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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 Anw-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
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 201401 t/m 202002. 

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 Anw-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 

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

nabestaandenwet (Anw). Het betreft de Anw-uitkeringen aan personen die aan het eind van de 

verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. De Anw regelt het 

recht op uitkering voor nabestaanden, halfwezen en wezen. Er bestaat alleen recht op een Anw-

uitkering als de overledene op de dag van overlijden voor de Anw verzekerd was. De cijfers 

zijn gebaseerd op de registratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De aantallen worden 

door het CBS integraal overgenomen. Aangezien de volledige populatie van de SVB wordt 

waargenomen, is de kwaliteit goed tot zeer goed te noemen. Per 1 juli 2013 is door een 

wetswijziging het recht op een halfwezenuitkering vervallen. Vanaf 1 juli 2013 ontvangt een 

overgebleven ouder met een kind jonger dan 18 jaar een hogere nabestaandenuitkering. Voor 

wie dan al een halfwezenuitkering had, gaat de wijziging per 1 oktober 2013 in. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van de component bestaat uit Anw-uitkeringen aan personen die aan het eind van 

de verslagperiode niet waren beëindigd, de zogeheten lopende uitkeringen. Om het aantal 

getelde uitkeringen te bepalen dient een selectie te worden toegepast op één van de variabelen 

Anwsoortpensioen1a of Anwnihila: -bij de variabele Anwsoortpensioen1a worden de 

waarden:01, 03 en 10 uitgesloten: ANW nihil, AWW nihil en NBU nihil; -bij de variabele 

Anwnihila wordt de waarde 1 (wel van toepassing) uitgesloten.. 

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 

Gedurende het verslagjaar 2018 zijn de GBA-bestanden die ten grondslag liggen aan het 

verrinningsproces gewijzigd. Grosso modo zijn de gegevens van alle personen in de 

Basisregistratie Personen (BRP) die actueel geen ingezetene van Nederland (RNI) zijn maar 

wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (bijvoorbeeld via werk of uitkering) 

toegevoegd. Dit heeft gevolgen voor de verrinde bestanden. Feitelijk krijgen bij koppeling op 

BSN meer personen dan voorheen een RINPERSOONS = 'R'. Iedereen die aanwezig is in de 

Basisregistratie Personen (zowel ingezetenen als niet-ingezetenen) krijgt standaard 

RINPERSOONS = 'R'. Voorheen kregen niet-ingezetenen veelal een RINPERSOONS = 'S'. 

In enkele gevallen ondergaat de RINPERSOON ook een wijziging. Om een persoon in de tijd 

te kunnen blijven volgen, zijn bestanden van 2018 opnieuw ter verrinning aangeboden. Bij de 

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


 

 

Microdata Services 
 

documentatie anwuitkering1atab       7 

koppeling met bestanden welke op de oude manier verrind zijn, moet gebruik gemaakt worden 

van de component VTVPERSOONTABVV. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking#id=vtvpersoontab-volgtijdelijk-vergelijkbare-persoon_id-s-van-personen-0
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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 Anwlandcodea A4 

4 Anwsoortpensioen1a A2 

5 Anwingangsdatuma A8 

6 Anwbedraguitkeringa F8 

7 Anwberekeningswijzea A2 

8 Anwsoortuitkeringa A2 

9 Anwkindjongerdan18jaara A2 

10 Anwperckortingpensioena F5 

11 Anwperckortinghalfwezena F5 

12 Anwnihila A1 

13 Anwpercuitkeringa F5 

14 Anwsoortinkomen1a A1 

15 Anwhoogteinkomen1a F6 

16 Anwsoortinkomen2a A1 

17 Anwhoogteinkomen2a F6 

18 Anwsoortinkomen3a A1 

19 Anwhoogteinkomen3a F6 

20 Anwperckortinginkomena F5 

21 Anwgeboortedatumhwa A8 
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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  

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/BRP, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, 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. 

Anwlandcodea 

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. 
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Anwsoortpensioen1a 

Soort pensioen uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

Het soort pensioen van een uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele wordt (evenals de variabele Anwnihila) gebruikt voor de selectie van de getelde 

uitkeringen. Hierbij moeten bij de variabele Anwsoortpensioen1a de waarden 01, 03 en 10 

uitgesloten worden: ANW nihil, AWW nihil en NBU nihil. Met ingang van 2015 is de 20% 

toeslag voor kinderen afgeschaft. Je treft daarom geen NBU hoog meer aan in de bestanden. 

In het bestand van januari komen nog enkele gevallen voor met NBU hoog. Dit betreffen 

uitzonderingsgevallen waarbij sprake is van een schorsing of waarbij er nog een handmatige 

aanpassing moet plaatsvinden. Als het goed is, komen deze in het volgende bestand niet meer 

voor. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 ANW nihil: Nabestaandenuitkering aan nabestaande zonder kind, die 

niet tot uitbetaling leidt in verband met te hoog (buitenlands) 

inkomen, recht vanaf 1-7-1996 

02 ANW50: Nabestaandenuitkering aan nabestaande met zorgrelatie, 

recht vanaf  1-7-1996 

03 AWW nihil: Nabestaandenuitkering aan nabestaande zonder kind, die 

niet tot uitbetaling leidt in verband met te hoog (buitenlands) 

inkomen, recht voor 1-7-1996 
04 AWW30: Nabestaandenuitkering aan samenwonende nabestaande 

zonder kind, recht voor 1-7-1996 

05 AWW50: Nabestaandenuitkering aan nabestaande met zorgrelatie, 

recht voor 1-7-1996 

06 AWW70: Nabestaandenuitkering aan nabestaande zonder kind, recht 

voor 1-7-1996 

07 AWW70/HW: Nabestaandenuitkering aan nabestaande met kind 

jonger dan 18 jaar,  recht voor 1-7-1996 

08 NBU hoog: Nabestaandenuitkering aan nabestaande met kind jonger 

dan 18 jaar, recht vanaf 1-7-1996 

09 NBU laag: Nabestaandenuitkering aan nabestaande zonder kind, 

recht vanaf 1-7-1996 

10 NBU nihil: Nabestaandenuitkering aan nabestaande met kind, die 

niet tot uitbetaling leidt i.v.m. te hoog inkomen, recht vanaf 1-7-1996 

11 WEES1: Wezenuitkering; <= 9 jaar, recht vanaf 1-7-1996 

12 WEES2: Wezenuitkering; 10 t/m 15 jaar, recht vanaf 1-7-1996 

13 WEES3: Wezenuitkering; ouder dan 15 jaar, recht vanaf 1-7-1996 
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Waarde Label 

14 ANW/HW: Nabestaandenuitkering aan nabestaande met kind jonger 

dan 18 jaar, recht vanaf 1-7-1996 

15 HALFWEES: Halfwezenuitkering 

Anwingangsdatuma 

Ingangsdatum uitkering. 

Definitie  

Ingangsdatum uitkering sociale verzekering. 

Toelichting bij de definitie  

Ingangsdatum uitkering heeft het formaat JJJJMMDD. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999 betekent Onbekend. 

Codelijst 

Waarde Label 

99999999 Onbekend 

Anwbedraguitkeringa 

Definitie  

Uitgekeerd bedrag aan een uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij de definitie  

Afgerond in hele euro's. 

Anwberekeningswijzea 

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

Definitie  

De berekeningswijze van een uitgekeerd bedrag sociale verzekering. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Bruto-verrekening 

02 Netto-verrekening 

99 Onbekend 

Anwsoortuitkeringa 

Definitie  

Soort uitkering 

Toelichting bij de definitie  

Nadere indeling binnen de Anw-rechten. 
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Codelijst 

Waarde Label 

01 AOW-gerechtigde met een halfwezenpensioen 

02 Voormalige AWW (alleen nabestaandenuitkeringsrecht voor 1-7-

1996) 04 Anw-wezenuitkering 

05 Anw-nabestaandenuitkering (alleen nabestaandenuitkeringsrecht 

na 1-7-1996) 09 Halfwezenuitkering (geen recht op nabestaandenuitkering) 

99 Onbekend 

Anwkindjongerdan18jaara 

Halfwezenuitkering waarbij halfwees jonger is dan 18 jaar 

Definitie  

Is er sprake van een halfwezenuitkering waarbij een halfwees jonger is dan 18 jaar? 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Halfwees jonger dan 18 jaar 

99 Onbekend 

Anwperckortingpensioena 

Percentage korting nabestaanden- of wezenuitkering. 

Definitie  

Percentage korting nabestaanden- of wezenuitkering. 

Anwperckortinghalfwezena 

Percentage korting halfwezenuitkering. 

Definitie  

Percentage korting halfwezenuitkering. 

Anwnihila 

Is er geen nabestaanden- of wezenuitkering i.v.m. te hoog (buitenlands) inkomen? 

Definitie  

Is er geen nabestaanden- of wezenuitkering in verband met te hoog (buitenlands) inkomen? 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele wordt (evenals de variabele Anwsoortpensioen1a) gebruikt bij de selectie van 

de getelde uitkeringen. Hierbij heeft de variabelle Anwnihila de waarde 2 (Niet van 

toepassing). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel van toepassing 

2 Niet van toepassing 

9 Onbekend 
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Anwpercuitkeringa 

Percentage van het bruto minimumloon dat hoort bij de uitkering. 

Definitie  

Percentage dat aangeeft welk deel van het bruto minimumloon hoort bij een uitkering. 

Anwsoortinkomen1a 

Is er sprake van inkomen uit arbeid? 

Definitie  

Is er sprake van inkomen uit arbeid? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

Anwhoogteinkomen1a 

Hoogte van het bruto inkomen uit arbeid. 

Definitie  

Hoogte van het bruto inkomen uit arbeid. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999 betekent Hoogte inkomen onbekend of te hoog om Anw-uitkering te 

krijgen. 

Codelijst 

Waarde Label 

999999 Hoogte inkomen onbekend of te hoog om Anw-uitkering te 

krijgen Anwsoortinkomen2a 

Is er sprake van inkomen in verband met arbeid (pensioen of uitkering)? 

Definitie  

Is er sprake van inkomen in verband met arbeid (pensioen of uitkering)? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

Anwhoogteinkomen2a 

Hoogte van het bruto inkomen in verband met arbeid. 

Definitie  

Hoogte van het bruto inkomen uit arbeid. 

Toelichting bij de definitie  

Hoogte van het bruto inkomen in verband met arbeid (pensioen of uitkering). 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie anwuitkering1atab       14 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999 betekent Hoogte inkomen onbekend of te hoog om Anw-uitkering te 

krijgen. 

Codelijst 

Waarde Label 

999999 Hoogte inkomen onbekend of te hoog om Anw-uitkering te 

krijgen Anwsoortinkomen3a 

Is er sprake van inkomen in verband met een buitenlandse (nabestaanden)uitkering? 

 

Definitie  

Is er sprake van inkomen in verband met een buitenlandse (nabestaanden)uitkering? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

Anwhoogteinkomen3a 

Hoogte van het bruto inkomen in verband met een buitenlandse (nabestaanden)uitkering. 

Definitie  

Hoogte van het bruto inkomen in verband met een buitenlandse (nabestaanden)uitkering. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999 betekent Hoogte inkomen onbekend of te hoog om Anw-uitkering te 

krijgen. 

Codelijst 

Waarde Label 

999999 Hoogte inkomen onbekend of te hoog om Anw-uitkering te 

krijgen Anwperckortinginkomena 

Percentage korting nabestaanden- of wezenuitkering. 

Definitie  

Percentage korting nabestaanden- of wezenuitkering. 

Anwgeboortedatumhwa 

Geboortedatum halfwees. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Formaat van deze variabele is JJJJMMDD. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 99999999 betekent Onbekend. 
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Codelijst 

Waarde Label 

99999999 Onbekend 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

ANWUITKERING1A201401TABV1 t/m 201412V1 Eerste plaatsing 

ANWUITKERING1A201501TABV1 t/m 201512V1 Eerste plaatsing 

ANWUITKERING1A201601TABV2 t/m 201602V2 Eerste plaatsing 

ANWUITKERING1A201603TABV1 t/m 201612V1 Eerste plaatsing 
 

ANWUITKERING1A201701TABV1 t/m 201712V1 Eerste plaatsing 

ANWUITKERING1A201801TABV1 t/m 201812V1 Eerste plaatsing 

ANWUITKERING1A201901TABV1 t/m 201912V1 Eerste plaatsing 

ANWUITKERING1A202001TABV1 t/m 202002V1 Eerste plaatsing 

 


