzonderlijke partners van een paar dat ook alleen AOW ontvangt (de 

alleenstaande ontvangt circa 70 procent van het bedrag dat de partners van een paar 

samen ontvangen). Het gestandaardiseerde inkomen is voor deze beide huishoudens 

(personen) echter vrijwel gelijk. 

KWALITEIT VAN DE DATA 

De integrale inkomensgegevens, die in dit bestand zijn opgenomen, zijn geschikt om te 

gebruiken als achtergrondvariabele in analyses. Ze zijn kwalitatief iets minder goed in 

vergelijking met de inkomensgegevens die beschikbaar zijn vanuit de landelijke IPO 

steekproef. Dit kwaliteitsverschil heeft een aantal oorzaken. Bij het samenstellen van de 

landelijke inkomensgegevens (op basis van het IPO)wordt een aantal bestanddelen 

geraamd, die in de integrale inkomensgegevens ontbreken. Het gaat hier om 

inkomensbestanddelen die behoren tot de inkomsten uit vermogen. Er worden op de 

integrale gegevens, in tegenstelling tot de resultaten uit de steekproef van het IPO, geen 

uitvoerige plausibiliteitscontroles uitgevoerd op de afzonderlijke inkomensbestanddelen. 
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Dit betekent dat van de integrale inkomensbedragen alleen categoriale variabelen 

samengesteld mogen worden. Het berekenen van bijvoorbeeld gemiddelde en mediane 

inkomensbedragen voor bepaalde groepen is niet toegestaan. Voor de voorlopige 

inkomenscijfers over de onderzoeksjaren 2003 t/m 2005 geldt bovendien dat de 

brongegevens minder uitgebreid zijn dan voor het IPO. Alvorens tot definitieve 

vaststelling van de cijfers van die jaren zal worden overgegaan, zal het gebruik van de 

brongegevens nog worden geoptimaliseerd. 

Het genereren van regionale inkomensoutput uit de voorlopige bestanden is niet 

toegestaan voor regio's op laag-regionaal niveau (onder provinciaal niveau). De reden 

hiervoor is dat het voorlopige bronmateriaal beperkingen heeft die samenhangen met de 

regio. Vooral missen we soms loonaangiftegegevens van specifieke gemeenten of 

bedrijven. In de voorlopige cijfers is daar nog niet op geanalyseerd of gecorrigeerd. De 

regionale inkomensstatistiek wordt daarom volgens contractuele afspraken alleen op 

definitieve cijfers gebaseerd.  

PUBLICATIEREGELS 

Voor de indeling in 1%-groepen (percentielen) gelden de volgende publicatieregels: de 

personen uit de laagste vijf 1%-groepen dienen samengenomen te worden, dit geldt 

eveneens voor de personen in de hoogste vijf percentielgroepen. Om onthulling van 

individuen te voorkomen mogen er geen resultaten gepubliceerd worden als het aantal 

personen minder dan honderd is, bij publicatie van de resultaten altijd afronden op 

honderdtallen, dus 1 234 wordt 1,2 duizend.  

KOPPELING MET GEGEVENS OP NIVEAU VAN HUISHOUDENS 

De variabelen RINPERSOONKERN en RINPERSOONSKERN zijn de koppelsleutels 

die het mogelijk maken om huishoudens vanuit het integrale inkomens 

huishoudensbestand te koppelen aan het integrale inkomens personenbestand. In ieder 

huishouden is één persoon als koppelpersoon (de kernpersoon) aangewezen. Deze 

kernpersonen komen ook allemaal als entiteit voor in het huishoudensbestand, waardoor 

persoonsgegevens gekoppeld kunnen worden. Bij de koppeling met het integrale 

huishoudensinkomensbestand moet rekening worden gehouden dat er huishoudens zijn 

met een "onbekend" of een "niet waargenomen" inkomen. 

5. Soort component 

Voorlopig 

6. Technische specificaties 

Entiteit: personen (voorlopig inkomen) 

Sleutel: RinpersoonS, Rinpersoon 
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 INPAJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2015 

1. Inhoud component  

Inkomen op jaarbasis van personen op 1 januari van het onderzoeksjaar 

2. Eenheid en populatie 

Personen behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar 

(feitelijk ultimo van het jaar voorafgaande aan het verslagjaar). 

3. Historie  

Met ingang van verslagjaar 2011 is de inkomensstatistiek gereviseerd.  

4. Bijzonderheden 

De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, 

waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. Deze verstrekt van iedere 

persoon voor zover voorkomend in het fiscaal basisregister: - een beperkt aantal 

demografische gegevens; - basisgegevens van de loonbelastingkaarten die door 

inhoudingsplichtigen (veelal elektronisch) naar de belastingdienst gestuurd zijn; - 

basisgegevens voor de heffing van de inkomstenbelasting (aangiftebiljet, vastgesteld 

belastbaar inkomen, enz.); - gegevens van de Dienst Toeslagen (vanaf 2006); - gegevens 

over ontvangen rente en dividend. Daarnaast worden gegevens verzameld uit de 

registraties van de studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het 

betreft de Tegemoetkoming studiekosten voor personen jonger dan 18 jaar en de Wet 

Studiefinanciering. Met ingang van verslagjaar 2011 is de inkomensstatistiek gereviseerd. 

Van niet alle personen en huishoudens is het inkomen bekend. Wanneer een persoon 

behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen, dan zijn alle velden die 

betrekking hebben op geldwaarden gevuld met "9999999999". 

5. Soort component 

Definitief 

6. Technische specificaties 

Entiteit: personen (inkomen) 

Sleutel: Rinpersoons, Rinpersoon  

 

VERMOGENJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

1. Inhoud component  

Deze component bevat gegevens over de vermogens van huishoudens in Nederland. De 

gegevens hebben als peildatum 1 januari van het onderzoeksjaar. Vermogen is een 

zogenaamd standgegeven. De stand van het vermogen wordt bepaald op een bepaald 

moment. Het is gebruikelijk hiervoor de stand per 1 januari te gebruiken. 
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De gegevens van de Vermogensstatistiek worden op twee momenten beschikbaar gesteld, 

waarvan de eerste keer als voorlopige en de tweede keer als definitieve gegevens. 

2. Eenheid en populatie 

De populatie bestaat uit alle huishoudens in Nederland op 31 december van het 

voorafgaande onderzoeksjaar. 

Vanuit de basisgegevens kunnen de vermogensbestanddelen in principe toegewezen 

worden aan een persoon. Het is echter niet altijd duidelijk of de betreffende persoon 

feitelijk eigenaar is of dat er mede-eigenaren zijn. Om deze reden publiceert de 

Vermogensstatistiek alleen de gegevens op huishoudensniveau. De persoonsgegevens 

worden daarvoor op huishoudensniveau geaggregeerd. 

3. Historie 

Gegevens zijn integraal beschikbaar vanaf 01-01-2006. 

4. Bijzonderheden 

VERMOGEN EN VERMOGENSBESTANDDELEN 

Onder vermogen wordt verstaan het verschil tussen bezittingen en schulden. De 

bezittingen bestaan vooral uit banktegoeden, effecten, onroerend goed, overige 

bezittingen zoals onder andere contant geld, verhuurde roerende zaken en 

ondernemingsvermogen. De schulden betreffen onder meer de hypotheek voor de eigen 

woning en overige schulden zoals voor consumptieve doeleinden, de financieringen van 

aandelen, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen, financiering schulden voor de 

tweede woning of ander onroerend goed en schulden volgens de Wet studiefinanciering. 

Hieronder is de samenstelling van het vermogen weergegeven: 

1. VERMOGEN     

1.1 BEZITTINGEN     

1.1.1 Financiële bezittingen    

1.1.1.1 Bank- en spaartegoeden   

1.1.1.2 Obligaties     

1.1.1.3 Aandelen 

1.1.1.3.1 Aandelen aanmerkelijk belang 

1.1.1.3.2 Aandelen, overig    

1.1.2 Onroerend goed     

1.1.2.1 Eigen woning     

1.1.2.2 Overig onroerend goed    

1.1.3 Roerende zaken, enz.    

1.1.4 Ondernemingsvermogen 

1.2 SCHULDEN     
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1.2.1 Hypotheekschuld eigen woning   

1.2.2 Overige schulden   

BRONNEN 

De gegevens voor de Vermogensstatistiek zijn afkomstig van onder andere de 

administraties van de Belastingdienst. Het betreft zowel aangifte- als aanslaggegevens. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van gegevens over banktegoeden en effectenbezit die 

de Nederlandse banken leveren aan de Belastingdienst. Verder zijn er gegevens over de 

waarde van onroerend goed op basis van de Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ-

waarden). Voor het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt van de aangifte 

gegevens van ondernemers. 

TOTSTANDKOMING VAN DE CIJFERS 

In de nieuwe methode voor de vermogensstatistiek worden drie groepen van personen 

onderscheiden: 

– Personen met inkomen in box 3 (groep 1) 

– Personen met een aangiftebiljet inkomstenbelasting, zonder inkomen in box 3 (groep 2) 

– Personen zonder aangiftebiljet inkomstenbelasting (groep 3) 

Voor de personen met inkomen in box 3 worden allereerst de vermogensgegevens 

gebruikt die de basis vormen voor het berekenen van het belastbaar inkomen in box 3. 

Deze gegevens worden aangevuld met de aangiftegegevens van de eigen woning; deze 

inkomsten behoren namelijk tot het inkomen van box 1. Verder worden de vermogens 

berekend die vrijgesteld zijn voor de heffingsgrondslag van het inkomen in box 3. Voor 

de groep met een aangiftebiljet inkomstenbelasting en geen inkomen in box 3 worden de 

gegevens van de aangiftegegevens van de eigen woning gebruikt en de gegevens over de 

ingehouden dividendbelasting. De financiële bezittingen wordt bepaald op basis van de 

rente- en dividendgegevens die de financiële instellingen verstrekken aan de 

belastingdienst , gecombineerd met het gegeven van de ingehouden dividendbelasting. 

Het vermogen in de vorm van onroerend goed wordt voor deze groep berekend uit de 

WOZ-gegevens. Voor de personen zonder aangiftebiljet wordt het financieel vermogen 

en het vermogen in de vorm van onroerend goed op dezelfde wijze afgeleid als voor de 

personen van de tweede groep. Aanvullend worden de WOZ-gegevens gebruikt om de 

eigen woning voor deze groep vast te stellen. Sinds 2005 komt het namelijk vaker voor 

dat personen met een eigen woning buiten de inkomstenbelasting vallen omdat een 

positief saldo van huurwaardeforfait en aftrekbare kosten eigen woning niet meer wordt 

belast (wet Hillen). Om deze reden is een aanvullende bron voor de eigen woning 

noodzakelijk geworden.  

Een speciale groep in de waarneming vormen de zelfstandigen. Deze kunnen tot de eerste 

of de tweede groep behoren; het vermogen wordt op dezelfde wijze gemeten als voor de 

overige personen van deze groepen. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van de gegevens 

die de zelfstandigen opgeven in het aangiftebiljet over de winst en wel de gegevens die de 

zelfstandigen in de vorm van de vermogensvergelijking opgeven. Deze gegevens worden 
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gevraagd als een tweede benadering om de winst vast te stellen. Globaal berekent deze 

methode de fiscale winst met de formule: 

Winst = Waarde onderneming einde van het jaar  

   + privé stortingen  

   -/- privé onttrekkingen  

   -/- waarde onderneming begin van het jaar. 

De waarde van de onderneming aan het einde van het jaar wordt overgenomen in het 

ondernemingsvermogen. 

Zie voor meer gedetailleerde informatie over de totstandkoming van de cijfers:  

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6454E2F2-073E-4301-9575-

88FFF76A6BE8/0/2010procesbeschrijvingvermogenshuishoudensart.pdf.  

KWALITEIT VAN DE DATA 

Het vermogensbegrip wordt (nog) niet volledig waargenomen in de Vermogensstatistiek 

door tekortkomingen in de waarneming van een aantal vermogensbestanddelen. Deze 

tekortkomingen spelen vooral bij overige schulden en bank- en girotegoeden: 

– Voor de huishoudens die geen inkomen uit box 3 hebben, worden de schulden niet 

waargenomen. Dit zal vooral betrekking hebben op kortlopende leningen. In 2008 was 

het bedrag 26,3 mld. euro (gemiddeld ca. 3,7 duizend euro per huishouden).  

– De betaalrekeningen worden niet waargenomen via de rentebase. In 2008 gaat het om 

circa 58 miljard euro (gemiddeld circa 8 duizend euro per huishouden). 

– Spaartegoeden met niet meer dan 15 euro rente en een saldo kleiner of gelijk aan 500 

euro (per 31 december) hoeven niet opgegeven te worden door de financiële instellingen. 

Er kon nog geen goede methode worden gevonden voor het imputeren van deze 

gegevens. In de Vermogensstatistiek tot en met 2000 werden de vermogensbestanddelen 

die ontbraken in de registers geschat op basis van het SEP. Dit onderzoek is in 2003 

stopgezet. Het onderzoek of dit kon op basis van de vermogens in het Budgetonderzoek 

2005 leidde niet tot bruikbare resultaten. Alternatieven worden nog onderzocht. 

Deze tekortkomingen hebben voor het gebruik tot gevolg dat de invloed van de schulden 

niet kan worden beschreven. Verder betekent het ontbreken van een 

vermogensbestanddeel (bijvoorbeeld bank- en spaartegoeden van 0 euro) niet dat het 

bestanddeel niet bij het huishouden voorkomt. Het kan echter niet worden waargenomen. 

In het algemeen zal het hier om relatief kleine bedragen gaan. 

De integrale vermogensgegevens die in deze component zijn opgenomen, zijn alleen 

geschikt om te gebruiken als achtergrondvariabele in analyses. Ze zijn kwalitatief minder 

goed in vergelijking met de inkomensgegevens die beschikbaar zijn vanuit de 

Vermogensstatistiek. Dit kwaliteitsverschil hangt samen met de methodiek voor de 

afbakening van huishoudens, die bij de integrale gegevens niet optimaal is. Tevens 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6454E2F2-073E-4301-9575-88FFF76A6BE8/0/2010procesbeschrijvingvermogenshuishoudensart.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6454E2F2-073E-4301-9575-88FFF76A6BE8/0/2010procesbeschrijvingvermogenshuishoudensart.pdf
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worden er op de integrale gegevens, in tegenstelling tot bij de Vermogensstatistiek, geen 

uitvoerige plausibiliteitscontroles uitgevoerd. 

5. Soort component 

Voorlopig 

6. Technische specificaties 

Entiteit: huishoudens 

Sleutel: Rinpersoonskern, Rinpersoonkern 

 

VEHJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2015  

1. Inhoud component  

Deze component bevat gegevens over de vermogens op 1 januari van het onderzoeksjaar 

van huishoudens die behoren tot de bevolking van Nederland aan het einde van het jaar 

voorafgaande aan het onderzoeksjaar. 

2. Eenheid en populatie 

Huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar 

(feitelijk ultimo van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar). 

3. Historie  

Met ingang van verslagjaar 2011 is de inkomens- en vermogensstatistiek gereviseerd.  

4. Bijzonderheden 

De gegevens voor de Vermogensstatistiek zijn afkomstig van onder andere de 

administraties van de Belastingdienst. Het betreft zowel aangifte- als aanslaggegevens. 

Het vermogen wordt vastgesteld op het niveau van huishoudens. De gegevens hiervoor 

zijn afkomstig van de personen die deel uitmaken van het huishouden. Voor het 

samenstellen van de vermogensstatistiek worden drie groepen van personen 

onderscheiden:- Personen met inkomen in box 3 (groep 1)- Personen met een 

aangiftebiljet inkomstenbelasting, zonder inkomen in box 3 (groep 2)- Personen zonder 

aangiftebiljet inkomstenbelasting (groep 3)Voor de personen met inkomen in box 3 

worden allereerst de vermogensgegevens gebruikt die de basis vormen voor het 

berekenen van het belastbaar inkomen in box 3. Deze gegevens worden aangevuld met de 

aangiftegegevens van de eigen woning; deze inkomsten behoren namelijk tot het inkomen 

van box 1. Voor de groep met een aangiftebiljet inkomstenbelasting en geen inkomen in 

box 3 worden de aangiftegegevens van de eigen woning gebruikt en de gegevens over de 

ingehouden dividendbelasting. De financiële bezittingen en schulden worden bepaald op 

basis van de rente-, dividend- en leengegevens die de financiële instellingen verstrekken 

aan de belastingdienst, gecombineerd met de studieschulden uit de WSF-gegevens. Het 

vermogen in de vorm van onroerend goed wordt voor deze groep berekend uit de WOZ-

gegevens. Voor de personen zonder aangiftebiljet wordt het financieel vermogen en het 

vermogen in de vorm van onroerend goed op dezelfde wijze afgeleid als voor de personen 

van de tweede groep. Aanvullend worden de WOZ-gegevens gebruikt om de eigen 

woning voor deze groep vast te stellen en de renseigneringsgegevens voor het vaststellen 
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van de hypotheekschuld eigen woning.Speciale groepen in de waarneming vormen de 

zelfstandig ondernemers en aanmerkelijk belanghouders. Deze kunnen tot de eerste of de 

tweede groep behoren; het vermogen wordt op dezelfde wijze gemeten als voor de 

overige personen in deze groepen. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van de gegevens 

die de zelfstandig ondernemers opgeven in de winstaangifte. Uit de 

vermogensvergelijking wordt de waarde van de onderneming aan het einde van het jaar 

overgenomen als het ondernemingsvermogen. Onroerend goed binnen het 

ondernemingsvermogen wordt gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.Aanvullend 

wordt voor aanmerkelijk belanghouders gebruik gemaakt van gegevens uit de 

vennootschapsbelasting (vpb). Het aanmerkelijk belang (ab) wordt vastgesteld door per 

bedrijf het fiscale ondernemingsvermogen te verdelen over de ab-houders. Het onroerend 

goed in de vennootschap wordt gewaardeerd volgens de actuele WOZ-waarde.Van niet 

alle huishoudens is het inkomen/vermogen waargenomen. Wanneer van een huishouden 

geen inkomen/vermogen is waargenomen, dan zijn alle velden die betrekking hebben op 

geldwaarden gevuld met "99999999999". 

De populatie van de vermogensstatistiek omvat alle huishoudens in Nederland op 1 

januari van het verslagjaar. Feitelijk gaat het om de huishoudens ultimo van het jaar 

voorafgaand aan het verslagjaar. Bij de publicatie op Statline worden personen/paren die 

in instellingen, inrichtingen en tehuizen verblijven en particuliere huishoudens waarvan 

geen gegevens vastgesteld konden worden, buiten beschouwing gelaten. 

5. Soort component 

Definitief 

6. Technische specificaties 

Entiteit: huishoudens 

Sleutel: Rinpersoonskern, Rinpersoonkern 

 

WWPERSOONJJJJBUSVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

1. Inhoud bestand 

Deze buscomponent bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Werkloosheidswet 

WW).  

2. Eenheid en populatie 

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen aan wie in een bepaald 

verslagjaar een of meerdere werkloosheidsuitkeringen zijn uitgekeerd, in de maanden 

januari tot en met de maand waaraan de naam van het bestand refereert. Een eindbestand 

met de aanduiding WWPersoon2007BusV071 bevat dus gegevens van alle personen aan 

wie in de maanden januari tot en met juli 2007 werkloosheidsuitkeringen zijn gedaan. 

3. Historie 

Beschikbaar sinds 2007. 

4. Bijzonderheden 



Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2015 

47 

Het bestand is van het bus-type, dat wil zeggen dat een record één uitkeringstoestand 

weergeeft die heeft bestaan gedurende een periode die is bepaald door de kenmerken 

Begingeldigheid en Eindgeldigheid.  

N.B. De periode van Begingeldigheid tot Eindgeldigheid van een record zal nooit 

overlappen met een periode van Begingeldigheid tot Eindgeldigheid van een ander record 

voor dezelfde entiteit. De periodes zullen hooguit precies aansluiten. De WWPersoon-

buscomponent bevat gegevens op basis van het zogenaamde transactieprincipe. Dit 

betekent dat de persoon in de periode die wordt begrensd door de opgegeven 

Begingeldigheid en Eindgeldigheid een betaalde lopende uitkering had.  

6.Technische specificaties 

Entiteit: Persoon met 1 of meer (gelijktijdig lopende) werkloosheidsuitkeringen 

Sleutel: RinPersoonS, RinPersoon 

Tijdsleutel: Begingeldigheid, Eindgeldigheid 

 

ZVWZORGKOSTENJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2015 

1. Inhoud component   

Dit bestand bevat per Nederlandse ingezetene, die verzekerd is via de basisverzekering, 

diens kosten per jaar voor zorg die verzekerd is via de basisverzekering. De 

basisverzekering is wettelijk verplicht via de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor vrijwel 

alle Nederlandse ingezetenen. De kosten zijn die kosten die daadwerkelijk vergoed zijn 

door de zorgverzekeraars. De kosten zijn onderverdeeld in zorgvormen, zoals 

huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, fysiotherapie, etc. De zorgkosten zijn inclusief de kosten 

die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de verzekerden zelf 

zijn betaald maar exclusief eigen betalingen. Indien de verzekerde zelf een rekening heeft 

ontvangen en deze niet heeft ingediend bij de verzekering, bijvoorbeeld omdat het eigen 

risico niet is bereikt, zijn de kosten niet in de cijfers opgenomen. Als er nieuwe 

zorgvormen opgenomen worden in dit bestand, zullen deze in nieuwe variabelen na de al 

bestaande variabelen worden toegevoegd. Dit betekent dat deze zullen volgen op de 

variabelen met voorvoegsel 'NOP' (variabelen waarover niet wordt gepubliceerd op 

StatLine en welke niet als zodanig gecontroleerd en geanalyseerd zijn). Voor het gebruik 

van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te 

verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen naar het Centrum 

voor Beleidsstatistiek: CvB@cbs.nl. Het Centrum voor Beleidsstatistiek neemt 

vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming. 

2. Eenheid en populatie 

Nederlandse ingezetenen die daadwerkelijk een basisverzekering hebben. 
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4. Bijzonderheden 

De ruwe gegevens over daadwerkelijke vergoede kosten behorende bij de 

basisverzekering die betrekking hebben op een verslagjaar zijn afkomstig van Vektis, die 

deze gegevens op haar beurt weer ontvangt van de zorgverzekeraars. Buiten beschouwing 

worden gelaten: (1) zorg waarvoor men zich via een aanvullende verzekering kan 

verzekeren, (2) zorgkosten die buiten de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen en via eigen 

betalingen zijn voldaan en (3) zorg die onder een ander wettelijk kader valt (zoals (tot en 

met 2014) de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; AWBZ, vanaf 2015 de Wet 

Langdurige Zorg en de Jeugdwet, etc). Tot en met verslagjaar 2010 worden de kosten 

gedurende het jaar zelf en de 3 daarop volgende kwartalen waargenomen, vanaf 2011 

gedurende het jaar zelf en de 4 daarop volgende kwartalen. Bij een waarneming over 7 

kwartalen is ongeveer 95% van alle declaraties binnen die betrekking hebben op dat 

verslagjaar, waarbij vooral de ziekenhuiszorg en de GGZ dan nog niet volledig binnen 

zijn. De resterende kosten bedragen voor deze twee zorgvormen meer dan de genoemde 

5%. Bij een waarneming gedurende 8 kwartalen is ongeveer 98% van alle declaraties 

binnen. De zorgverzekeraars hebben een inschatting gemaakt van de resterende kosten 

die zij nog binnen denken te krijgen. Met behulp van deze inschatting heeft Vektis de 

kosten verhoogd per zorgverzekeraar per zorgvorm; deze opgehoogde kosten zijn 

opgenomen in dit bestand. De werkelijke kosten zijn niet apart beschikbaar. Belangrijk 

aandachtspunt is dat alleen de kosten verhoogd zijn van hen die al kosten hadden, terwijl 

dit in werkelijkheid niet het geval hoeft te zijn. Het is daarom niet mogelijk om het exacte 

aantal personen te bepalen dat daadwerkelijk zorg genoten heeft. Vektis controleert de 

gegevens die ontvangen zijn van de zorgverzekeraars en eventuele geconstateerde fouten 

worden altijd teruggekoppeld aan de betreffende verzekeraar met een verzoek voor een 

nieuwe aanlevering van de betreffende data. Vektis voert zelf geen correcties uit op de 

ontvangen data. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de databestanden ook negatieve 

bedragen bevatten. Dit kunnen correcties zijn van uitbetaalde kosten over een eerder jaar 

die een verzekeraar in een later jaar heeft doorgevoerd. De zorgverzekeraars zijn onder te 

verdelen in risicodragers en volmachthouders. De risicodragers zijn de "echte" 

zorgverzekeraars en dragen het financiële risico dat hoort bij het verzekeren van een 

persoon. De volmachthouders sluiten wel basisverzekeringen af, maar doen dit namens 

één of meer risicodragers. Volmachthouders dragen niet zelf het risico. Van de 

volmachthouders is bekend dat de kostengegevens die zij leveren minder betrouwbaar 

zijn. De identificerende gegevens van personen leveren zij ook, waardoor het wel 

mogelijk is de populatie die via hen verzekerd is te identificeren. De gegevens van deze 

personen worden voor de berekeningen voor de StatLine-tabellen niet gebruikt. Voor de 

personen die verzekerd zijn via een volmachthouder is daarom opgehoogd. Dit is gebeurd 

op basis van de volgende persoonskenmerken: leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, 

huishoudinkomen en GGD regio. De verzekerden via een volmachthouder zijn wel 

opgenomen in het bestand. Deze hebben echter een ophoogfactor van '0' gekregen. De 

resulterende ophoogfactoren staan in de variabele ZVWKOPHOOGFACTOR. 

Procesverloop 

Alvorens tot gebruik over te gaan moet via de relatiebeheerder bij het Centrum voor 

Beleidsstatistiek toestemming gevraagd worden aan Vektis C.V.. De ophoogfactor in 

deze component (ZVWKOPHOOGFACTOR) dient gebruikt te worden wanneer 

onderzoek over de gehele verzekerde populatie gedaan wordt, omdat anders een te kleine 
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populatie gebruikt wordt en tegelijkertijd ook met te weinig kosten gerekend gaat worden. 

Door middel van deze ophoogfactor wordt opgehoogd naar de Zvw-verzekerde BRP-

bevolking. Deze populatie lijkt sterk op de BRP-bevolking, maar is iets kleiner, omdat 

sommige groepen personen niet verplicht zijn zich te verzekeren via de basisverzekering. 

Personen die een ophoogfactor '0' hebben gekregen, zijn verzekerd via een 

volmachthouder. Deze cijfers zijn minder betrouwbaar en hiervan kan een deel van de 

kosten (voornamelijk bij de ziekenhuiszorg en de GGZ) ontbreken. Om deze reden 

worden deze cijfers niet gebruikt in onze eigen analyses voor StatLine-tabellen. Verder 

dient men rekening te houden met het feit dat van jaar op jaar de inhoud van het 

basispakket, dwz de zorg die vergoed wordt door de basisverzekering, verandert. De 

inhoud van het basispakket is namelijk onderhavig aan politieke beslissingen. Hierdoor 

kunnen de hoogte van de kosten beïnvloed zijn. 

5. Soort component 

Definitief 

6. Technische specificaties 

Entiteit: personen 

Sleutel: Rinpersoons, Rinpersoon 

 

ZORGMVJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

1. Inhoud component 

In de ZORGMVJJJJTABVV zijn de gegevens opgenomen van alle opnamen van 

personen van 18 jaar of ouder die in het verslagjaar zorg met verblijf hebben ontvangen 

waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten) komen en waarvoor men een eigen bijdrage moet betalen. De component 

bevat per persoon in het onderliggende verslagjaar de begin- en einddatum van een 

opname met het type instelling waar de zorg geleverd is. De component bevat alleen 

opnamen van personen die ooit in de GBA hebben gestaan of er nog steeds staan. 

Personen, van 18 jaar of ouder, die zorg ontvangen waarvan de kosten voor rekening van 

de AWBZ komen, zijn wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten van die zorg. Dit 

wordt de eigen bijdrage AWBZ genoemd. Men is de eigen bijdrage verschuldigd vanaf de 

dag dat het verblijf voor rekening van de AWBZ komt. Dit is meestal de dag van opname 

in de instelling. Hierop zijn een paar uitzonderingen: 

- Het eerste jaar van opname in een ziekenhuis of een revalidatie instelling hoeft geen 

eigen bijdrage betaald te worden omdat het eerste jaar voor rekening van de 

Zorgverzekeringswet komt en niet voor de AWBZ.  

- Als men in verband met een psychiatrische aandoening is opgenomen in een GGZ-

instelling en daar ook behandeling of activerende begeleiding ontvangt, betaalt men het 

eerste jaar van opname geen eigen bijdrage. Indien men direct voorafgaand aan dat 
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verblijf opgenomen is geweest in eenzelfde instelling, in een ziekenhuis of in een 

instelling voor revalidatie, wordt voor de berekening van dat eerste jaar die perioden van 

verblijf bij elkaar opgeteld. Als men in de zes maanden vóór de opname al een bijdrage 

verschuldigd was voor verblijf in een ziekenhuis of een AWBZ-instelling, betaalt men 

wel een eigen bijdrage vanaf de eerste dag. 

- Indien men in het ziekenhuis wacht op een plaats in het verpleeghuis, moet de eigen 

bijdrage betaald worden vanaf de datum waarop het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 

de indicatie heeft afgegeven. 

De eigen bijdrageplicht eindigt zodra het verblijf definitief niet meer voor rekening van 

de AWBZ komt. Als men niet in de instelling verblijft, maar de plaats in de instelling wel 

gereserveerd blijft, bijvoorbeeld bij weekendverlof of bij tijdelijke opname in het 

ziekenhuis, blijft de eigen bijdrage verschuldigd.  

Het type instelling is afgeleid van de eerste twee cijfers van de AGB-code (afgegeven 

door het CAK). Op 1 april 2004 is de modernisering van de AWBZ van start gegaan 

waardoor de scheiding tussen typen instellingen verdwenen is en zorgaanbieders ook 

buiten de eigen sector zorg kunnen verlenen. Een zorgaanbieder hoeft hierdoor per 

definitie niet het type zorg aan te leveren wat zijn code impliceert.  

Als de opname voor het verslagjaar begonnen is, is de eerste dag van verslagjaar (1 

januari) als begindatum van de opnameperiode gerapporteerd. Als de opname doorloopt 

in het volgende verslagjaar, is de laatste dag van verslagjaar (31 december) als einddatum 

van de opnameperiode gerapporteerd. De opnamedatums zijn gecorrigeerd voor 

overlappende opnameperioden en voor overlijden. Indien sprake was van een 

overlappende opnameperiode is de einddatum van de eerste opname aangepast aan de 

begindatum van de volgende opname. Indien de opname doorliep na het overlijden is 

einddatum van de opname gelijk aan de overlijdensdatum. Door verhuizing van de ene 

naar de andere instelling is het wel mogelijk dat een persoon op een peildatum twee keer 

in het bestand voorkomt. De einddatum van de eerste opname is dan gelijk aan de 

begindatum van de tweede opname.  

2. Eenheid en populatie 

Personen van 18 jaar of ouder met een opname zorg met verblijf waarvan de kosten voor 

rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. 

3. Historie 

Beschikbaar vanaf 2004 

4. Bijzonderheden 

Alvorens tot publicatie over te gaan moet via de sateliet Gezondheid en Zorg van het CBS 

toestemming worden verkregen van de eigenaar: Het CAK.  

Het bestand over verslagjaar 2007 is niet volledig! Vanaf april 2007 heeft het CAK het 

innen van de eigen bijdrage zorg met verblijf gefaseerd overgenomen van de 

zorgkantoren en het CAK is vanaf 1 januari 2008 officieel verantwoordelijk voor de 

gegevens zorg met verblijf. Verslagjaar 2007 moet gezien worden als een overgangsjaar. 
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Om die reden is het niet mogelijk cijfers over het verslagjaar 2007 te maken. De gegevens 

over eind 2007 zijn wel zeer compleet waardoor cijfers over ultimo 2007 volgens het 

CAK wel bepaald kunnen worden. 

Vanaf verslagjaar 2011 is het type instelling niet meer opgenomen in de component. 

5. Soort Component 

Zorg 

6.Technische specificaties 

Entiteit: Opnamen AWBZ-gefinancierde zorg met verblijf. 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON, OPNVOLGNR 

 

ZORGZVJJJJTABVV 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

1. Inhoud component 

In de ZORGZVJJJJTABVV zijn de gegevens opgenomen van alle personen van 18 jaar 

of ouder die in het zorgjaar minimaal 1 keer zorg zonder verblijf hebben ontvangen 

waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ of de WMO (vanaf 2007) komen en 

waarvoor men een eigen bijdrage betaald heeft. Personen van 18 jaar of ouder, die zorg 

zonder verblijf ontvangen voor de functies huishoudelijke verzorging (tot en met 2006) 

persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding (vanaf 2011) waarvan de kosten voor 

rekening van de AWBZ komen, zijn wettelijk verplicht mee te betalen aan de kosten van 

die zorg. Dat wordt de eigen bijdrage AWBZ genoemd. 

Op 1 januari 2007 is de WMO ingevoerd. Door de invoering van deze wet wordt de 

huishoudelijke hulp geregeld door de gemeente. Afhankelijk van de gemeente moet er 

ook voor deze hulp een eigen bijdrage betaald worden. 

De afgenomen zorg voor de regeling zorg zonder verblijf wordt in de systemen van het 

CAK per week geregistreerd. Het jaar waarin zorg wordt geleverd, het zorgjaar, wijkt af 

van het kalenderjaar. Een zorgjaar wordt niet ingedeeld in 12 maanden maar in 13 

perioden van 4 weken. De zorg gaat altijd in op een maandag en eindigt altijd op een 

zondag. Als een cliënt vóór zorgjaar al zorg heeft afgenomen, wordt de eerste maandag 

van zorgjaar t als eerste dag van zorgafname gerapporteerd. Als een cliënt ook ná 

verslagjaar t zorg heeft afgenomen, wordt de laatste zondag van zorgjaar t als laatste dag 

van zorgafname gerapporteerd. De periode van zorgafname tussen de eerste dag van 

zorgafname en de laatste dag van de zorgafname wordt over gehele zorgjaar gemeten. 

Eventuele "gaten" in de zorgafname van een cliënt in deze periode worden buiten 

beschouwing gelaten. 

De component bevat het aantal minuten zorg per functie (huishoudelijke verzorging, 

persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding) dat werd ontvangen in het 

onderliggende zorgjaar. 
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Met ingang van zorgjaar 2008 worden de variabelen AANTMINZORGZV (totaal aantal 

minuten zorg zonder verblijf per zorgjaar), AANVZORGZV (datum aanvang zorg zonder 

verblijf) en EINDZORGZV (datum eind zorg zonder verblijf) niet meer geleverd.  

Met ingang van zorgjaar 2011 worden de variabelen AANTMINBGIZZV (aantal minuten 

begeleiding individueel) en AANTMINBGGZZV (aantal minuten groepsbegeleiding) 

geleverd. 

2. Eenheid en populatie 

Personen van 18 jaar of ouder die minimaal 1 keer zorg zonder verblijf hebben ontvangen 

waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ of WMO (vanaf 2007) komen en 

waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

3. Historie 

Beschikbaar vanaf 2004 

4. Bijzonderheden 

Alvorens tot publicatie over te gaan moet via de satelliet Gezondheid en Zorg van het 

CBS toestemming worden verkregen van de eigenaar: Het CAK. 

5. Soort Component 

Zorg 

6.Technische specificaties 

Entiteit: Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen. 

Sleutel: RINPERSOONS, RINPERSOON 

Overige bronbestanden: 

Voor de bronbestanden uit het SSB geldt dat deze uitgebreid zijn gecontroleerd en 

consistent zijn gemaakt. Voor de onderstaande bestanden zijn minder uitgebreide 

controles uitgevoerd. 

 

Jeugdzorg 

Verslagjaar: 2012 t/m 2015 

De jeugdzorgbestanden zijn aan het CBS geleverd door Bureaus Jeugdzorg, organisaties 

Jeugd en Opvoedhulp en Landelijk Werkende Instellingen. De bestanden geven 

informatie over personen aan wie gedurende (een deel van) het verslagjaar één of 

meerdere vormen van zorg in het kader van de Wet op de Jeugdzorg (ook wel: 

provinciaal gefinancierde jeugdzorg) verleend zijn. In de regel zijn dit personen met een 

leeftijd tot 18 jaar, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen personen tot 23 jaar ook 

provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvangen. In vrijwel alle gevallen zijn dit alleen 

personen die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de 

Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Voor de personen en 
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huishoudens die zijn bepaald op 31 december 2015 is gekeken of een persoon of 

huishoud lid ergens in 2015 jeugdzorg heeft gekregen. 

 

Laag inkomen 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 (variabele vanaf 2015 zit deze variabelen in de integrale 

inkomensstatistiek)  

De indicatoren met betrekking tot lage inkomens (inkomen als percentage van het sociaal 

minimum en de indicator die aangeeft of iemand tot een huishouden met een laag 

inkomen behoort) zijn afkomstig uit Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS. 

Het RIO is een panelsteekproefonderzoek waaruit de verdeling van inkomens van 

personen en huishoudens op regionaal niveau kan worden berekend. De doelpopulatie is 

de Nederlandse bevolking op 31 december van een onderzoeksjaar.  

Bij de beschrijving van huishoudens met een laag inkomen of huishoudens met een 

inkomen rond het sociaal minimum gaat het CBS uit van de populatie ‘Particuliere 

huishoudens met inkomen exclusief studenten’ waarbij deze nog verder beperkt is door 

huishoudens die geen volledig jaarinkomen hebben, buiten beschouwing te laten.  

De reden hiertoe is dat studentenhuishoudens doorgaans een laag inkomen hebben, 

doordat (a) hun bestedingen uit studieschuld gefinancierd worden; schulden worden 

echter niet tot het inkomen gerekend en (b) hun inkomen onderschat wordt wegens het 

ontbreken van informatie over inkomensoverdrachten die zij van hun ouder(s) ontvangen. 

Huishoudens met een onvolledig jaarinkomen betreffen onder meer huishoudens die in de 

loop van het jaar nieuw gevormd zijn, waarbij de kernpersoon voor het eerst inkomen is 

gaan ontvangen. De doelpopulatie die in studies over laag inkomen doorgaans gehanteerd 

wordt, is ook in dit databestand toegepast. 

 

Wettelijk eigen risico en GGZ (Vektis) 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 (vanaf 2015 zitten deze variabelen in de 

ZVWZORGKOSTENJJJJTABVV) 

Vektis verzamelt en analyseert gegevens over de kosten en de kwaliteit van de 

gezondheidszorg in Nederland. Vektis analyseert het gebruik, de kosten en de kwaliteit 

van de zorg op basis van alle zorgdeclaraties en verzekerdengegevens. Vektis beschikt 

over actuele en omvangrijke databestanden. Deze bevatten bijvoorbeeld gegevens op 

nationale schaal over de kosten van medicijngebruik, medische hulpmiddelen en 

ziekenhuiszorg.  

Het CBS heeft van Vektis gegevens ontvangen over zorgdeclaraties die zijn gedaan in het 

verslagjaar en die vallen onder het wettelijke eigen risico. Dit bestand is gebruikt voor het 

afleiden van het gebruikte eigen risico per persoon en welke personen gebruik hebben 

gemaakt van geestelijke gezondheidszorg (GGZ).  

Het kan voorkomen dat mensen kosten die onder het eigen risico vallen niet hebben 

gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Deze zitten dan niet in dit bestand. Dit heeft tot 
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gevolg dat het gebruikte eigen risico en het aantal personen dat gebruik heeft gemaakt 

van ggz wordt onderschat. Echter, de meeste behandelingen worden direct door de 

zorgverlener bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.  

In dit bestand zitten ook de gegevens van declaraties van personen die via een 

tussenpersoon verzekerd zijn (de zogenaamde volmachten). De kwaliteit van de gegevens 

over deze groep blijft iets achter bij de kwaliteit van de gegevens van de overige 

verzekeraars. 

 

Wmo voorzieningen voor wonen en voor vervoer (CAK)  

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

De brongegevens over voorzieningen voor wonen en voor vervoer gefinancierd vanuit de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen uit een databestand van het CAK. 

Dit bronbestand heeft het CBS nog niet gebruikt voor publicaties en de kwaliteit van dit 

bestand is dan ook nog niet goed onderzocht. Voor het doel van het stapelingsbestand zijn 

maar een beperkt aantal controles uitgevoerd. Bij de interpretatie van de uitkomsten moet 

hier rekening mee gehouden worden. De uitkomsten gebaseerd op dit bronbestand 

beschrijven de administratieve werkelijkheid zoals door gemeenten opgevoerd bij het 

CAK. 

Voorbeelden van voorzieningen voor vervoer die vanuit de Wmo bekostig worden zijn de 

aanschaf/huur van een scootmobiel, kosten voor taxivervoer, aanpassingen aan het eigen 

vervoersmiddel, en aangepaste fietsen. Onder voorzieningen voor wonen worden 

aanpassingen aan huis (zoals de installatie van trapliften en aanpassing in de badkamer) 

en verhuis- en inrichtingskosten tegemoet gekomen. 

 

Wmo 

Verslagjaar: 2015 t/m 2016 

Dit bestand bevat gegevens over maatwerkarrangementen verleend in het kader van de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze gegevens worden verzameld voor de 

gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan 

deelnemen. Het bestand bevat alleen gegevens van gemeenten die hebben aangeleverd én 

toestemming hebben gegeven voor publicatie. De populatie betreft personen (in de 

deelnemende gemeenten) aan wie gedurende de verslagperiode ondersteuning is verleend 

in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In vrijwel alle gevallen 

zijn dit alleen personen die op enig moment in de verslagperiode ingeschreven zijn 

geweest in de Basisregistratie Personen (BRP). 
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WSNP (Raad voor rechtsbijstand)  

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

In de WSNP-bestanden die het CBS heeft worden vanaf 1999 de door de rechter 

uitgesproken schuldsaneringen van natuurlijke personen geregistreerd. De gegevens zijn 

afkomstig van de Raad voor Rechtsbijstand in Den Bosch. 

 

WSW (Panteia)  

Verslagjaar: 2012 t/m 2016 

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert Panteia 

(voorheen Research voor Beleid) sinds 2000 de WSW-statistiek uit bij gemeenten en 

WGR-verbanden. In de WSW-statistiek worden op persoonsniveau gegevens verzameld 

van alle personen die geïndiceerd zijn voor de Wet Sociale Werkvoorziening, op de 

wachtlijst staan, een dienstbetrekking hebben of werken onder begeleiding bij een 

reguliere werkgever. 

Het microdatabestand is geen publicatiebestand van het CBS. 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 zijn bekeken, zijn op grond van de beschikbare 

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

overgenomen. 

Voor het gebruik van dit bestand voor dit project is toestemming verleend door het 

ministerie van SZW. 

 

WTCG en CER (CAK) 

Verslagjaar: 2012 t/m 2014 

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Zij dragen de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering van diverse financiële regelingen en 

informatietaken. Zij hebben drie hoofdtaken. De eerste is het vaststellen, opleggen en 

incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg (AWBZ en 

WMO). De tweede betreft het bepalen en uitbetalen van een compensatie van het eigen 

risico (CER) of een tegemoetkoming voor extra kosten als gevolg van een chronische 

ziekte of handicap (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, WTCG). 

De derde taak is financiering van de instellingen die AWBZ-zorg verlenen.  

Het CBS heeft gegevens van het CAK ontvangen over personen die in 2011, 2012 en 

2013 een compensatie van het eigen risico (CER) hebben gehad en over personen die in 

2011, 2012, 2013 en 2014 een tegemoetkoming voor de kosten als gevolg van een 

chronische ziekte of handicap (WTCG) hebben gehad. De CER wordt uitbetaald in het 

verslagjaar waar het betrekking op heeft. Bij de WTCG betreft het een uitbetaling van het 

voorafgaande jaar. 



Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2015 

56 

De CER is per 1 januari 2014 afgeschaft en er zijn daarom geen gegevens hierover 

opgenomen over verslagjaar 2014 in versie 4 van het stapelingsbestand. Voor de WTCG 

zijn over verslagjaar 2014 wel nieuwe gegevens beschikbaar, deze zijn verwerkt in de 

huidige actualisatie van de stapelingsmonitor.  
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2. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

In de bijlage 1 (zie het bestand: ‘180328 Bijlage 1 - Overzicht Stapelingsbestand SZW 

2015.xlsx’) is een lijst weergegeven van alle variabelen in de microdatabestanden. De 

populatie van 2015 bestaat uit  alle personen die op 31 december 2015 stonden 

ingeschreven in Nederland. Van deze personen is bepaald of zij ergens in 2015 (en indien 

beschikbaar 2016) gebruik hebben gemaakt van bepaalde regelingen en voorzieningen. 

Met behulp van het achtervoegsel _jjjj wordt aangegeven op welk verslagjaar een 

variabele betrekking heeft.  

Kwaliteitsaanduiding 

Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens 

kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van 

het CBS.  

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 (RINPERSOON), 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 een 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx
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dergelijk 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. 

HUISHOUDNR en DATUMAANVANGHH 

Het huishoudnummer is het unieke identificatienummer van het huishouden in het GBA. 

Het huishoudnummer vormt samen met de aanvangsdatum van het huishouden de sleutel 

die kan worden gebruikt om het bestand te aggregeren op huishoudniveau. 

RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN 

De RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN identificeren samen de kernpersoon 

van het huishouden volgens de inkomensstatistiek. Voor alle leden van hetzelfde 

huishouden zijn de RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN hetzelfde. Deze 

variabelen kunnen dus worden gebruikt om het huishouden te identificeren en het bestand 

te aggregeren op huishoudniveau zoals gebruikt in de inkomensstatistiek. 

RINPERSOONSV, RINPERSOONV en RINPERSOONSM, RINPERSOONM 

De RINPERSOONSV en RINPERSOONV identificeren samen de juridische vader van 

de persoon. De RINPERSOONSM en RINPERSOONM identificeren samen de 

juridische moeder van de persoon. 

De beschrijvingen van de overige variabelen zijn hieronder in alfabetische volgorde terug 

te vinden: 

AANT65PLUSHH 

Aantal personen van 65 jaar en ouder in het huishouden. Deze indicator is gebaseerd op 

de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

AANTKINDHH 

Aantal personen (0 tot en met 17 jaar) in het huishouden. Deze indicator is gebaseerd op 

de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

AANTPPHH 

Totaal aantal personen in het huishouden. Deze indicator is gebaseerd op de 

huishoudenssamenstelling in het GBA 

AANTDAGDAWBZBGGZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Het aantal dagdelen dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van groepsbegeleiding heeft ontvangen waarvan de kosten voor 

rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AANTMINAWBZBGIZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 



Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2015 

59 

Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van individuele begeleiding heeft ontvangen waarvan de kosten voor 

rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AANTMINAWBZPERSZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van persoonlijke verzorging heeft ontvangen waarvan de kosten voor 

rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AANTMINAWBZVERPZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van verpleging heeft ontvangen waarvan de kosten voor rekening van 

de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AANTMINWMOHUISZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van huishoudelijke verzorging heeft ontvangen waarvan de kosten 

voor rekening van de AWBZ of de Wmo (vanaf 2007) komen en waarvoor een eigen 

bijdrage is betaald. 

AANTVOLWASHH 

Aantal personen (18 tot en met 64 jaar) in het huishouden. Deze indicator is gebaseerd op 

de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

AFTREKBIJZZIEKKOST 

Het huishouden van deze persoon heeft in het verslagjaar gebruik gemaakt van de aftrek 

bijzondere ziektekosten. Bepaalde ziektekosten zijn (deels) aftrekbaar van de belasting. 

Dit zijn de zogenoemde specifieke ziektekosten die niet al worden vergoed door de 

(aanvullende) zorgverzekering, werkgever en/of bijzondere bijstand en die niet onder het 

wettelijk of vrijwillig eigen risico vallen. Het gaat hier om ziektekosten op het gebied van 

genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, vervoer, 

dieetkosten, extra gezinshulp, of extra kleding en beddengoed.  

AFTREKBIJZZIEKKOSTBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het bedrag aftrek bijzondere ziektekosten in het verslagjaar.  

AFSTANDKIND 

De (hemelsbrede) afstand (in kilometers) tussen de woonplaats van de persoon en de 

woonplaats van het dichtstbij wonende kind. De afstand is gemeten in kilometers. Als de 

persoon en het kind in dezelfde gemeente wonen, is de afstand 0. 

AO 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WAJONG, WAO, WAZ of WIA. 

AWBZBG (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 
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Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van individuele 

en/of groepsbegeleiding ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ 

komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AWBZBGGZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van 

groepsbegeleiding ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en 

waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AWBZBGIZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van individuele 

begeleiding ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en 

waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AWBZPERSZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van persoonlijke 

verzorging ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en 

waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AWBZVERPZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van verpleging 

ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen 

bijdrage is betaald. 

AWBZZMV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar gebruik gemaakt van zorg met verblijf waarvan de 

kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor men een eigen bijdrage is 

betaald. 

BASIS_GGZ 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar gebruik heeft gemaakt van 

generalistische basis-ggz geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). 

BC 

De 8-cijferige buurtcode is samengesteld uit achtereenvolgens de gemeentecode (4 

posities), wijkcode (2 posities) en buurtcode (2 posities). De buurtcodes zijn alleen 

gelabeld voor de buurten van het verslagjaar. Voorbeeld van de wijk- en buurt indelingen 

op StatLine. 

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de buurtcodelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Wijkbuurtcodes\. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904ned&D1=0-3,5&D2=9716-9848,9850-9855,9857-9876&D3=l&HD=090605-1416&HDR=T,G2&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904ned&D1=0-3,5&D2=9716-9848,9850-9855,9857-9876&D3=l&HD=090605-1416&HDR=T,G2&STB=G1
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BELANGINKBRONHH
1
 

De voornaamste inkomensbron van het huishouden in het verslagjaar. 

De belangrijkste inkomensbron wordt bepaald met een zwaartepuntbenadering. 

Stapsgewijs wordt van hoog naar laag aggregatieniveau het voornaamste inkomen 

vastgesteld. Op het hoogste niveau wordt bepaald of inkomen uit arbeid of 

overdrachtsinkomen de belangrijkste categorie is. Binnen de categorie met het hoogste 

inkomen wordt op een lager niveau het de voornaamste inkomen bepaald. Voor typering 

met inkomen uit vermogen wordt een ondergrens gehanteerd. 

BELANGINKBRONPERS
1 
 

Sociaaleconomische categorie van de persoon in het verslagjaar. 

Om de score op deze variabele te bepalen worden alle inkomsten in een jaar van de 

verschillende inkomensbronnen die iemand heeft, met elkaar vergeleken. Het hoogste 

bedrag is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt 

meegenomen of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling of als 

meewerkend gezinslid actief is. Dat is mede bepalend voor de sociaaleconomische 

categorie. 

BIJSTAND 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WWB, IOAW of IOAZ. 

BIJZONDEREBIJSTAND 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de bijzondere bijstand. Hiertoe behoort zowel de eenmalige bijzondere bijstand, 

de periodieke bijzondere bijstand als de langdurigheidstoeslag. 

BURGSTAAT 

Rechtstoestand van een persoon ten aanzien van rechts- en handelingsbevoegdheid, 

waarbij wordt gerefereerd aan het wettig huwelijk en aan het geregistreerd partnerschap. 

CER (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een vergoeding heeft 

ontvangen in het kader van de compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER). 

Mensen met hoge zorgkosten, als gevolg van ziekte of handicap, krijgen compensatie van 

het eigen risico. Gegevens over de CER worden geleverd door het CAK. 

CAKWLZMP (vanaf verslagjaar 2015) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar gebruik gemaakt van MPT eigenbijdrageplichtige 

Wlz-zorg volgens de registratie van het CAK; eigenbijdrageplichtig gebruik van zorg 

vanuit een Wlz-subsidie is op zorg-record niveau uitgesloten door op de maandag van de 

zorgweek van de zorgregistratie te controleren of men een CIZ indicatie had voor een 

Wlz-subsidie. 

CAKWLZVBL (vanaf verslagjaar 2015) 
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Persoon heeft ergens in het verslagjaar gebruik gemaakt van intramurale of VPT 

eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg volgens de registratie van het CAK; 

eigenbijdrageplichtig gebruik van zorg vanuit een Wlz-subsidie is op zorg-record niveau 

uitgesloten door op de aanvangsdatum van de zorgregistratie te controleren of men een 

CIZ indicatie had voor een Wlz-subsidie.’ 

COROP 

Regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen door de 

Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar 

naam dankt. De COROP-indeling vormt niveau 3 van de Europese NUTS-indeling. De 

‘Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques’ (NUTS) wordt voor de 

regionalisering van statistieken door Eurostat gehanteerd. Nederland telt 40 COROP-

gebieden. Ze vormen een onderverdeling van provincies. COROP-gebieden zijn als 

gevolg van gemeentelijke herindelingen niet altijd door de tijd vergelijkbaar.  

DEELTIJDFACTOR 

Relatieve arbeidsduur van de persoon in het jaar ten opzichte van een voltijder. Het 

betreft de gewogen som van de deeltijdfactoren van alle banen van de persoon in het 

verslagjaar. 

GEM  

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. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden 

op \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

GEMGROOTTE 

Indeling van gemeenten in 8 grootteklassen op basis van het aantal inwoners. De indeling 

vindt plaats op basis van het aantal inwoners op 1 januari volgens de officiële 

bevolkingscijfers van de taakgroep Demografie.  

GEMWMO (vanaf verslagjaar 2015) 

Gemeentecode - behorend bij al dan niet geleverde Wmo informatie.  

GENERATIE 

Kenmerk dat weergeeft of een persoon eerste of tweede generatie allochtoon dan wel 

autochtoon is.  

GESLACHT 

Variabele waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Geslacht 

zoals vastgelegd in de GBA. In geval van geslachtwijziging: laatste geslacht. 

GEWICHTOPL 

Dit is het ophooggewicht voor de variabelen Hbopl/Hgopl. De gegevens over het hoogst 

behaalde en hoogst gevolgde opleidingsniveau zijn ontleend aan het 

Opleidingsniveaubestand. Dit bestand bevat deels gegevens afkomstig uit 

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
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


Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2015 

63 

onderwijsregistraties en daarnaast is gebruik gemaakt van steekproefinformatie vanuit de 

Enquête Beroepsbevolking (EBB). Wegens selectiviteit moeten de resultaten worden 

opgehoogd, zodat zij representatief zijn voor de populatie. Als de onderwijsregistraties de 

bron vormen van het opleidingsniveau dan is het gewicht 1. Hetzelfde geldt voor alle 

personen in de leeftijd van 0-14 jaar. Het gewicht van de EBB-records is <>1. 

HBOPL 

Het niveau van de hoogst behaalde opleiding. De opleidingen zijn ingedeeld naar 

opleidingsniveau volgens de Standaard onderwijsindeling (SOI 2006). De SOI-code is 

opgebouwd uit vijf cijfers, waarbij het eerste cijfer het niveau aangeeft, het tweede en 

derde de onderwijssector en de laatste twee cijfers de onderwijssubsector. Een 

gedetailleerde beschrijving van de classificatie is te vinden op www.cbs.nl. 

- Laag – Personen met vmbo en de onderbouw van havo/vwo (tot en met klas 3) als 

hoogst behaalde opleidingsniveau. Personen met een laag opleidingsniveau hebben (nog) 

geen startkwalificatie. 

- Midden – Personen met mbo en de bovenbouw van havo/vwo als hoogst behaalde 

opleidingsniveau. 

- Hoog – Personen met hbo en wo als hoogste behaalde opleidingsniveau. 

HERKOMST 

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het 

geboorteland van de ouders of van zichzelf (7 categorieën). Een autochtoon heeft als 

herkomstgroepering Nederland. Wanneer een persoon niet in Nederland geboren is, maar 

beide ouders zijn wel in Nederland geboren, dan wordt de herkomstgroepering van de 

persoon ook Nederland. Een eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het 

land waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft als 

herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat 

geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader. 

Eerstegeneratieallochtoon: Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in 

het buitenland geboren ouder. 

Tweedegeneratieallochtoon: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in 

het buitenland geboren ouder. Bij tweedegeneratieallochtonen is er ook een onderscheid 

tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders. 

HGOPL 

Het niveau van de hoogst gevolgde opleiding. De opleidingen zijn ingedeeld naar 

opleidingsniveau volgens de Standaard onderwijsindeling (SOI 2006). De SOI-code is 

opgebouwd uit vijf cijfers, waarbij het eerste cijfer het niveau aangeeft, het tweede en 

derde de onderwijssector en de laatste twee cijfers de onderwijssubsector. Een 

gedetailleerde beschrijving van de classificatie is te vinden op www.cbs.nl. 

- Laag – Personen met vmbo en de onderbouw van havo/vwo (tot en met klas 3) als 

hoogst behaalde opleidingsniveau. Personen met een laag opleidingsniveau hebben (nog) 

geen startkwalificatie. 

http://www.cbs.nl/
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- Midden – Personen met mbo en de bovenbouw van havo/vwo als hoogst behaalde 

opleidingsniveau. 

- Hoog – Personen met hbo en wo als hoogste behaalde opleidingsniveau. 

HUISHSAMSTSOCEC 

De samenstelling van het huishouden op basis van een sociaal-economische classificatie 

van het huishouden. De volgende indeling wordt gebruikt: eenpersoonshuishouden, paar 

(wel of niet gehuwd) zonder kinderen, paar (wel of niet gehuwd) met kinderen, 

eenouderhuishouden, overig meerpersoonshuishouden, institutioneel huishouden. 

HUURTOESLAG 

Het huishouden van deze persoon ontving ergens in het verslagjaar huurtoeslag. 

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. De toekenning van huurtoeslag wordt 

afgeleid uit gegevens afkomstig van de Belastingdienst.  

HUURTOESLAGBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het door het huishouden ontvangen bedrag aan huurtoeslag in het verslagjaar.  

INDAWBZbeh (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor behandeling heeft. 

INDAWBZbgg (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor groepsbegeleiding heeft. 

INDAWBZbgg_BJZ (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor groepsbegeleiding door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZbgi (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor individuele begeleiding heeft. 

INDAWBZbgi_BJZ (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor individuele begeleiding door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZkortv (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor kort verblijf heeft. 

INDAWBZkortv_BJZ (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor kort verblijf door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 
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INDAWBZpers (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor persoonlijke verzorging heeft. 

INDAWBZpers_BJZ (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor persoonlijke verzorging door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZverp (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor verpleging heeft. 

INDAWBZverp_BJZ (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor verpleging door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZzmv (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor zorg met verblijf heeft. 

INDAWBZzmv_BJZ (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor zorg met verblijf door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDINKHH
1
 

Indicator die aangeeft of het huishoudinkomen bekend is in het verslagjaar (dus niet 

‘missing’ is). 

INDINKPERS
1
 

Indicator die aangeeft of het persoonlijk inkomen bekend is in het verslagjaar (dus niet 

‘missing’). 

INDWLZ (vanaf verslagjaar 2015)  

Persoon heeft ergens in het verslagjaar een geldige indicatie voor Wlz-zorg, exclusief 

Wlz-subsidieregelingen.  

INDINKVERMHH 

Indicator die aangeeft of het huishoudvermogen bekend is in het verslagjaar (dus niet 

‘missing’ is). 

INKHHBEST 

Het besteedbaar inkomen van een huishouden bestaat uit het bruto-inkomen verminderd 

met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies 

inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, 

volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden, premies 

ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen. 
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INKHHBRUT 

Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen vermeerderd met uitkeringen 

inkomensverzekeringen, uitkeringen sociale voorziening, gebonden overdrachten, 

ontvangen inkomensoverdrachten, bijdragen van werknemers, werkgevers, 

uitkeringsontvangers en uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen. 

INKHHGEST 

Het besteedbaar inkomen in het verslagjaar gecorrigeerd voor verschillen in grootte en 

samenstelling van het huishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van 

huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is daarmee 

een maat voor de welvaart van een huishouden. 

INKHHPRIM 

Het primair inkomen van het huishouden in het verslagjaar. Dat is de som van inkomen 

uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en inkomen uit vermogen. 

INKPERS  

Het persoonlijk inkomen bevat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een 

persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering 

inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van 

kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen zijn in 

mindering gebracht. 

INKPERSBRUT 

Het bruto-inkomen is het primair inkomen verhoogd met de bruto ontvangen 

overdrachten in het verslagjaar. De bruto ontvangen overdrachten bestaan uit: 

- Uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen ingevolge de 

Werkloosheidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en 

de Algemene Ouderdomswet (AOW);  

- Uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstandsuitkering;  

- Gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten;  

- Ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e). 

INKPERSPRIM 

Het persoonlijk primair inkomen is de som van het inkomen uit arbeid en het inkomen uit 

eigen onderneming in het verslagjaar. 

Op persoonsniveau wordt een inkomensbegrip gehanteerd dat afwijkt van het 

huishoudensniveau. Belangrijkste reden is dat sommige inkomensbestanddelen niet goed 

aan één persoon zijn toe te delen. Dit zijn inkomen uit vermogen, kinderbijslag, gebonden 

uitkeringen, betaalde overdrachten, betaalde belasting en de betaalde premie voor 

volksverzekeringen en ziektekosten. Voor het persoonlijke primaire inkomen, worden de 

vermogensinkomsten buiten beschouwing gelaten. Het persoonlijke primaire inkomen 

bestaat dus alleen uit inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. 
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IOAW 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers) 

IOAZ 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen). 

JBOTS (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdbescherming, ondertoezichtstelling (regulier en voorlopig) in verslagjaar. 

JBVOOGDIJ (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdbescherming, voogdij (regulier en voorlopig) in verslagjaar. 

JEUGDambjz (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar ambulante jeugdzorg heeft 

ontvangen. 

JEUGDdagbh (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar dagbehandeling 

(Jeugdzorg) heeft ontvangen. 

JEUGDots (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar ondertoezichtstelling 

(Jeugdzorg) heeft ontvangen. 

JEUGDpleegz (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar pleegzorg (Jeugdzorg) 

heeft ontvangen. 

JEUGDrecl (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar jeugdreclassering 

(Jeugdzorg) heeft ontvangen. 

JEUGDRECL (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdreclassering in verslagjaar. 

JEUGDresijz (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar residentiële jeugdzorg 

heeft ontvangen. 

JEUGDvoogdij (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar voogdij (Jeugdzorg) heeft 

ontvangen. 
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JHMGESLOTEN (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdhulp met verblijf, gesloten plaatsing (ZIN) in verslagjaar. 

JHMGEZIN (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht (ZIN) in verslagjaar. 

JHMOV (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdhulp met verblijf, ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder (ZIN) in 

verslagjaar. 

JHMPLEEG (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp met verblijf, pleegzorg (ZIN) in verslagjaar. 

JHZAMBULANT (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp zonder verblijf, ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 

(ZIN) in verslagjaar.  

JHZDAGV (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op locatie van de aanbieder (ZIN) in 

verslagjaar.  

JHZNETWERK (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de jongere (ZIN) in 

verslagjaar.  

JHZWIJK (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door het wijkteam (ZIN) in verslagjaar.  

KINDEROPVANGTOESLAG 

Het huishouden van deze persoon ontving ergens in het verslagjaar kinderopvangtoeslag. 

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De 

toekenning van kinderopvangtoeslag wordt afgeleid uit gegevens afkomstig van de 

Belastingdienst.  

KINDEROPVANGTOESLAGBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het door het huishouden ontvangen bedrag aan kinderopvangtoeslag in het verslagjaar.  

KINDGEBONDENBUDGET 

Het huishouden van deze persoon ontving ergens in het verslagjaar een 

kindgebondenbudget. Kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 

18 jaar, personen met kinderen krijgen het kindgebondenbudget naast de kinderbijslag. 

De toekenning van het kindgebondenbudget wordt afgeleid uit gegevens afkomstig van 

de Belastingdienst.  

KINDGEBONDENBUDGETBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het door het huishouden ontvangen bedrag aan kindgebondenbudget in het verslagjaar.  
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LAAGINK
1
 

Deze indicator geeft aan of het huishouden van deze persoon in het verslagjaar een laag 

inkomen had.  

De lage-inkomensgrens is de grens die voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde 

koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op het bijstandsniveau van een 

alleenstaande in 1979. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen omgerekend 

naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een 

bedrag van 9 250 euro in prijzen van 2000.  

LANDSDEEL 

Regionale groepering van provincies. Landsdelen vormen niveau 1 van de Europese 

NUTS-indeling. De ‘Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques’ (NUTS) wordt 

voor de regionalisering van statistieken door Eurostat gehanteerd. Nederland telt 4 

landsdelen.  

LEEFTIJD 

Leeftijd op 31 december van het verslagjaar. 

LEEFTIJDJONGKIND 

Leeftijd jongste thuiswonend kind in het huishouden op 31 december van het verslagjaar. 

Deze indicator is gebaseerd op de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

LEEFTIJDOUDKIND 

Leeftijd oudste thuiswonend kind in het huishouden op 31 december van het verslagjaar. 

Deze indicator is gebaseerd op de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

PERCSM
1
 

Het besteedbaar inkomen van het huishouden van deze persoon in procenten van het 

sociaal minimum. 

Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke 

besluitvorming is vastgesteld. Om te kunnen beoordelen hoe het inkomen van een 

huishouden zich verhoudt tot het minimum, moet aan de hand van de regelgeving worden 

vastgesteld welke norm voor het desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm 

voor een (echt)paar met uitsluitend minderjarige kinderen is bijvoorbeeld gelijkgesteld 

aan de bijstandsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) 

kinderbijslag. Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm gekozen. 

PGB (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend 

persoonsgebonden budget (PGB) heeft waarmee zelf zorg (gefinancierd vanuit de 

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)) ingekocht kan worden. 

PGB (vanaf verslagjaar 2015) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar een toegekend PGB vanuit de Wlz.  
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PGBbgg (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor groepsbegeleiding heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht kan 

worden. 

PGBbgi (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor individuele begeleiding heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht 

kan worden. 

PGBkortv (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor kort verblijf heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht kan worden. 

PGBpers (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor persoonlijke verzorging heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht 

kan worden. 

PGBverp (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor verpleging heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht kan worden. 

PROVINCIE 

Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Provincies vormen niveau 

2 van de Europese NUTS-indeling. De ‘Nomenclature des Unités Territoriales 

Statistiques’ (NUTS) wordt voor de regionalisering van statistieken door Eurostat 

gehanteerd. Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt 

Nederland 12 provincies.  

RUGZAKJE (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft voor verslagjaar JJJJ aan of de persoon ergens in schooljaar JJJJ-

1/JJJJ, en/of in schooljaar JJJJ/JJJJ+1 een ‘rugzakje’ had. Een rugzakje is de volksterm 

voor de leerlinggebonden financiering (LGF) voor leerlingen met een handicap binnen 

het regulier onderwijs. Dit is dus een vergoeding die een school krijgt voor het lesgeven 

van een leerling met een handicap. Rugzakjes verhuizen met de leerling mee van school, 

vandaar de term rugzakje. 

Saldovermschuldbox3 

Het saldo van het vermogen en schuld box 3 op 1 januari van het verslagjaar wordt als 

volgt samengesteld: Vermogen van het huishouden  

minus: 

  bvrw1121won "Waarde eigen woning van het huishouden"  

  bvrw1140ond "Ondernemingsvermogen van het huishouden"  
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bvrw11131ab "Waarde aandelen aanmerkelijk belang van het huishouden"  

plus: 

bvrw1210hyp "Hypotheekschuld eigen woning van het huishouden" 

Het saldo in box 3 is zo niet volledig omdat in deze gegevens niet de vrijgestelde saldi 

van de spaarloonregeling eruit gehaald kunnen worden.  

SALDOVERMSCHULDONDBOX1 

Ondernemingsvermogen van het huishouden op 1 januari van het verslagjaar (saldo 

vermogen/schuld onderneming box 1). Het ondernemersvermogen is gelijk aan het saldo 

van bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen. Voor de 

bepaling van de hoogte van het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt van de 

winstaangiftegegevens van ondernemers. Het ondernemersvermogen wordt opgenomen 

vanuit de vermogensvergelijking, die is opgenomen in deze winstaangifte. 

SCHULDHYPBOX1 

Hypotheekschuld in verband met de eigen woning van het huishouden op 1 januari van 

het verslagjaar (hypotheekschuld box 1). Het bedrag van de hypotheekschuld in verband 

met de eigen woning wordt onder andere afgeleid op basis van de vulling van de 

variabele ‘rente van schulden’ uit de aangiftegegevens van de Belastingdienst. Indien de 

rente van schulden ongelijk aan nul zijn, dan wordt de hypotheekschuld gelijk aan de 

stand van de eigenwoningschuld op 31 december zoals beschikbaar in de aangifte. De 

hypotheekschuld in verband met de eigen woning betreft de stand van de schuld waarover 

rente is verschuldigd. Opgebouwde tegoeden via kapitaalsverzekeringen zijn niet in 

mindering gebracht, omdat hier zijn geen gegevens over beschikbaar zijn.  

SPEC_RUGZAK (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft voor verslagjaar JJJJ aan of de persoon ergens in schooljaar JJJJ-

1/JJJJ, en/of in schooljaar JJJJ/JJJJ+1 zowel speciaal onderwijs heeft gevolgd als een 

rugzakje heeft gehad. 

SPECIAALONDERWIJS 

Deze variabele geeft voor verslagjaar JJJJ aan of de persoon ergens in schooljaar JJJJ-

1/JJJJ, en/of in schooljaar JJJJ/JJJJ+1 speciaal onderwijs heeft gevolgd. Onder speciaal 

onderwijs valt zowel speciaal basis onderwijs als voortgezet speciaal onderwijs. Het 

speciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig 

hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. 

SPECIAL_GGZ 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar gebruik heeft gemaakt van 

gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). 
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STEDGEM 

Indeling van gemeenten in vijf stedelijkheidsklassen. De indeling van gemeenten naar 

stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van de betreffende 

gemeente. 

VERMOGENHHEXCL 

Vermogen van het huishouden exclusief waarde eigen woning plus hypotheekschuld op 1 

januari in het verslagjaar.  

VERMOGENHHINCL 

Vermogen van het huishouden inclusief waarde eigen woning op 1 januari in het 

verslagjaar.  

WAARDEAANMBELBOX2 

Waarde aanmerkelijk belang van het huishouden op 1 januari van het verslagjaar. 

Aanmerkelijk belang is een aandeel van tenminste 5 procent in het geplaatste 

aandelenkapitaal van een vennootschap, en is belastbaar in box 2.Een persoon heeft 

aandelen in de vorm van aanmerkelijk belang indien hij in het verslagjaar en/of het 

voorafgaande en/of het volgende jaar inkomsten in box 2 heeft aangegeven. Allereerst 

worden deze inkomensgegevens overgenomen in het onderhavige onderzoeksjaar. Voor 

de waardebepaling op basis van de inkomsten aanmerkelijk belang wordt zowel het 

dividend als de koerswaarde van de aandelen gebruikt. 

Voor het saldo in box 2 geldt dat dit een ruwe schatting is van het bedrag, en dat het lastig 

is om de precieze populatie vast te stellen. Voor analyses op microniveau moet dus heel 

erg uitgekeken worden met dit gegeven. 

WAARDEEIGWONBOX1 

De waarde van de eigen woning van het huishouden op 1 januari van het verslagjaar 

(waarde eigen woning box 1). De eigen woning is de woning in eigendom die als 

hoofdverblijf in gebruik is. De variabele is louter bedoeld voor de waardebepaling van het 

vermogen van het huishouden, en dient ook alleen daarvoor gebruikt te worden. 

WAJONG 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WAJONG (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). 

WAO 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). 

WAZ 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). 
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WC 

De 6-cijferige wijkcode is samengesteld uit de gemeentecode (eerste 4 posities) en de 

wijkcode (laatste 2 posities). De wijkcodes zijn alleen gelabeld voor de wijken van het 

verslagjaar. Voorbeeld van de wijk- en buurt indelingen op StatLine. 

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de wijkbuurtcodelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Wijkbuurtcodes. 

WETEIGENRISICO 

Bedrag gedeclareerd bij zorgverzekeraars dat valt onder het wettelijk eigen risico van de 

zorgverzekering in het verslagjaar. Dit zijn alle zorgkosten met uitzondering van de 

kosten voor huisartsenzorg, kraamzorg en verloskunde. Het kan voorkomen dat dit een 

negatief bedrag is als het creditbedrag hoger is dan het bedrag van de opgegeven 

declaraties. Gegevens zijn afkomstig van Vektis.  

WETEIGENRISICOPERC 

Bedrag gedeclareerd bij zorgverzekeraars dat valt onder het wettelijk eigen risico van de 

zorgverzekering als percentage van het wettelijk eigen risico in het verslagjaar. Hierbij is 

het percentage afgekapt bij een minimum van 0 procent en een maximum van 100 

procent. Gegevens zijn afkomstig van Vektis. 

WIA 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) of de IVA 

(Inkomensverzekering voor Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten), die beide 

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

WMOHD (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator Wmo: Hulpmiddelen en diensten in verslagjaar. Niet alle gemeenten hebben 

info gegeven, gebruik ook variabele GemWmo.  

WMOHH (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator Wmo: huishoudelijke hulp in verslagjaar. Niet alle gemeenten hebben info 

gegeven, gebruik ook variabele GemWmo.  

WMOOND (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator Wmo ondersteuning thuis in verslagjaar. Niet alle gemeenten hebben info 

gegeven, gebruik ook variabele GemWmo.  

WMOVO (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator Wmo: Verblijf en opvang  in verslagjaar. Niet alle gemeenten hebben info 

gegeven, gebruik ook variabele GemWmo 

WMOHUISZZV (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904ned&D1=0-3,5&D2=9716-9848,9850-9855,9857-9876&D3=l&HD=090605-1416&HDR=T,G2&STB=G1
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Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van huishoudelijke 

verzorging ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ of de WMO 

(vanaf 2007) komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald.  

WMOvoorzieningVervoer (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar de kosten voor 

voorzieningen voor vervoer (zoals: aanschaf/huur van een scootmobiel, kosten voor 

taxivervoer, aanpassingen aan het eigen vervoersmiddel) heeft gedeclareerd bij een 

gemeente, gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

WMOvoorzieningWonen (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar de kosten voor 

voorzieningen voor wonen (zoals aanpassingen aan huis en verhuis- en inrichtingskosten) 

heeft gedeclareerd bij een gemeente, gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). 

WSNP 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een lopend WSNP-traject 

heeft dat maximaal 3 jaar loopt. Bij schuldsanering worden alle uitstaande schulden, 

middels een bemiddelingstraject of een saneringskrediet overgenomen door één instantie. 

Deze instantie betaalt de schuldeisers de verschuldigde bedragen en neemt de gehele 

schuld over zodat er hierna nog maar één, nieuwe schuldeiser is. In de regel is de 

betreffende instantie de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) of de gemeentelijke Sociale 

Dienst. Bij deze variabele gaat hem om wettelijke schuldsanering: Mocht er geen 

overeenstemming bereikt kunnen worden tussen de schuldeisers en de schuldenaar, dan 

kan via de rechtbank een wettelijke schuldsaneringsregeling opgelegd worden middels de 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

WSWdienstbetrekking 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een dienstbetrekking had 

in het kader van de WSW. Bij een Wsw-dienstbetrekking zijn zij in dienst van een 

gemeente (sociale werkplaats). 

WSWindicatie 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een indicatie heeft in het 

kader van de WSW. Iemand met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking 

kan niet zonder meer solliciteren naar een baan in de sociale werkvoorziening. Deze 

persoon moet zich eerst aanmelden voor onderzoek. Het UWV Werkbedrijf voert het 

onderzoek uit. Bij positieve uitslag krijgt de persoon een WSW-indicatie.  

WSWregulier 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar onder begeleiding bij een 

reguliere werkgever werkt in het kader van de WSW. Bij een begeleid werken 

dienstbetrekking is er sprake van een arbeidsovereenkomst bij een reguliere werkgever. 
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WSWwachtlijst (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar op de wachtlijst staat in 

het kader van de WSW. 

WTCG (beschikbaar t/m verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een vergoeding heeft 

ontvangen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(WTCG) is. Dat is een vergoeding die de overheid geeft aan mensen met een chronische 

ziekte of een handicap, bijvoorbeeld vergoedingen voor dieetkosten of de kosten voor 

speciaal vervoer. Het betreft een uitbetaling van het voorafgaande jaar. Gegevens over de 

WCTG worden geleverd door het CAK. 

WW 

De variabele geeft aan of een persoon het verslagjaar een werkloosheidsuitkering (WW) 

ontvangt (in het kader van ontslagwerkloosheid). 

WWB 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een bijstandsuitkering 

ontvangt krachtens de (geldende) bijstandswet; niet zijnde bijstand aan eldersverzorgde of 

adresloze, niet zijnde uitkeringen krachtens de WWIK, de IOAW, de IOAZ of het BBZ. 

ZIEKTEWET 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een Ziektewet-uitkering 

ontvangt. 

ZORGTOESLAG 

Het huishouden van deze persoon ontving ergens in het verslagjaar zorgtoeslag. 

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. De toekenning van 

zorgtoeslag wordt afgeleid uit gegevens afkomstig van de Belastingdienst. 

ZORGTOESLAGBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het door het huishouden ontvangen bedrag aan zorgtoeslag in het verslagjaar.  

ZVW_WIJKVERPLEGING (vanaf verslagjaar 2015) 

Persoon heeft ergens in verslagjaar gebruik gemaakt van wijkverpleging.  

ZVW_ZINTUIGELIJKE_HANDICAP (vanaf verslagjaar 2015) 

Zvw behandeling bij personen met een zintuigelijke handicap in verslagjaar.  

________________ 

1
Als gevolg van de revisie van de inkomens- en vermogensstatistiek, zijn de categorieën van deze 

variabelen vanaf verslagjaar 2015 niet direct vergelijkbaar met eerdere verslagjaren.  


