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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 Schenkingen waarvoor aangifte schenkbelasting gedaan is, met een 

unieke relatie tussen de schenker en ontvanger van de schenking.” 

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
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 2007 t/m 2015. 

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

 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de overige 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 

“Schenkingen waarvoor aangifte schenkbelasting gedaan is, met een unieke relatie tussen de 

schenker en ontvanger van de schenking”. 

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 

Deze component bevat gegevens over bij de Belastingdienst geregistreerde schenkingen tussen 

personen. 

Beschrijving van de populatie 

Schenkingen waarvoor aangifte schenkbelasting gedaan is, met een unieke relatie tussen de 

schenker en ontvanger van de schenking. 

Methodologie 

De basis voor de statistiek zijn de gegevens uit de belastingaangifte successierecht van de 

schenkingen in een bepaald jaar. De leveringen van deze successiegegevens zijn opgedeeld in 

drie onderdelen; 1. persoonsgegevens van de schenkers van schenkingen; 2. aangifte- 

gegevens over de schenking; 3. gegevens over de ontvangers van schenkingen, de relatie 

tussen schenker en ontvanger, de omvang van schenking en de te betalen belasting. De 

genoemde gegevensbestanden worden bewerkt en gekoppeld. 

Procesverloop 

Bij het afleiden van het geschonken en ontvangen vermogen moet een aantal 

veronderstellingen gemaakt worden omdat de exacte situatie niet bekend is. Feitelijk mag er 

eindeloos geschonken worden, zolang er maar belasting betaald wordt. Maar er mag slechts 1 

keer per jaar gebruik gemaakt worden van een schenkingsvrijstelling, op enkele 

uitzonderingssituaties na. Voor het merendeel van de records is de relatie tussen schenker en 

ontvanger dan ook uniek in het ruwe databestand. In de successiebestanden zijn in een aantal 

gevallen meerdere schenkingen tussen dezelfde schenker en ontvanger opgevoerd. Meestal 

betreft het hier schenkingen die volgens de aangifte op dezelfde datum hebben 

plaatsgevonden. Indien dat het geval is wordt ervan uitgegaan dat de verschillende records 

betrekking hebben op (herzieningen van) dezelfde schenking. Omdat het lastig te achterhalen 

is welke records hiervan de juiste is, is een aantal stappen gevolgd om tot de beste selectie te 

komen, door: - Indien er een voorlopige en definitieve aanslag aanwezig is, de definitieve te 

selecteren. - Bij een gelijk volgnummer van de ontvanger het record met het hoogste 

volgnummer aangifte, volgnummer aanslag en volgnummer aanslaggroep te selecteren. - Bij 

gelijk behandelend kantoor het record met het hoogste (meest recente) schenkingsnummer te 

selecteren. - Bij een verschillend behandelend kantoor het record met de hoogste 

schenkingsvrijstelling te selecteren; hierbij krijgt een schenking vrij van recht voorrang op de 

gewone schenking en gaat een ouder-kind relatie voor andere relaties tussen schenker en 

ontvanger. - Bij dezelfde schenkingsvrijstelling of dezelfde waarde van de schenking het 

record met de meest recente datum te selecteren. Er is vanuit gegaan dat de overgebleven 

dubbele records (combinatie van schenker en ontvanger) terecht 2 of meer keer in het bestand 

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie schtab       7 

voorkomen. Dit zijn alle gevallen waarvoor in ieder geval de datum van de schenking verschilt. 

Voor deze dubbelen worden de bedragen gesommeerd. Voor de vrijstellingscode wordt de 

code van het record met het hoogste vrijstellingsbedrag gebruikt. 
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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 RINPERSOONSONTVANGER A1 

4 RINPERSOONONTVANGER A9 

5 SCHTYPEVRIJ A1 

6 SCHTYPEBELS A1 

7 SCHBRUTSCHK F11 

8 SCHVERSBELS F11 

9 SCHNETTSCHK F11 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert deze variabele de schenker van de schenking 

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 Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert deze variabele de schenker van de schenking 

Definitie  

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

nummer. 

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert deze variabele een 

uniek natuurlijk persoon. 

 

RINPERSOONSONTVANGER 

Samen met RINPERSOONONTVANGER identificeert deze variabele de ontvanger van de 

schenking 

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 Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

RINPERSOONONTVANGER 

Samen met RINPERSOONSONTVANGER identificeert deze variabele de ontvanger van de 

schenking. 
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Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert deze variabele een 

uniek natuurlijk persoon. 

SCHTYPEVRIJ 

Type relatie en vrijstelling van de schenking 

Definitie  

De relatie tussen de schenker en de ontvanger van een schenking en de gebruikte 

schenkingsvrijstelling van een schenking. 

Toelichting bij de definitie  

Personen kunnen bij een schenking gebruik maken van een vrijstelling voor het betalen van 

schenkbelasting. Deze vrijstelling is afhankelijk van het doel van de schenking en de relatie 

tussen de schenker en ontvanger. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Schenking van ouder op kind, reguliere vrijstelling 

2 Schenking van ouder op kind, eenmalig verhoogde vrijstelling 

3 Schenking van ouder op kind, extra verhoogde vrijstelling 

woning 4 Andere relatie, reguliere vrijstelling 

5 Andere relatie, extra verhoogde vrijstelling woning 

6 Schenking onder de bedrijfsopvolgingsregeling 

 

 

 

 

SCHTYPEBELS 

Belastingbetaler van de schenking 

Definitie  

Aanduiding wie eventueel verschuldigde belasting van een schenking betaald 

Toelichting bij de definitie  

Personen kunnen bij een schenking gebruik maken van een vrijstelling voor het betalen van 

schenkbelasting. Deze vrijstelling is afhankelijk van het doel van de schenking en de relatie 

tussen de schenker en ontvanger. Als het bedrag van de schenking hoger is dan de vrijstelling, 

moet de ontvanger belasting betalen. De schenker kan er voor kiezen om de verschuldigde 

belasting te betalen, een zogeheten 'verkrijging vrij van recht'. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen belasting verschuldigd over schenking 

2 Schenker van de schenking betaalt de verschuldigde belasting 

3 Ontvanger van de schenking betaalt de verschuldigde belasting 

woning SCHBRUTSCHK 

Bruto bedrag schenking 

Definitie  

Waarde van een schenking vóór betaling van eventuele schenkbelasting 

Toelichting bij de definitie  

De waarde van de bruto schenking is afkomstig van het bronbestand. 

SCHVERSBELS 

Verschuldigde schenkbelasting over schenking 

Definitie  

Omvang te betalen schenkbelasting over een schenking 

Toelichting bij de definitie  

De verschuldigde schenkbelasting is afkomstig uit het bronbestand. 

 

SCHNETTSCHK 

Netto bedrag schenking 

Definitie  

Waarde van een schenking na aftrek van eventuele schenkbelasting 

Toelichting bij de definitie  

De netto schenking is berekend door de verschuldigde schenkbelasting van de bruto schenking 

af te trekken. 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SCH2007TABV1  Eerste plaatsing 

SCH2008TABV1  Eerste plaatsing 

SCH2009TABV1  Eerste plaatsing 

SCH2010TABV1  Eerste plaatsing 

SCH2011TABV1  Eerste plaatsing 

SCH2012TABV1  Eerste plaatsing 

SCH2013TABV1  Eerste plaatsing 

SCH2014TABV1  Eerste plaatsing 

SCH2015TABV1  Eerste plaatsing 

 


