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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

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

uitsluitend het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder 

bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor 

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

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

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

de Statistiek betreffende Kenmerken van AKW-uitkeringen.” 

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

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

 

 

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

De kwartaalbestanden zijn beschikbaar over de perioden 2015 t/m 2017.  

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

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

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

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

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

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

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

“Kenmerken van AKW-uitkeringen”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

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

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Dit bestand bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Algemene kinderbijslagwet 

(AKW). Het betreft AKW-uitkeringen die primo de verslagperiode lopend zijn. Voor deze 

uitkeringen blijft het recht gedurende het kwartaal bestaan, mits het kind zelf geen eigen 

inkomen genereert. De AKW is een volksverzekering en regelt de financiële 

tegemoetkoming voor verzekerden die kinderen verzorgen en opvoeden. De verzekerde heeft 

recht op kinderbijslag voor eigen kinderen, stief- en pleegkinderen tot 18 jaar die hij verzorgt 

en onderhoudt. De AKW verstaat onder een 'pleegkind' een kind dat als eigen kind wordt 

onderhouden én opgevoed. Afhankelijk van het inkomen van het kind en/of de mate van 

onderhoud, krijgt de verzekerde enkelvoudige (eenmaal) of tweevoudige (tweemaal) 

kinderbijslag. De verzekerde hoeft niet per definitie gelijk te zijn aan de juridische ouder 

volgens de KINDOUDERJJJJTABVV van team demografie. In de praktijk geldt dat voor 

niet meer dan enkele procenten van de kinderen die in de GBA zijn ingeschreven en 

vindbaar zijn in de KINDOUDERJJJJTABVV, één of beide verzorgers verschillen van de 

juridische ouders volgens de KINDOUDERJJJJTABVV. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van dit bestand bestaat uit alle kinderen waarvoor een AKW-uitkering is 

aangevraagd, waarvan het recht van de uitkering gedurende het hele kwartaal loopt. Voor het 

recht op kinderbijslag over een kwartaal is de situatie op de eerste dag van het kwartaal 

beslissend, dit is de zogenaamde peildatum. Als er in de loop van het kwartaal wijzigingen 

optreden in de situatie van de verzekerde of het kind (bijvoorbeeld als het kind 18 wordt), 

dan blijft het recht op kinderbijstand over dat kwartaal ongewijzigd. De entiteit is (unieke) 

kinderen. Bij ieder kind zijn de RINPERSOONS/RINPERSOON combinaties van beide 

verzorgers opgenomen. De SVB-registratie is gebaseerd op het werkelijk aantal kinderen 

voor wie kinderbijslag is verstrekt aan de verzekerde. Uit deze registratie kan het aantal 

AKW-uitkeringen worden afgeleid door van elk kind de verzorger(s) te bepalen. Door te 

aggregeren op de RINPERSOONS/RINPERSOON combinaties van beide verzorgers kan het 

aantal AKW-uitkeringen worden afgeleid. Dit is inclusief de gevallen waarbij de 

RINPERSOONS/RINPERSOON combinaties van beide verzorgers onbekend zijn. De 

kinderbijslag begint in het kwartaal na de geboorte. Is het kind geboren op 12 april, dan is er 

recht op kinderbijslag vanaf het derde kwartaal. De SVB betaalt de kinderbijslag als het 

kwartaal is afgelopen, in dit geval dus begin oktober. Als een kind is geboren op de eerste 

dag van een kwartaal, dan krijgt de verzekerde al in dat kwartaal kinderbijslag. 

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

Zowel degene die een kind onderhoudt als degene die het kind verzorgt, heeft recht op 

kinderbijslag. Als ouders bij elkaar wonen, bepalen zij zelf aan wie de kinderbijslag wordt 

betaald. Wanneer de ouders het niet eens kunnen worden, dan gaat de eerste aanvrager voor. 

Bij een gelijktijdige aanvraag is de alfabetische volgorde van de eigen achternamen 

bepalend. Is de eerste letter van die achternamen gelijk, dan gaat de jongste aanvrager voor. 

In andere situaties geldt dat wanneer er twee rechthebbenden zijn, het recht van degene die 

het kind verzorgt voorgaat. Dit is bijvoorbeeld relevant bij scheiding. Als er geen 

verzorgende is aan te wijzen (bijvoorbeeld een kind op kamers), wordt de kinderbijslag 

uitbetaald aan degene die het meest bijdraagt aan het onderhoud van het kind. Het kan in 

deze component dus voorkomen dat de Persoon-id van verzorgende1 gelijk is aan de 

Persoon-id van verzorgende 2. Dat betekent dat alleen die persoon rechthebbende is. Een 

verzekerde die met zijn kinderen in het buitenland een huishouden vormt kan kinderbijslag 

ontvangen. Ook wanneer de verzekerde in Nederland woont, maar het kind in het buitenland 

woont, kan een verzekerde recht hebben op kinderbijslag. Dit kan alleen wanneer aan 

bepaalde eisen wordt voldaan en wanneer een kind in een EU/EER-land, Zwitserland of 

andere verdragslanden woont. 

Procesverloop 

De gegevens zijn gebaseerd op een opgave per kwartaal door de Sociaal Verzekeringsbank 

(SVB). Na ontvangst wordt het bestand gecontroleerd op leesbaarheid en verwerkbaarheid. 

Tevens vinden globale inhoudelijke controles plaats op basis van tellingen en vergelijking 

met voorgaande opgaven. De waarden van de variabelen worden volgtijdelijk vergeleken en 

gecontroleerd op uitbijters. Vervolgens wordt het Burgerservicenummer (BSN) vervangen 

door een betekenisloos CBS-persoons-id (RINpersoonS, RINpersoon) en worden 

adresgegevens en persoonskenmerken verwijderd. Tenslotte wordt per variabele lege en 

onbekende waarden,indien dit niet niet koste gaat van informatie verlies, bij elkaar genomen. 

Aangezien de volledige populatie van de SVB wordt waargenomen, is de kwaliteit zeer goed 

te noemen. Er kunnen kleine verschillen voorkomen met de cijfers die de SVB publiceert. 

Dit wordt veroorzaakt door een aantal technische bewerkingen. Het verschil kan hooguit 

0,1% van het totaal uit maken. De cijfers die team SOZ op statline publiceert in de 

kerncijfers zijn het aantal AKW-uitkeringen. De cijfers die opgenomen worden in de 

historische reeks van team SOZ zijn het aantal telkinderen. Een kind met een tweevoudige 

kinderbijslag (AKWtelwaardea=2) telt hierin twee keer mee. Dit cijfer ligt dus altijd hoger 

dan het aantal unieke kinderen. Een uitdraai van geslacht van verzorgende1 en van 

verzorgende2 geeft in tot 2015Q4 89% vrouw als verzorgende 1 en 11% als man. Vanaf 

2015Q4 zie je het percentage vrouwen in verzorgende1 naar grofweg 69% zakken. Het 

aandeel mannen in verzorgende 1 gaat hierdoor naar 30%. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINpersoon A9 

3 RINPERSOONSverz1a A1 

4 RINpersoonverz1a A9 

5 RINPERSOONSverz2a A1 

6 RINpersoonverz2a A9 

7 AKWlandcodekinda A4 

8 AKWlandcodeverz1a A4 

9 AKWlandcodeverz2a A4 

10 AKWtijdbestedingkinda A2 

11 AKWbedraguitkeringa F4 

12 AKWmatevanonderhouda A2 

13 AKWtelwaardea A1 

 

  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie akwuitkering1atab       9 

Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

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

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

Toelichting bij de definitie  

Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-aanvrager naar RINPersoon 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPersoon identificeert dit nummer de persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINpersoon 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

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

Personen (BRP). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen 

binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en 

het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPERSOON. RIN staat 

voor Record Identification Number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in 

voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een 

RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer 

naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPersoonS identificeert dit nummer de persoon. 

RINPERSOONSverz1a 

Definitie  

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

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

Toelichting bij de definitie  

Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-aanvrager naar RINPersoon. 

Deze variabele geeft de Rinpersoons-letter van de eerste ouder van een AKW-gerechtigd 

kind aan. 
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Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPersoon identificeert dit nummer de persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINpersoonverz1a 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft het Rinnummer van de eerste ouder van een AKW-gerechtigd kind aan. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPersoonS identificeert dit nummer de persoon. 

RINPERSOONSverz2a 

Definitie  

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

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

Toelichting bij de definitie  

Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-aanvrager naar RINPersoon. 

Deze variabele geeft de Rinpersoons-letter van de tweede ouder van een AKW-gerechtigd 

kind aan. Indien er geen tweede ouder is, dan is deze variabele leeg. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPersoon identificeert dit nummer de persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINpersoonverz2a 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft het Rinnummer van de tweede ouder van een AKW-gerechtigd kind 

aan. Indien er geen tweede ouder is, dan is deze variabele leeg. 
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Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPersoonS identificeert dit nummer de persoon. 

AKWlandcodekinda 

Woonland van het kind. 

Definitie  

Het woonland van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), 

naar het buitenland worden overgemaakt. 

Toelichting bij het gebruik  

De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te vinden 

in \8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een 

Toelichting LANDAKTUEELREF.pdf.  

AKWlandcodeverz1a 

Woonland van verzorger1. 

Definitie  

Het woonland van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), 

naar het buitenland worden overgemaakt. 

Toelichting bij het gebruik  

De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te vinden 

in \8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een 

Toelichting LANDAKTUEELREF.pdf.  

AKWlandcodeverz2a 

Woonland van verzorger2. 

Definitie  

Het woonland van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), 

naar het buitenland worden overgemaakt. 

Toelichting bij het gebruik  

De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te vinden 

in \8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een 

Toelichting LANDAKTUEELREF.pdf.  
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AKWtijdbestedingkinda 

Definitie  

Tijdbesteding kind. 

Toelichting bij de definitie  

De verzekerde heeft recht op kinderbijslag voor eigen kinderen, stief- en pleegkinderen tot 

18 jaar die hij verzorgt of onderhoudt binnen zjn huishouden: Een kind behoort niet tot het 

huishouden van de verzekerde als hij uitwonend is (minder dan 4 nachten per week en bij 

meer dan 6 maanden tijdelijk plaatsing uit huis bijv. verlof, ziekenhuisopname). Voor 

kinderen tot 16 jaar is er recht op kinderbijslag als zij: - tot het huishouden van de verzekerde 

behoren; - niet tot het huishouden van de verzekerde behoren maar er wel voldaan wordt aan 

de onderhoudseis (minimaal €10 per dag voor de periode dat de verzekerde en kind bij elkaar 

verblijven). Voor kinderen van 16 en 17 jaar geldt de voorwaarden dat ze: - onderwijs 

volgen, of arbeidsongeschikt of werkloos zijn; - een minimale onderhoudseis hebben 

(minimaal €10 per dag voor de periode dat de verzekerde en kind bij elkaar verblijven). In 

alle gevallen geldt dat er geen recht mag bestaan op studiefinanciering op grond van de Wet 

studiefinanciering (WSF 2000). 

Toelichting bij het gebruik  

TOG (tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen): Vanaf 1e 

kwartaal 2015 is de TOG-regeling geïntegreerd in de AKW. Hierdoor is bij de variabele 

'Tijdbesteding kind' de waarde 09 (thuiswonende kinderen met een intensieve zorgbehoefte) 

bijgekomen. Het zijn kinderen van 3 t/m 17 jaar en met dubbele kinderbijslag(=telwaarde 2). 

Codelijst 

Waarde Label 

00 (Nvt) of (onderwijs of niet in staat onderwijs te volgen' 

01 Tijdbesteding uitwonend jonger dan 16 jaar, anders dan 02 of 03' 

02 Wegens onderwijs uitwonend jonger dan 16 jaar' 

03 Wegens ziekte of gebrek uitwonend jonger dan 16 jaar' 

04 Invaliditeit 16/17 jaar' 

05 Niet-AKW tijdbesteding 16 jaar en ouder' 

06 Onderwijs 16/17 jaar' 

07 Werkloos 16/17 jaar' 

08 Hoger onderwijs 16/17 jaar' 

09 Thuiswonende kinderen met een intensieve zorgbehoefte 

99 Tijdbesteding ontbreekt/onbekend 

 

 

AKWbedraguitkeringa 

Definitie  

Uitgekeerd bedrag aan een uitkeringsgerechtigde. 
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Toelichting bij de definitie  

Afhankelijk van het inkomen van het kind en/of mate van onderhoud krijgt de verzekerde 

een enkelvoudige (eenmaal) of tweevoudige (tweemaal) kinderbijslag. Verzekerde heeft 

recht op enkelvoudige kinderbijslag voor kinderen tot 16 jaar : - die thuis wonen; - die 

uitwonen, als voldaan wordt aan de onderhoudseis (minimaal €10 per dag voor de periode 

dat de verzekerde en kind bij elkaar verblijven). Verzekerde heeft recht op tweevoudige 

kinderbijslag voor kinderen tot 16 jaar: - die uitwonen in verband met het volgen van 

onderwijs of een beroepsopleiding (bijvoorbeeld kinderen in een tehuis of schoolinternaat); 

of - die uitwonen vanwege ziekte of handicap (bijvoorbeeld kinderen in een 

verpleeginstelling); én - voldaan wordt aan de onderhoudseis ((minimaal €10 per dag voor de 

periode dat de verzekerde en kind bij elkaar verblijven). Voor kinderen van 16 en 17 jaar 

heeft de verzekerde recht op enkelvoudige kinderbijslag als het kind 'in belangrijke mate' 

wordt onderhouden. Voor uitwonende kinderen die 'grotendeels' worden onderhouden, is er 

recht op tweevoudige kinderbijslag. 

AKWmatevanonderhouda 

Mate van onderhoud. 

Definitie  

De mate dat het kind wordt onderhouden door de verzekerde. 

Toelichting bij de definitie  

De verzekerde heeft recht op kinderbijslag voor eigen kinderen, stief- en pleegkinderen tot 

18 jaar die hij verzorgt of onderhoudt binnen zjn huishouden: Een kind behoort niet tot het 

huishouden van de verzekerde als hij uitwonend is (minder dan 4 nachten per week en bij 

meer dan 6 maanden tijdelijk plaatsing uit huis bijv. verlof, ziekenhuisopname), Voor 

kinderen tot 16 jaar is er recht op kinderbijslag als zij: - tot het huishouden van de verzekerde 

behoren; - niet tot het huishouden van de verzekerde behoren maar er wel voldaan wordt aan 

de onderhoudseis (minimaal €10 per dag voor de periode dat de verzekerde en kind bij elkaar 

verblijven). Voor kinderen van 16 en 17 jaar geldt de voorwaarden dat ze: - onderwijs 

volgen, of arbeidsongeschikt of werkloos zijn; - een minimale onderhoudseis hebben 

(minimaal €10 per dag voor de periode dat de verzekerde en kind bij elkaar verblijven). In 

alle gevallen geldt dat er geen recht mag bestaan op studiefinanciering op grond van de Wet 

studiefinanciering (WSF 2000), 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing 

1 In belangrijke mate 

2 Minder dan in belangrijke mate 

3 Tweemaal belangrijke mate 

4 Grotendeels (50% tot 90%) 

5 Nagenoeg geheel (90%-100%) 

9 Maat van onderhoud ontbreekt/onbekend 
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AKWtelwaardea 

Telwaarde. 

Definitie  

Telwaarde die aangeeft of de verzekerde recht heeft op enkelvoudige of tweevoudige 

kinderbijslag. 

Toelichting bij de definitie  

Afhankelijk van het inkomen van het kind en/of mate van onderhoud krijgt de verzekerde 

een enkelvoudige (eenmaal) of tweevoudige (tweemaal) kinderbijslag. Verzekerde heeft 

recht op enkelvoudige kinderbijslag voor kinderen tot 16 jaar : - die thuis wonen; - die 

uitwonen, als voldaan wordt aan de onderhoudseis (minimaal €10 per dag voor de periode 

dat de verzekerde en kind bij elkaar verblijven). Verzekerde heeft recht op tweevoudige 

kinderbijslag voor kinderen tot 16 jaar: - die uitwonen in verband met het volgen van 

onderwijs of een beroepsopleiding (bijvoorbeeld kinderen in een tehuis of schoolinternaat); 

of - die uitwonen vanwege ziekte of handicap (bijvoorbeeld kinderen in een 

verpleeginstelling); én - voldaan wordt aan de onderhoudseis ((minimaal €10 per dag voor de 

periode dat de verzekerde en kind bij elkaar verblijven). Voor kinderen van 16 en 17 jaar 

heeft de verzekerde recht op enkelvoudige kinderbijslag als het kind 'in belangrijke mate' 

wordt onderhouden. Voor uitwonende kinderen die 'grotendeels' worden onderhouden, is er 

recht op tweevoudige kinderbijslag. 

Toelichting bij het gebruik  

De SVB-registratie is gebaseerd op het werkelijk aantal kinderen voor wie kinderbijslag is 

verstrekt aan de verzekerde binnen zijn huishouden. Met deze variabele wordt het aantal 

telkinderen bepaald: enkelvoudig telt voor één kind, tweevoudig telt voor 2 kinderen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Enkelvoudig 

2 Tweevoudig 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

AKWUITKERING1A2015k1 t/m 2017k3TABV1  Eerste plaatsing 

AKWUITKERING1A2017k4TABV1  Eerste plaatsing 

 


