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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 AOW-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 bestanden zijn beschikbaar over de perioden 200701 t/m 201812. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De reden van V2 of V3 is dat er een revisie van de AOW-statistiek heeft plaats 

gevonden. In de maand 201812TABV1 is deze revisie al verwerkt. 

 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 AOW-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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie aowuitkering1atab       6 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Deze SSB-component bevat gegevens over uitkeringen op grond van de Algemene 

ouderdomswet (AOW). Deze component bestaat uit alle AOW-uitkeringen aan personen die 

op enig moment in de verslagmaand lopend zijn of ingestroomd zijn. Belangrijkste 

kenmerken die in het bestand voorkomen: omvang van de uitkering (volledig of onvolledig), 

bedrag van de uitkering. De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, 

verplichte verzekering die personen met de AOW-leeftijd, een inkomen garandeert. In het 

Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die 

nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. 

Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid 

verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Ieder jaar dat degene 

verzekerd is, bouwt hij/zij 2% AOW-pensioen op. De persoon krijgt een volledig AOW-

pensioen als hij/zij in de 50 jaar voor zijn AOW-leeftijd altijd verzekerd is geweest. 

Bijvoorbeeld: is de AOW-leeftijd 65 jaar en 1 maand, dan bouwt de persoon AOW op tussen 

de 15e verjaardag en 1 maand en de 65e verjaardag en 1 maand. Is de AOW-leeftijd 66 jaar, 

dan bouwt de persoon AOW op tussen de 16e en 66e verjaardag. Voor de perioden die de 

persoon in het buitenland woont, kan hij/zij zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op 

een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export 

uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt. 

The AOW is a general, compulsory insurance scheme for the whole population, which 

guarantees an income for people when they reach the state pension age (AOW-age). In the 

Dutch social security system this is a national insurance scheme. In principle, everyone who 

has not yet reached the AOW-age and who lives in the Netherlands is insured for the AOW-

pension. Those who do not live in the Netherlands, but who are employed in the Netherlands 

to do work on which income tax is paid, are also insured. People who work for periods 

abroad can insure themselves voluntarily against loss of entitlement to AOW- pension. A 

person has the right to full AOW-pension if he or she was insured between the starting age 

for AOW-pension insurance and the AOW-age. For every year between the starting age for 

AOW-pension insurance and the AOW-age in which a person did not live in the Netherlands 

and/or did not pay the AOW premium, the AOW pension is reduced by 2%. The AOW-

pensions are based on the net minimum wage. Different amounts apply to singles, single 

parents and people who are married or living together. An AOW-pension can be transferred 

abroad within the framework of the Restriction on the Payment Abroad of Social Security 

Benefits Act (BEU Act). 

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

De populatie van de component bestaat uit alle AOW-uitkeringen aan personen die op enig 

moment in de verslagmaand lopend of ingestroomd zijn. 

Methodologie 

De gegevens in deze component zijn op registratiebasis: dit betekent dat er niet is 

gecorrigeerd voor nagekomen informatie (de zogenaamde administratieve vertraging).De 

berichtgever doet maandelijks een integrale opgave van de populatie. Daardoor is geen 

bijschatting of ophoging nodig. 

Procesverloop 

De gegevens zijn gebaseerd op een maandelijkse opgave door de Sociale 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. Vervolgens wordt het Burgerservicenummer (BSN) vervangen 

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

adresgegevens en persoonskenmerken verwijderd. Daarna worden op recordniveau 

enkelvoudige en relationele correcties uitgevoerd. Bij geconstateerde inconsistenties worden 

de betreffende variabelen met elkaar in overeenstemming gebracht. Vanaf verslagjaar 2014 

heeft bij de AOW-uitkeringenstatistiek een revisie plaatsgevonden wegens het verbeterde 

productieproces. Volgens het nieuwe productieproces worden uitkerings- en 

persoonscomponenten van de AOW-uitkeringen afgeleid. Hierdoor zijn de uitkomsten van 

de uitkeringscomponenten voor de verslagjaren 2006-2013 niet meer vergelijkbaar met die 

van de verslagjaren 2014-heden. Deze verbeterde productieproces zal tot nadere 

aankondiging ook worden toegepast op het verslagjaar 2013. 
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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 AOWRINpersoonSPA A1 

4 AOWRINPersoonPA A9 

5 AOWSoortpensioen1A A1 

6 AOWLandcodeA A4 

7 AOWIngangsdatumA A8 

8 AOWBedragA A8 

9 AOWBerekeningswijzeA A2 

10 AOWSoortinkomen1A A2 

11 AOWHoogteinkomen1A A7 

12 AOWSoortinkomen2A A2 

13 AOWHoogteinkomen2A A7 

14 AOWSoortpensioen2A A2 

15 AOWPerckortingpensioenA F5 

16 AOWPerckortingtoeslagA F5 

17 AOWPercminimumloontoeslagA F5 

18 AOWInkomensafhankelijkA A1 

19 AOWGemcodeA A4 

20 AOWGeslachtA A1 

21 AOWGeboortejaarA A4 

22 AOWGeboortemaandA A2 

23 AOWBedragtoeslagA F8 

24 AOWNIHILA A1 

25 AOWGeslachtpartnerA A1 

26 AOWGeboortejaarpartnerA A4 

27 AOWGeboortemaandpartnerA A2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Basisregistratie Personen (BRP). 

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 de 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. 

AOWRINpersoonSPA 

Samen met VRLAOWRINPersoonPA identificeert dit nummer de partner. 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Basisregistratie Personen (BRP). 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met AOWRINPersoonSPA identificeert dit nummer de persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

AOWRINPersoonPA 

Persoon-id partner, samen met VRLAOWRINPersoonSPA identificeert dit nummer de 

persoon. 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de 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 AOWRINPersoonSPA identificeert dit nummer de persoon. 

AOWSoortpensioen1A 

Soort pensioen. 

Definitie  

Het soort pensioen van een uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij de definitie  

Het soort pensioen van de uitkeringsgerechtigde, dat wordt bepaald door de burgerlijke staat 

van de persoon en door het gegeven of deze persoon in aanmerking komt voor een extra 

bijdrage boven zijn AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-toeslag. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Eenouderpensioen 

2 Gehuwd met toeslag 

3 Gehuwd zonder toeslag 

4 Ongehuwd 

5 Samenwonend met toeslag 

6 Samenwonend zonder toeslag 

9 KOB en overig/onbekend 
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AOWLandcodeA 

Woonland van de uitkeringsgerechtigde 

Definitie  

Het land waar een uitkeringsgerechtigde zich vestigt of heeft gevestigd. 

Toelichting bij de definitie  

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

naar het buitenland worden overgemaakt. 

AOWIngangsdatumA 

Ingangsdatum van de AOW-uitkering. 

Definitie  

Ingangsdatum uitkering sociale verzekering. 

Toelichting bij de definitie  

De datum waarop de persoon die verzekerd is geweest, de AOW-leeftijd heeft bereikt. Het 

formaat van de variabele is JJJJMMDD. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999 betekent Onbekend. 

AOWBedragA 

Uitgekeerd bedrag Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering. 

Definitie  

Bedrag dat in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is uitgekeerd aan een 

uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij de definitie  

Bedrag dat in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW) is uitgekeerd aan een 

uitkeringsgerechtigde. Dit bedrag kan een bruto of netto bedrag zijn. 

Toelichting bij het gebruik  

Een lege waarde betekent Onbekend bedrag. 

AOWBerekeningswijzeA 

Bruto of netto verrekening van uitgekeerde bedrag. 

Definitie  

De berekeningswijze van een uitgekeerd bedrag sociale verzekering. 

Toelichting bij de definitie  

Aanduiding of het uitgekeerde bedrag een bruto of netto verrekening is. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Bruto verrekening 

02 Netto-verrekening 

99 Onbekend 
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AOWSoortinkomen1A 

Inkomen uit arbeid partner. 

Definitie  

Indicatie of een persoon inkomen heeft uit arbeid. 

Toelichting bij de definitie  

Een indicatie of de partner van de uitkeringsgerechtigde inkomen heeft vergaard uit arbeid. 

Als de partner nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de hoogte van het 

inkomen van het desbetreffende huishouden bepalen of de uitkeringsgerechtigde in 

aanmerking komt voor een extra bedrag boven het AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-

toeslag. De uitkeringsgerechtigde krijgt de toeslag tot de partner de AOW-gerechtigde 

leeftijd heeft bereikt. Per 1 januari 2015 vervalt deze AOW-toeslag. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Ontvanger heeft inkomen in verband met pensioen of uitkering 

99 Onbekend 

AOWHoogteinkomen1A 

Bedrag inkomen uit arbeid door partner. 

Definitie  

De waarde van het inkomen uit arbeid van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Bedrag inkomen dat door de partner is verkregen uit arbeid. Als de partner nog niet de 

AOW-leeftijd heeft gereikt, kan de hoogte van het inkomen van het desbetreffende 

huishouden bepalen of de uitkerings-gerechtigde in aanmerking komt voor een extra bedrag 

boven het AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-toeslag. De uitkeringsgerechtigde krijgt de 

toeslag tot de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. Hoeveel toeslag een persoon krijgt, 

hangt af van: 1. Het aantal jaren dat de partner verzekerd is geweest voor de AOW. Als de 

partner buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan is hij/zij meestal niet verzekerd 

voor de AOW. Voor elk jaar dat de partner niet verzekerd is geweest, gaat er 2% van de 

toeslag af: 2. De inkomsten van de partner: - De partner heeft een salaris of winst uit een 

eigen bedrijf. Deze inkomsten worden gekort op de toeslag. Bij een bruto salaris van meer 

dan € 1.310,33 per maand wordt geen toeslag verschaft; - De partner heeft een vervroegd 

pensioen of een uitkering, zoals een werkloosheids- uitkering of een arbeidsongeschiktheids- 

uitkering. Deze inkomsten worden volledig van de toeslag afgetrokken. Ontvangt de partner 

bruto meer dan € 725,77 per maand, dan wordt geen toeslag gegeven. 3. De inkomsten van 

de uitkeringsgerechtigde de partner samen. Is het gezamenlijk inkomen (inclusief AOW-

pensioen) meer dan € 2.585,57 per maand, dan gaat er nog maximaal 10% van de toeslag af. 

Wanneer een persoon niet in aanmering komt voor een AOW-toeslag, spreekt men van een 

nultoeslag. In 2015 vervalt de toeslag. Iemand kan dan alleen nog toeslag krijgen als hij/zij: 

•geboren is vóór 1 januari 1950, én •vóór 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én 

•vóór 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving. Als iemand op of na 1 januari 

1950 is geboren, krijgt hij geen toeslag. 
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AOWSoortinkomen2A 

Inkomen uit pensioen of uitkering door partner. 

Definitie  

Indicatie of een persoon inkomen heeft uit pensioen of uitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Een indicatie of de partner inkomen heeft in verband met arbeid (uitkering of pensioen). Als 

de partner nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de hoogte van het 

inkomen van het desbetreffende huishouden bepalen of de uitkeringsgerechtigde in 

aanmerking komt voor een extra bedrag boven het AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-

toeslag. De uitkeringsgerechtigde krijgt de toeslag tot de partner de AOW-gerechtigde 

leeftijd heeft bereikt. Per 1 januari 2015 vervalt deze AOW-toeslag. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Partner heeft inkomen in verband met pensioen of uitkering 

99 Onbekend 

AOWHoogteinkomen2A 

Bedrag inkomen uit pensioen of uitkering door partner. 

Definitie  

De waarde van het inkomen van een persoon uit pensioen of uitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Bedrag inkomen dat door de partner is verkregen uit pensioen of uitkering. Als de partner 

nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de hoogte van het inkomen van het 

desbetreffende huishouden bepalen of de uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor een 

extra bedrag boven het AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-toeslag. De 

uitkeringsgerechtigde krijgt de toeslag tot de partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft 

bereikt. Hoeveel toeslag een persoon krijgt, hangt af van: 1. Het aantal jaren dat de partner 

verzekerd is geweest voor de AOW. Als de partner buiten Nederland heeft gewoond of 

gewerkt, dan is hij/zij meestal niet verzekerd voor de AOW. Voor elk jaar dat de partner niet 

verzekerd is geweest, gaat er 2% van de toeslag af: 2. De inkomsten van de partner: - De 

partner heeft een salaris of winst uit een eigen bedrijf. Deze inkomsten worden gekort op de 

toeslag. Bij een bruto salaris van meer dan euro 1.310,33 per maand wordt geen toeslag 

verschaft; - De partner heeft een vervroegd pensioen of een uitkering, zoals een 

werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheids-uitkering. Deze inkomsten worden 

volledig van de toeslag afgetrokken. Ontvangt de partner bruto meer dan euro 725,77 per 

maand, dan wordt geen toeslag gegeven. 3. De inkomsten van de uitkeringsgerechtigde en de 

partner samen. Is het gezamenlijk inkomen (inclusief AOW-pensioen) meer dan euro 

2.585,57 per maand, dan gaat er nog maximaal 10% van de toeslag af. Wanneer een persoon 

niet in aanmering komt voor een AOW-toeslag, spreekt men van een nultoeslag. In 2015 

vervalt de toeslag. Iemand kan dan alleen nog toeslag krijgen als hij/zij: •geboren is vóór 1 

januari 1950, én •vóór 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én •vóór 1 april 2015 
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een gedeeltelijke of hele toeslag ontving. Als iemand op of na 1 januari 1950 is geboren, 

krijgt hij geen toeslag. 

AOWSoortpensioen2A 

Samenlevingsvorm. 

Definitie  

Samenlevingsvorm volgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

Toelichting bij de definitie  

Samenlevingsvorm die van toepassing is op de uitkeringsgerechtigde volgens de 

administratieve gegevens van de SVB. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Gehuwdenpensioen 

02 Alleenstaandenpernsioen 

03 Eenouderpensioen 

05 Kale KOB 

51 KOB gehuwd 

52 KOB ongehuwd 

53 KOB eenouder 

99 Onbekend/fout 

AOWPerckortingpensioenA 

Percentage korting AOW-pensioen. 

Definitie  

Het percentage dat wordt gekort op het Algemene Ouderdomswet (AOW)-pensioen. 

Toelichting bij de definitie  

De AOW is een verzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch 

verzekerd. Het maakt dan niet uit welk nationaliteit de desbetreffende persoon heeft. Ieder 

jaar dat de persoon verzekerd is, bouwt hij/zij 2% AOW-pensioen op. De persoon krijgt een 

volledig AOW-pensioen als hij/zij in de 50 jaar voor de AOW-leeftijd altijd verzekerd is 

geweest. Bijvoorbeeld: De AOW-gerechtigde leeftijd is 65 jaar en 1 maand. De persoon 

bouwt dan AOW op tussen zijn 15e verjaardag en 1 maand en zijn 65e verjaardag en 1 

maand. Is de AOW-gerechtigde leeftijd 66 jaar, dan bouwt de persoon AOW op tussen zijn 

16e en 66e verjaardag. Als iemand buiten Nederland gewoond of gewerkt heeft, dan is de 

persoon mogelijk niet verzekerd geweest en kan het AOW-pensioen lager uitvallen. Voor elk 

jaar dat een persoon niet verzekerd is, wordt 2% gekort op de AOW-pensioen. Een kleine 

groep mensen woont wel in Nederland, maar is toch niet verzekerd voor de AOW. 

Toelichting bij het gebruik  

Vanaf verslagjaar 2014 heeft bij deze statistiek een revisie plaatsgevonden. Vanaf dit 

verslagjaar wordt deze variabele uitgedrukt in procenten. Voorheen (2006-2013) werden de 

uitkomsten niet uitgedrukt in procenten en waren ze een factor 100 groter. 
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AOWPerckortingtoeslagA 

Percentage korting AOW-toeslag. 

Definitie  

Het percentage dat wordt gekort op de Algemene Ouderdomswet (AOW)-toeslag. 

Toelichting bij de definitie  

Het percentage dat wordt gekort op de AOW-toeslag. Als de partner nog niet de AOW-

leeftijd heeft bereikt, kan de hoogte van het inkomen van het desbetreffende huishouden 

bepalen of de uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor een extra bedrag boven het 

AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-toeslag. De uitkeringsgerechtigde krijgt de toeslag tot 

de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. De hoogte van de AOW-toeslag is afhankelijk van 

het inkomen van de partner. Voor inkomen uit arbeid gelden andere regels dan voor inkomen 

in verband met arbeid (uitkeringen of pensioen). Inkomen uit vermogen zoals rente, tellen 

helemaal niet mee bij de berekening van de toeslag. De hierna genoemde bedragen gelden 

voor het jaar 2015. Van het bruto-inkomen uit arbeid blijft buiten beschouwing een bedrag 

ter hoogte van 15% van het brutominimumloon (€ 225,27) plus 1/3 deel van het meerdere. 

Bij een inkomen van € 1.336,17 of meer vervalt de toeslag volledig. Inkomen in verband met 

arbeid (uitkering en pensioen) van de jongere partner wordt geheel gekort op de toeslag. Als 

het gezamenlijk inkomen (inclusief AOW-pensioen) hoger is dan € 2.627,56 bruto per 

maand, wordt een korting toegepast tot maximaal 10% van de AOW-toeslag. Wanneer een 

persoon niet in aanmerking komt voor een AOW-toeslag, spreekt men van een nultoeslag. 

Per 1 januari 2015 vervalt de AOW-toeslag. Iemand kan dan alleen nog toeslag krijgen als 

hij/zij: -geboren is vóór 1 januari 1950, én -vóór 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend 

was, én -vóór 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving. Als iemand op of na 1 

januari 1950 is geboren, krijgt hij geen toeslag. 

Toelichting bij het gebruik  

Vanaf verslagjaar 2014 heeft bij deze statistiek een revisie plaatsgevonden. Vanaf dit 

verslagjaar wordt deze variabele uitgedrukt in procenten. Voorheen (2006-2013) werden de 

uitkomsten niet uitgedrukt in procenten en waren ze een factor 100 groter. 

AOWPercminimumloontoeslagA 

Percentage korting minimumloon toeslag. 

Definitie  

Omvang korting minimumloon toeslag. 

Toelichting bij de definitie  

Afhankelijk van de hoogte van het inkomen van het desbetreffende huishouden (hoeveel 

procent van het netto minimumloon) wordt de hoogte van de AOW-toeslag bepaald. De 

AOW-toeslag is een extra bedrag boven het AOW-pensioen van de uitkeringsgerechtigde, 

omdat de partner nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Bijna alle toeslagen 

betreffen een hoogte van 50% (de gerechtigde heeft dan 50% pensioen). Slechts bij een 

aantal 'oude' gevallen is het percentage 30% en ontvangt de gerechtigde 70%-pensioen. Als 
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de partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan de hoogte van het inkomen van het 

desbetreffende huishouden bepalen of de uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor een 

extra bedrag boven het AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-toeslag. De 

uitkeringsgerechtigde krijgt de toeslag tot de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. De 

hoogte van de AOW-toeslag is afhankelijk van het inkomen van de partner. Voor inkomen 

uit arbeid gelden andere regels dan voor inkomen in verband met arbeid (uitkeringen of 

pensioen). Inkomen uit vermogen zoals rente, tellen helemaal niet mee bij de berekening van 

de toeslag. De hierna genoemde bedragen gelden voor het jaar 2015. Van het bruto-inkomen 

uit arbeid blijft buiten beschouwing een bedrag ter hoogte van 15% van het 

brutominimumloon (€ 225,27) plus 1/3 deel van het meerdere. Bij een inkomen van € 

1.336,17 of meer vervalt de toeslag volledig. Inkomen in verband met arbeid (uitkering en 

pensioen) van de jongere partner wordt geheel gekort op de toeslag. Als het gezamenlijk 

inkomen (inclusief AOW-pensioen) hoger is dan € 2.627,56 bruto per maand, wordt een 

korting toegepast tot maximaal 10% van de AOW-toeslag. Wanneer een persoon niet in 

aanmerking komt voor een AOW-toeslag, spreekt men van een nultoeslag. Per 1 januari 

2015 vervalt de AOW-toeslag. Iemand kan dan alleen nog toeslag krijgen als hij/zij: -

geboren is vóór 1 januari 1950, én -vóór 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én -

vóór 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving. Als iemand op of na 1 januari 

1950 is geboren, krijgt hij geen toeslag. 

AOWInkomensafhankelijkA 

Inkomensafhankelijkheid AOW-toeslag. 

Definitie  

Inkomensafhankelijkheid Algemene Ouderdomswet (AOW)-toeslag. 

Toelichting bij de definitie  

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

(AOW). Hierbij worden de AOW-uitkeringen aan personen onder de loep genomen die op 

enig moment in de verslagmaand lopend zijn of ingestroomd zijn: AOW-uitkeringen 

exclusief de gevallen die in aanmerking komen voor de Koopkrachttegemoetkoming Oudere 

Belastingplichtigen (KOB). Belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen: omvang 

van de uitkering (volledig of onvolledig), bedrag van de uitkering. De AOW is een 

algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die personen met de 

AOW-leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit 

een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt en 

in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, 

maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt 

betaald, zijn verzekerd. Ieder jaar dat degene verzekerd is, bouwt hij/zij 2% AOW-pensioen 

op. De persoon krijgt een volledig AOW-pensioen als hij/zij in de 50 jaar voor zijn AOW-

leeftijd altijd verzekerd is geweest. Bijvoorbeeld: is de AOW-leeftijd 65 jaar en 1 maand, 

dan bouwt de persoon AOW op tussen de 15e verjaardag en 1 maand en de 65e verjaardag 

en 1 maand. Is de AOW-leeftijd 66 jaar, dan bouwt de persoon AOW op tussen de 16e en 
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66e verjaardag. Voor de perioden die de persoon in het buitenland woont, kan hij/zij zich 

verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen 

het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden 

overgemaakt. Als de partner nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan de 

uitkeringsgerechtigde in aanmerking komen voor een extra bedrag boven het AOW-

pensioen, de zogenaamde AOW-toeslag. De uitkeringsgerechtigde krijgt de toeslag tot de 

partner de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hoeveel toeslag de een persoon krijgt, 

hangt af van: 1. Het aantal jaren dat de partner verzekerd is geweest voor de AOW. Als de 

partner buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan is hij/zij meestal niet verzekerd 

voor de AOW. Voor elk jaar dat de partner niet verzekerd is geweest, gaat er 2% van de 

toeslag af: 2. De inkomsten van de partner: - De partner heeft een salaris, of winst uit een 

eigen bedrijf. Deze inkomsten worden gekort op de toeslag. Bij een bruto salaris van meer 

dan € 1.310,33 per maand (2013) wordt geen toeslag verschaft. - De partner heeft een 

vervroegd pensioen of een uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze inkomsten worden volledig van de toeslag 

afgetrokken. Ontvangt de partner bruto meer dan € 725,77 per maand (2013), dan wordt geen 

toeslag gegeven. 3. De inkomsten van de persoon en zijn partner samen. Is de gezamenlijk 

inkomen (inclusief AOW-pensioen) meer dan € 2.585,57 per maand (2013), dan gaat er nog 

maximaal 10% van de toeslag af. Wanneer een persoon niet in aanmerking komt voor een 

AOW-toeslag, spreekt men van een nultoeslag. In 2015 vervalt de toeslag. Iemand kan dan 

alleen nog toeslag krijgen als hij/zij: •geboren is vóór 1 januari 1950, én •vóór 1 januari 2015 

gehuwd of samenwonend was, én •vóór 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag 

ontving. Als iemand op of na 1 januari 1950 is geboren, krijgt hij geen toeslag 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

9 Inkomensafhankelijk ontbreekt 

AOWGemcodeA 

Woont de uitkeringsgerechtigde in Nederland of in het buitenland? 

Definitie  

Woont een uitkeringsgerechtigde in het buitenland? 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is afgeleid van de postcode in de SVB-registratie. 

Codelijst 

Waarde Label 

0998 Buitenland 

9999 Niet-buitenland 

AOWGeslachtA 

Geslacht uitkeringsgerechtigde. 
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Definitie  

Het geslacht van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de verslagjaren 2006-2013 geldt het volgende: de waarde van het geslacht wordt alleen 

uit de SVB-registratie overgenomen, indien de uitkeringsgerechtigde in het buitenland 

woont. Aan de overige uitkeringsgerechtigden die woonachtig zijn in Nederland, wordt aan 

geslacht de waarde '9' (=niet van toepassing) toegekend. Vanaf 2014 wordt als bron voor 

deze variabele de Basisregistratie Personen (BRP) gebruikt en zijn alle uitkomstem voor 

deze variabele onbekend gemaakt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

9 Onbekend/fout 

- Onbekend gemaakt 

AOWGeboortejaarA 

Geboortejaar uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de verslagjaren 2006-2013 geldt het volgende: de waarde van het geboortejaar wordt 

alleen uit de SVB-registratie overgenomen, indien de uitkeringsgerechtigde in het buitenland 

woont. Aan de overige uitkeringsgerechtigden die woonachtig zijn in Nederland, wordt aan 

het geboortejaar de waarde '9999' (=niet van toepassing) toegekend. Vanaf 2014 wordt als 

bron voor deze variabele de Basisregistratie Personen (BRP) gebruikt en zijn alle 

uitkomstem voor deze variabele onbekend gemaakt. 

AOWGeboortemaandA 

Geboortemaand uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de verslagjaren 2006-2013 geldt het volgende: de waarde van de geboortemaand wordt 

alleen uit de registratie van de Sociale Verzekeringsbank overgenomen, indien de 

uitkeringsgerechtigde in het buitenland woont. Aan de overige uitkeringsgerechtigden die 

woonachtig zijn in Nederland, wordt aan de geboortemaand de waarde '99' (= niet van 

toepassing) toegekend. Vanaf 2014 wordt als bron voor deze variabele de Basisregistratie 

Personen (BRP) gebruikt en zijn alle uitkomstem voor deze variabele onbekend gemaakt. 
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Codelijst 

Waarde Label 

01 Januari 

02 Februari 

03 Maart 

04 April 

05 Mei 

06 Juni 

07 Juli 

08 Augustus 

09 September 

10 Oktober 

11 November 

12 December 

99 Onbekend/fout 

-- Onbekend gemaakt 

AOWBedragtoeslagA 

Hoogte AOW-toeslag. 

Definitie  

Het bedrag van een Algemene Ouderdomswet (AOW)-toeslag. 

Toelichting bij de definitie  

Als de partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan de hoogte van het inkomen van 

het desbetreffende huishouden bepalen of de uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor 

een extra bedrag boven het AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-toeslag. De 

uitkeringsgerechtigde krijgt de toeslag tot de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. De 

hoogte van de AOW-toeslag is afhankelijk van het inkomen van de partner. Voor inkomen 

uit arbeid gelden andere regels dan voor inkomen in verband met arbeid (uitkeringen of 

pensioen). Inkomen uit vermogen zoals rente, tellen helemaal niet mee bij de berekening van 

de toeslag. De hierna genoemde bedragen gelden voor het jaar 2015. Van het bruto-inkomen 

uit arbeid blijft buiten beschouwing een bedrag ter hoogte van 15% van het 

brutominimumloon (€ 225,27) plus 1/3 deel van het meerdere. Bij een inkomen van € 

1.336,17 of meer vervalt de toeslag volledig. Inkomen in verband met arbeid (uitkering en 

pensioen) van de jongere partner wordt geheel gekort op de toeslag. Als het gezamenlijk 

inkomen (inclusief AOW-pensioen) hoger is dan € 2.627,56 bruto per maand, wordt een 

korting toegepast tot maximaal 10% van de AOW-toeslag. Wanneer een persoon niet in 

aanmerking komt voor een AOW-toeslag, spreekt men van een nultoeslag. Per 1 januari 

2015 vervalt de AOW-toeslag. Iemand kan dan alleen nog toeslag krijgen als hij/zij: -

geboren is vóór 1 januari 1950, én -vóór 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én -

vóór 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving. Als iemand op of na 1 januari 

1950 is geboren, krijgt hij geen toeslag. 
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Codelijst 

Waarde Label 

99999999 Bedrag ontbreekt of onbekend 

AOWNIHILA 

Wel of geen uitbetaling AOW-toeslag. 

Definitie  

Uitbetaling van een Algemene Ouderdomswet (AOW)-toeslag. 

Toelichting bij de definitie  

Als de partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, kan de hoogte van het inkomen van 

het desbetreffende huishouden bepalen of de uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor 

een extra bedrag boven het AOW-pensioen, de zogenaamde AOW-toeslag. De 

uitkeringsgerechtigde krijgt de toeslag tot de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. De 

hoogte van de AOW-toeslag is afhankelijk van het inkomen van de partner. Voor inkomen 

uit arbeid gelden andere regels dan voor inkomen in verband met arbeid (uitkeringen of 

pensioen). Inkomen uit vermogen zoals rente, tellen helemaal niet mee bij de berekening van 

de toeslag. De hierna genoemde bedragen gelden voor het jaar 2015. Van het bruto-inkomen 

uit arbeid blijft buiten beschouwing een bedrag ter hoogte van 15% van het 

brutominimumloon (€ 225,27) plus 1/3 deel van het meerdere. Bij een inkomen van € 

1.336,17 of meer vervalt de toeslag volledig. Inkomen in verband met arbeid (uitkering en 

pensioen) van de jongere partner wordt geheel gekort op de toeslag. Als het gezamenlijk 

inkomen (inclusief AOW-pensioen) hoger is dan € 2.627,56 bruto per maand, wordt een 

korting toegepast tot maximaal 10% van de AOW-toeslag. Wanneer een persoon niet in 

aanmerking komt voor een AOW-toeslag, spreekt men van een nultoeslag. Per 1 januari 

2015 vervalt de AOW-toeslag. Iemand kan dan alleen nog toeslag krijgen als hij/zij: -

geboren is vóór 1 januari 1950, én -vóór 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én -

vóór 1 april 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving. Als iemand op of na 1 januari 

1950 is geboren, krijgt hij geen toeslag. Als iemand op of na 1 januari 1950 is geboren, krijgt 

hij geen toeslag. Als iemand op of na 1 januari 1950 is geboren, krijgt hij geen toeslag. 

Codelijst 

Waarde Label 

J Nihil toeslag; op grond van inkomen is de hoogte van toeslag 0 

euro N Geen nihil toeslag; op grond van inkomen is de hoogte van 

toeslag >0 euro 9 Onbekend 

AOWGeslachtpartnerA 

Geslacht partner uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon. 
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Toelichting bij de definitie  

Voor de verslagjaren 2006-2013 geldt het volgende: de waarde van het geslacht wordt alleen 

uit de registratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) overgenomen, indien de 

uitkeringsgerechtigde in het buitenland woont. Aan de overige uitkeringsgerechtigden die 

woonachtig zijn in Nederland, wordt aan geslacht de waarde '9' (= niet van toepassing) 

toegekend. Vanaf 2014 wordt als bron voor deze variabele de Basisregistratie Personen 

(BRP) gebruikt en zijn alle uitkomstem voor deze variabele onbekend gemaakt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Man 

2 Vrouw 

9 Onbekend/fout 

- Onbekend gemaakt 

AOWGeboortejaarpartnerA 

Geboortejaar partner uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de verslagjaren 2006-2013 geldt het volgende: de waarde van het geboortejaar wordt 

alleen uit de registratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) overgenomen, indien de 

uitkeringsgerechtigde in het buitenland woont. Aan de overige uitkeringsgerechtigden die 

woonachtig zijn in Nederland, wordt aan het geboortejaar de waarde '9999' (= niet van 

toepassing) toegekend. Vanaf 2014 wordt als bron voor deze variabele de Basisregistratie 

Personen (BRP) gebruikt en zijn alle uitkomstem voor deze variabele onbekend gemaakt. 

Codelijst 

Waarde Label 

9999 Onbekend/fout 

---- Onbekend gemaakt 

AOWGeboortemaandpartnerA 

Geboortemaand partner uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor de verslagjaren 2006-2013 geldt het volgende: de waarde van de geboortemaand wordt 

alleen uit de registratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) overgenomen, indien de 

uitkeringsgerechtigde in het buitenland woont. Aan de overige uitkeringsgerechtigden die 

woonachtig zijn in Nederland, wordt aan de geboortemaand de waarde '99' (= niet van 

toepassing) toegekend. Vanaf 2014 wordt als bron voor deze variabele de Basisregistratie 

Personen (BRP) gebruikt en zijn alle uitkomstem voor deze variabele onbekend gemaakt. 
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Codelijst 

Waarde Label 

01 Januari 

02 Februari 

03 Maart 

04 April 

05 Mei 

06 Juni 

07 Juli 

08 Augustus 

09 September 

10 Oktober 

11 November 

12 December 

99 Onbekend/fout 

-- Onbekend gemaakt 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam  Reden 

AOWUITKERING1ATAB 2014V1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1ATAB 201501-06V1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1ATAB 201507-12V1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1ATAB 201601-06V1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1ATAB 201607-12V1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A201301-12TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A201201-12TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A201701-06TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A200701-12TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A200801-12TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A200901-12TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A201001-12TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A201101-12TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A201707-12TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A201801-06TABV1 Eerste plaatsing 

AOWUITKERING1A201401-02TABV3 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

AOWUITKERING1A201403-05TABV2 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

AOWUITKERING1A201406-08TABV3 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

AOWUITKERING1A201409-12TABV2 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

AOWUITKERING1A201501-12TABV2 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

AOWUITKERING1A201601-12TABV2 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

AOWUITKERING1A201701-12TABV2 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

AOWUITKERING1A201801-11TABV2 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

AOWUITKERING1A201812TABV1 Definitieve cijfers, revisie AOW-statistiek 

 


