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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar 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 aanspraken Algemene Ouderdomswet, welke afkomstig zijn van 

de Sociale Verzekeringsbank en het CBS.” 

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.“ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestanden 

 101228 AOW-aanspraken totaal 2004V2 t/m 2008V2; 

 101228 AOW-aanspraken totaal 2009V1; 

 120124 AOW-aanspraken totaal 2010V1; 

 140516 AOW-aanspraken totaal 2011V2 en 2012V1; 

 AOW-aanspraken totaal 2013V1 en 2014V1; 

 AOW-aanspraken totaal 2015V1. 

In de versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De koppelsleutel voor personen is RINPERSOONS en RINPERSOON.  

 De reden van een tweede versie voor het verslagjaar 2011. De cijfers van het 

gemiddeld aantal verzekerde jaren voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), 

variabele VERZJAAR  zijn voor 2011 opwaarts bijgesteld.   

 De reden van een tweede versie voor de microdatabestanden over de jaren 2004 tot en 

met 2008 is dat ze verkleind zijn. De variabelen: “GEBJAAR”; “GEBMAAND”; 

“GEBLAND”; “HERKOMST”; “GENERATI”; “GESLACHT”; “BURGST”; 

“REGIO” zijn verwijderd omdat zij uit de GBA-bestanden kunnen worden gehaald. 

De volgende variabelen zijn ook uit de microdatabestanden verwijderd: “GEBDAG”; 

“EIND_G”; “VERHOGINGMAAND”;”VERHOGINGJAAR”. 

 Met ingang van 2013 is de AOW-leeftijd 67 jaar, waarbij voor personen geboren in 

de periode 1946-1956 een overgangsregeling geldt. Personen uit 1946 en 1947 

behouden hun rechten; voor het geboortecohort 1948-1956 verschuiven pensioen- en 

aanvangsleeftijd met een maand tot twee jaar. Zie overzicht overgangsregeling.  

 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 voor informatie de Onderzoeksomschrijvingen. 

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 Microdataservices 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 “aanspraken Algemene Ouderdomswet”. 

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.  

Bij dit rapport is per bestand tot en met 2010 een bijlage met frequentietellingen 

beschikbaar. In deze bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties 

van de eerste en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens 

een beeld verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat 

van belang kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn. 

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

  ‘Statistiek van de AOW-aanspraken’. 

 

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

Microdatabestand 

Een record in het microdatabestand van een bepaald jaar bevat informatie over AOW-

aanspraken op 31 december van een persoon in de vijftig jaar voorafgaande aan de 

pensioengerechtigde leeftijd voor de AOW. Een persoon kan dus slechts één record in het 

microdatabestand hebben. Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als 

sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Deze combinatie van 

RINPERSOONS en RINPERSOON is uniek voor een persoon (record). 

Populatieafbakening 

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen voor mensen die de 

pensioengerechtigde leeftijd voor de AOW hebben bereikt. Een AOW-uitkering wordt 

opgebouwd voor een persoon gedurende de periodes dat deze persoon verzekerd is voor 

de Nederlandse Volksverzekeringen. Het wel of niet verzekerd zijn hangt samen met de 

mate van binding van een persoon met Nederland. In deze context vormen in het 

bijzonder wonen en/of werken in Nederland doorslaggevende factoren. Van volledige 

AOW-opbouw is sprake wanneer een persoon vijftig jaar voorafgaande aan de AOW-

leeftijd hiervoor verzekerd is geweest. Wat de AOW-leeftijd van iemand is, hangt af van 

zijn geboortejaar en –maand. Per onverzekerd jaar wordt de toekomstige AOW-uitkering 

met twee procent gekort, meestal heeft men dan buiten Nederland gewoond of gewerkt. 

Onder AOW-aanspraken wordt het aantal jaren verstaan (afgerond op hele jaren), 

waarover personen rechten hebben opgebouwd, wat ook kan worden uitgedrukt in een 

percentage van een volledige AOW-opbouw op dat moment. 

Vanaf 2013 is de vaste leeftijdsgrens van 65 jaar voor het ingaan van de AOW-uitkering 

losgelaten, en in twee stappen verhoogd naar 67 jaar voor iedereen die geboren is vanaf 

mei 1954. De ingegane pensioenen van personen die voor 1948 zijn geboren blijven 

ongewijzigd, voor de geboortegeneratie 1948-1956 verschuiven pensioen- en 

aanvangsleeftijd met een maand tot twee jaar (zie overzicht overgangsregeling). 

Bij algemene maatregel van bestuur geeft de regering elke vijf jaar een nieuwe 

leeftijdsgrens af, afhankelijk van de gestegen levensverwachting.  

De microdatabestanden brengen per jaar voor de gehele populatie in de opbouwfase op 31 

december in kaart welke aanspraken zij hebben op de AOW. Daarin zijn alle 

uitzonderingssituaties die consequenties hebben voor de opbouw van een AOW-uitkering 

verwerkt. Het betreft enerzijds situaties die ervoor zorgen dat aan personen (extra) 

verzekeringsjaren worden toegekend en anderzijds situaties die ervoor zorgen dat 

personen in hun AOW-opbouw gekort worden. 

Zie ook beschrijving dataverzameling AOW-aanspraken. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/statistiek-aow-aanspraken-art.htm
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Kwaliteit 

Het microdatabestand is geen publicatiebestand. 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. 

Gegevens op Statline 

De gegevens op StatLine kunt u vinden in de tabel: Opgebouwde AOW-rechten van 

personen tussen de 15 en 70 jaar. 

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71093NED&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&D5=0&D6=a&HD=130318-0901&HDR=T,G1&STB=G2,G3,G4,G5
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71093NED&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&D5=0&D6=a&HD=130318-0901&HDR=T,G1&STB=G2,G3,G4,G5
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.  

Nr Variabele & label  Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

 Soort rinpersoon  

2 RINPERSOON A9 

 Samen met RINPERSOONS is dit de persoon  

3 VESTJAAR F4 

 Jaar van vestiging in Nederland  

4 VESTMAAN F2 

 Maand van vestiging in Nederland  

5 VESTDAG F2 

 Dag van vestiging in Nederland  

6 PERVO95 F8 

 Verzekerde periode voor 1 januari 1995 (in dagen)  

7 PERNA95 F8 

 Verzekerde periode na 1 januari 1995 (in dagen)  

8 SALDO F8 

 Saldo van correcties t.g.v. uitzonderingssituaties  

9 VERZJAAR F8 

 Aantal verzekerde jaren (afgerond)  

10 VERZJA2 F8 

 Totale verzekerde periode op basis van leeftijd  

11 VERSCHIL F8 

 Verschil verzekerde jaren  

12 AOWPERC F8 

 Percentage AOW- opbouw  

 

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 RINPERSOON.  

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 RINPERSOON. Deze records 

hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. 

In dit microdatabestand hebben alle records standaard de waarde ‘R’ op RINPERSOONS 

gekregen. 
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PERVO95 en PERNA95 

Verzekerde periode voor 1 januari 1995 en Verzekerde periode na 1 januari 1995  

Bij de AOW-aanspraken wordt de verzekerde periode van personen in dagen nauwkeurig 

berekend. Omdat dat op verschillende bestanden moet gebeuren ontstaat er tijdens het 

productieproces een verzekerde periode vóór en na invoering van het GBA op 1 januari 

1995. 

Voorkomende waarden van de variabelen 

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun 

betekenis opgesomd. 

RINPERSOON 

R  RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA) 

   

VESTMAAN 
1  Januari 

2  Februari 

3  Maart 

4  April 

5  Mei 

6  Juni 

7  Juli 

8  Augustus 

9  September 

10  Oktober 

11  November 

12  December 
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Overzicht overgangsregeling  

Jaar AOW-leeftijd Betrokken geboortedatums 

2013 65 jaar + 1 maand 1 januari 1948 t/m 30 november 1948 

2014 65 jaar + 2 maanden 1 december 1948 t/m 31 oktober 1949 

2015 65 jaar + 3 maanden 1 november 1949 t/m 30 september 1950 

2016 65 jaar + 6 maanden 1 oktober 1950 t/m 30 juni 1951 

2017 65 jaar + 9 maanden 1 juli 1951 t/m 31 maart 1952 

2018 66 jaar 1 april 1952 t/m 31 december 1952 

2019 66 jaar + 4 maanden 1 januari 1953 t/m 31 augustus 1953 

2020 66 jaar + 8 maanden 1 september 1953 t/m 30 april 1954 

2021 67 jaar 1 mei 1954 t/m 31 december 1955 

Overzicht overgangsregeling vanaf 2013 

Jaar AOW-leeftijd Betrokken geboortedatums 

2013 65 jaar + 1 maand 1 januari 1948 t/m 30 november 1948 

2014 65 jaar + 2 maanden 1 december 1948 t/m 31 oktober 1949 

2015 65 jaar + 3 maanden 1 november 1949 t/m 30 september 1950 

2016 65 jaar + 5 maanden 1 oktober 1950 t/m 31 juli 1951 

2017 65 jaar + 7 maanden 1 augustus 1951 t/m 31 mei 1952 

2018 65 jaar + 9 maanden 1 juni 1952 t/m 31 maart 1953 

2019 66 jaar 1 april 1953 t/m 31 december 1953 

2020 66 jaar + 3 maanden 1 januari 1954 t/m 30 september 1954 

2021 66 jaar + 6 maanden 1 oktober 1954 t/m 30 juni 1955 

2022 66 jaar + 9 maanden 1 juli 1955 t/m 31 maart 1956 

2023 67 jaar 1 april 1956 t/m 31 december 1956 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

Microdata Services 

 

documentatie AOW-aanspraken       12  

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

101228 AOW-aanspraken totaal 2004V2 Aangepaste versie 

101228 AOW-aanspraken totaal 2005V2 Aangepaste versie 

101228 AOW-aanspraken totaal 2006V2 Aangepaste versie 

101228 AOW-aanspraken totaal 2007V2  Aangepaste versie 

101228 AOW-aanspraken totaal 2008V2  Aangepaste versie 

101228 AOW-aanspraken totaal 2009V1  Eerste plaatsing 

120124 AOW-aanspraken totaal 2010V1  Eerste plaatsing 

130312 AOW-aanspraken totaal 2011V1  Eerste plaatsing 

140516 AOW-aanspraken totaal 2011V2 Aangepaste versie 

140516 AOW-aanspraken totaal 2012V1 Eerste plaatsing 

AOW-aanspraken totaal 2013V1 Eerste plaatsing 

AOW-aanspraken totaal 2014V1 Eerste plaatsing 

AOW-aanspraken totaal 2015V1 Eerste plaatsing 

 

 


