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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabe-

standen. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 

CBS beschikbaar gestelde microdatabestand voor het project “Stapelingsmonitor”, welke 

afkomstig is van het CBS.”  
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Inleiding 

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het Cen-

traal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door externe on-

derzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de microdata-

bestanden: 

 ‘211130 Stapelingsmonitor SZW 2020 V1.sav‘ 

 ‘211130 Stapelingsmonitor SZW 2020 V3.sav‘ 

 ‘211130 Stapelingsmonitor SZW 2018 V2.sav‘ 

 ‘211130 Stapelingsmonitor SZW 2017 V4.sav‘ 

 ‘191223 Stapelingsmonitor SZW 2016 V2.sav ‘ 

 ‘190305 Stapelingsmonitor SZW 2017 V1.sav’ 

 ‘190327 Stapelingsmonitor SZW 2015 V2.sav’ 

 ‘180327 Stapelingsmonitor SZW 2014 V6.sav’ 

 ‘180321 Stapelingsbestand SZW 2013 V4.sav’ 

 ‘180321 Stapelingsbestand SZW 2012 V3.sav’ 

 

 

Paragraaf 1 beschrijft in het algemeen het microdatabestand zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In paragraaf 2 

wordt de bestandsindeling per microdatabestand gegeven. Daarnaast wordt van het mi-

crodatabestand per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale variabelen 

worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Bij dit documentatierapport zijn bijlagen beschikbaar waarin lijsten van alle variabelen in 

de stapelingsbestanden 2012 tot en met 2020 zijn weergegeven. 
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1. Opmerkingen bij gebruik van de Stapelingsmonitor 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

Algemeen 

 Deze microdatabestanden zijn samengesteld voor On Site en/of Remote Access 

analyses ten behoeve van het onderzoek “Stapelingsmonitor” uitgevoerd door het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

 Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS ‘R’ identificeert 

een persoon.  

 Het onderzoeksbestand is op persoonsniveau, het is mogelijk om met behulp van een 

uniek identificatienummer van het huishouden te bepalen welke personen tot hetzelf-

de huishouden behoren. Dit kan op twee verschillende manieren. De eerste manier is 

met behulp van de sleutel (HUISHOUDNR en DATUMAANVANGHH). Hiermee 

kan worden geaggregeerd naar de huishoudens in de BRP (voorheen GBA). De twee-

de manier is met behulp van de sleutel (RINPERSOONSHKW en RINPERSOON-

HKW (voorheen RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN)). Hiermee kan 

worden geaggregeerd naar de huishoudens uit de inkomensstatistiek. De huishou-

denssamenstelling in de BRP en de inkomensstatistiek verschillen iets van elkaar, 

vooral bij de institutionele en overige huishoudens. Bij het gebruik van inkomens- en 

vermogensvariabelen kan de huishoudenssamenstelling uit de inkomensstatistiek 

worden gebruikt, bij de overige variabelen die uit de BRP.  

 De variabele HUISHSAMSTSOCEC is afgeleid uit fiscale bevolkings- en inkomens-

gegevens. Dit is een sociaal economische classificatie van de huishoudsamenstelling. 

Deze variabele sluit daardoor aan bij de inkomensbegrippen en huishoudsamenstel-

ling op basis van de inkomensstatistiek. De variabele TYPEHH is afgeleid uit de BRP 

en sluit aan op de huishoudenssamenstelling in de BRP .  

 Het onderzoeksbestand is samengesteld door het koppelen van verschillende registra-

ties op persoonsniveau. In registraties zit altijd een beperkte mate van administratieve 

ruis. In de CBS-bestanden is hiervoor zo veel mogelijk gecorrigeerd tijdens het ver-

werken, gecontroleerd en data consistent gemaakt. Het kan echter nog voorkomen dat 

er bepaalde inconsistenties ontstaan bij het koppelen van data uit verschillende bron-

nen. Een voorbeeld is dat het onderzoeksbestand een andere populatie heeft (31 de-

cember van verslagjaar) dan de fiscale bevolkings- en inkomensgegevens (1 januari 

verslagjaar) waardoor voor een deel van de populatie in het onderzoeksbestand geen 

inkomensgegevens zijn gekoppeld. Het is aan de gebruiker van het onderzoeksbe-

stand om te bepalen hoe met dit soort situaties wordt omgegaan. 

 Voor de meeste indicatoren is bepaald of voor iemand daar ergens in het verslagjaar 

sprake van was. Dit betekent niet per se dat bepaalde indicatoren gelijktijdig in het 

jaar hebben plaatsgevonden. Iemand kan bijvoorbeeld begin van het jaar een WW-
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uitkering ontvangen en eind van het jaar een bijstandsuitkering. In het onderzoeksbe-

stand is voor deze persoon op beide indicatoren een ‘1’ terug te vinden. 

Inkomen en vermogen 

 Om onthulling van individuen te voorkomen hanteert het CBS een aantal publicatie-

richtlijnen. Zo mogen er geen resultaten over inkomen en vermogen gepubliceerd 

worden als het aantal personen minder dan honderd is, bij publicatie van de resultaten 

ronden we af op honderdtallen, dus 1234 wordt 1,2 duizend. Dit geldt voor het per-

soonlijk inkomen, het huishoudensinkomen, en het huishoudvermogen.  

 Percentages worden alleen gepubliceerd wanneer de noemer 100 waarnemingen of 

meer bevat.  

 

 Gemiddelde (mediane of sommen van) inkomens of vermogens (en andere gemiddel-

den/medianen/sommen waarbij inkomensgegevens in het geding zijn) mogen worden 

gepubliceerd wanneer sprake is van 100 waarnemingen of meer (perso-

nen/huishoudens). Vanwege grote positieve en negatieve waarden van inkomens- en 

vermogensbedragen geldt hier nog de aanvullende eis dat de absolute waarde van de 

minimumwaarde en/of de maximumwaarde van het inkomen of vermogen van de 

waarnemingen in een cel niet meer dan 30 procent van de inkomens-/vermogenssom 

van de cel mag bedragen. Wanneer niet aan de voorwaarden is voldaan dan wordt het 

gemiddelde niet gepubliceerd (“niet beschikbaar”).  

 

 Voor de indeling in 1%-groepen (percentielen) gelden de volgende publicatieregels: 

de personen uit de laagste vijf 1%-groepen dienen samengenomen te worden, dit 

geldt eveneens voor de personen in de hoogste vijf percentielgroepen. 

 De inkomens- en vermogensgegevens van personen of huishoudens die in een in-

richting, instelling of tehuis verblijven (te onderscheiden via de variabele 

HUISHSAMSTSOCEC) zijn in sommige gevallen wel als zodanig in het onder-

zoeksbestand opgenomen, maar mogen niet gepubliceerd worden. 

 Het saldo in box 3 (SALDOVERMSCHULDBOX3) is niet volledig, omdat de bij-

voorbeeld de niet-vrijgestelde saldi van de spaarloonregeling volledig afgeleid kun-

nen worden. Voor het saldo in box 2 geldt dat dit een ruwe schatting is van het be-

drag, en dat het lastig is om de precieze populatie vast te stellen. Voor analyses op 

microniveau moet je dus heel erg uitkijken met dit gegeven (WAARDEAANMBEL-

BOX2). 

 De niet gereviseerde cijfers over inkomen en vermogen die op StatLine worden ge-

publiceerd zijn gebaseerd op het inkomenspanel onderzoek (IPO, een steekproef) en 

niet op de integrale inkomens- en vermogensbestanden uit het SSB die voor het sta-

pelingsbestand zijn gebruikt. Bovendien bevat het stapelingsbestand ook personen die 

in een inrichting, instelling of tehuis verblijven (te onderscheiden via de variabele 

HUISHSAMSTSOCEC). Op StatLine worden deze personen niet meegenomen. Uit-

komsten over inkomen en vermogen op basis van het stapelingsbestand zijn daarom 

niet één op één vergelijkbaar met StatLine, er kunnen kleine verschillen ontstaan. 
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 Variabelen met betrekking tot het vermogen vanaf verslagjaar 2017 is er een herzie-

ning van de vermogensgegevens doorgevoerd. Dit kan een trendbreuk met eerdere ja-

ren als gevolg hebben. 

 Het peilmoment van vermogensbestand is 1 januari van het verslagjaar. Vanaf ver-

slagjaar 2015 is ook het peilmoment van het inkomensbestand verlegd naar 1 januari. 

Als gevolg hiervan kan van het stapelingsbestand een deel van de populatie (personen 

ingeschreven in de BRP op 31 december 2014) geen informatie over het huishoud-

vermogen en inkomen gekoppeld worden, omdat zij niet tot de BRP-populatie op 31 

december van een verslagjaar behoren en daardoor niet teruggevonden worden in het 

inkomensbestand. Vanaf verslagjaar 2015 krijgen personen die niet worden terugge-

vonden niet langer een score ‘0’ op de inkomensbedragen, zoals in eerdere versies het 

geval was. Omdat de groep die niet terug wordt gevonden vanaf verslagjaar 2015 een 

stuk groter is dan in eerdere versies, is er gekozen om de inkomensbedragen op ‘user 

missing’ te zetten.  

 In de gereviseerde inkomens- en vermogensstatistiek krijgen personen die behoren tot 

een huishouden zonder waargenomen inkomen, een score "9999999999" op geld-

waarden die betrekking hebben op inkomen, en een score "99999999999" op geld-

waarden die betrekking hebben op vermogen. Om aan te sluiten op eerdere versies, 

zijn deze scores op ‘missing’ gezet. 

 Tot en met verslag jaar 2014 werd bij de variabele LAAGINK alleen de huishoudens 

met een laag inkomen en niet de huishoudens zonder inkomen / institutionele huis-

houdens meegenomen. Door de revisie van het inkomensstatistiek zijn vanaf verslag-

jaar 2015 ook de huishoudens zonder inkomen / institutionele huishoudens meege-

nomen in deze variabelen. Deze huishoudens kunnen doormiddel van de variabele 

PERCSM worden onderscheiden.  

 Door de gereviseerde inkomens- en vermogensstatistiek zijn de categorieën van 

sommige variabelen vanaf verslagjaar 2015 niet meer direct vergelijkbaar met eerdere 

verslagjaren. Dit betreft de variabelen ‘belanginkbronpers’, ‘percsm’, ‘indinkpers’, 

‘Bbelanginkbronhh’ en ‘indinkhh’.Variabelen die uit de inkomensstatistiek worden 

afgeleid én die betrekking hebben op toeslagen (bijv. huurtoeslag), hebben een extra 

categorie gekregen vanaf verslagjaar 2015, die in eerdere jaren niet voorkwam: 

‘Huishouden zonder waargenomen inkomen’.  

Opleidingsniveau 

 Om een representatieve weergave van het opleidingsniveau te verkrijgen voor de 

Nederlandse bevolking, of subpopulaties, moet gebruik worden gemaakt van het op-

hooggewicht GEWICHTOPL. 

Bijzondere bijstand 

 De bronbestanden over de bijzondere bijstand zijn niet volledig, daarin ontbreken 

onder meer gegevens over bijzondere bijstand in natura. Daarnaast dient het college 

van Burgemeester en wethouders de noodzaak van de bijstandsverlening vast te stel-

len. Daarbij heeft het college enige beoordelingsvrijheid. Het college heeft een be-
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hoorlijke beleidsvrijheid als het gaat om het bepalen van de draagkracht. Er bestaan 

in de praktijk daarom soms grote verschillen tussen de verschillende gemeenten in de 

wijze waarop de verlening van bijzondere bijstand plaatsvindt. 

WSW 

 Het microdatabestand WSW is geen publicatiebestand van het CBS. 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.  

 Voor de variabele WSWINDICATIE is gekeken of een persoon ergens in het verslag-

jaar een indicatie had. Het kan dus ook zo zijn dat de indicatiedatum ver voor het ver-

slagjaar ligt, maar de datum afloop geldigheidsduur indicatiebesluit moet in onze ope-

rationalisering wel na 1 januari van het verslagjaar liggen. Hierdoor zijn de aantallen 

over de indicaties in dit onderzoeksbestand niet goed te vergelijken met de aantallen 

in de WSW jaarrapportage van Panteia. Voor de overige WSW-variabelen geldt dat 

de aantallen wel goed vergelijkbaar zijn met de WSW jaarrapportage. 

WTCG 

 De WTCG wordt een jaar na afloop van het zorgjaar uitbetaald. Als iemand in jaar 

JJJJ een vergoeding in het kader van de WTCG heeft ontvangen, dan betreft dat dus 

een uitbetaling van het jaar JJJJ-1. Vanaf 2015 komen variabelen die betrekking heb-

ben op WTCG niet meer voor.  

Rugzakjes 

 Wanneer een leerling in schooljaren jjjj-1/jjjj en, of jjjj/jjjj+1 gebruik maakt van 

‘leerlinggebonden financiering’ (LGF) is er sprake van een rugzakje. Per 1 augustus 

2014 is de LGF afgeschaft.. Vanaf verslagjaar 2015 komt de variabele met betrekking 

tot het rugzakje niet meer voor. 

WSNP 

 In principe heeft de WSNP een looptijd van 3 jaar en wordt daarna kwijtgescholden. 

In het bronbestand zaten echter ook records die een langere looptijd hebben, hiervoor 

is gecorrigeerd. 

Wmo 

 De brongegevens over voorzieningen voor wonen en voor vervoer gefinancierd 

vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) komen uit een databestand van 

het CAK. Dit bronbestand heeft het CBS nog niet gebruikt voor publicaties en de 

kwaliteit van dit bestand is dan ook nog niet goed onderzocht. Voor het doel van het 

stapelingsbestand zijn maar een beperkt aantal controles uitgevoerd. Bij de 

interpretatie van de uitkomsten moet hier rekening mee gehouden worden. De 

uitkomsten gebaseerd op dit bronbestand beschrijven de administratieve 

werkelijkheid zoals door gemeenten opgevoerd bij het CAK. Door de overgang van 
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Wmo naar Wmo 2015 per 1 januari komen de variabelen met betrekking tot Wmo 

voorzieningen wonen en vervoer vanaf verslagjaar 2015 niet meer voor. 

Tozo 

 Vanaf verslagjaar 2020 gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) toegevoegd.  

GGZ-zorg en gebruik eigen risico 

 Vanaf verslagjaar 2015 wordt er een nieuw bestand gebruikt om de zorgkosten te 

bepalen. Hierin komen, in tegenstelling tot eerder verslagjaren, ontbrekende bedragen 

voor op de kostenposten van zorg. Indien het bedrag ontbreekt, wordt dit op ‘missing’ 

gezet. 

 De gegevens over het gebruik van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en het eigen 

risico komen uit een databestand van Vektis, waarvoor zorgverzekeraars de bron 

vormen. Het kan voorkomen dat mensen kosten die onder het eigen risico vallen niet 

hebben gedeclareerd bij hun zorgverzekeraar. Deze zitten dan niet in dit bestand. Dit 

betekent dat er sprake is van enige onderschatting voor de genoemde variabelen.  

 Bij de variabelen m.b.t. het verplicht eigen risico zorgkosten zijn geen gegevens be-

schikbaar voor minderjarige personen. Vanaf 2017 zijn bij deze variabelen daarnaast 

ook personen die in het verslagjaar 18 jaar worden op missing gezet. Dit omdat de 

ziektekostengegevens van deze personen niet voor het gehele jaar beschikbaar zijn en 

daardoor mogelijk een vertekend beeld geven. 

Gezondheid 

 Vanaf verslagjaar 2017 zijn enkele gezondheidsindicatoren afkomstig uit de gezond-

heidsenquête opgenomen. Het gaat om de variabelen ERVAREN_GEZONDHEID, 

LANGDURIGE_AANDOENING, ALCOHOLGEBRUIK_NORM, ROOSKSTA-

TUS, DRUGSGEBRUIK, OVERGEWICHT_OBESITAS en  VOL-

DOET_AAN_RICHTLIJN_BEWEGEN. Om een representatieve weergave van deze 

indicatoren te verkrijgen voor de Nederlandse bevolking, of subpopulaties, moet ge-

bruik worden gemaakt van het ophooggewicht GEZGEWEINDGEWICHT. 
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2. Toelichting op de samenstelling van het bestand 

Microdatabestand 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) neemt het initiatief om een 

onderzoek uit te voeren naar de cumulatie van effecten van voorgenomen kabinetsmaat-

regelen op het gebied van sociale zekerheid, zorg en onderwijs. Het gaat hierbij onder 

andere om de decentralisatie van de wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten 

(Wajong), van onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de 

bezuiniging op het passend onderwijs. Deze maatregelen kunnen cumuleren binnen een 

huishouden. Daarom hebben het Rijk en de gemeenten afgesproken een monitor van de 

cumulatie van maatregelen te ontwikkelen. Doel van deze monitor is het in kaart brengen 

van de cumulatie van stelselwijzigingen in de sociale zekerheid, zorg en onderwijs op 

huishoudensniveau (en effecten daarvan op arbeidsparticipatie en koopkracht). Dit zal 

gebeuren door gebruik te maken van bestaande databestanden. 

Dit documentatierapport beschrijft het integrale databestand dat als basis dient voor deze 

monitor. Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS-CvB) heeft dit bestand samengesteld in opdracht van het ministerie van SZW.  

Recordbeschrijving 

Een record in het microdatabestand bevat informatie over een persoon. Een persoon kan 

maar één record in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat RINPERSOONS en 

RINPERSOON als sleutel(s) waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden.  

Daarnaast bevat het microdatabestand informatie over huishoudens. Met de sleutel 

(HUISHOUDNR en DATUMAANVANGHH) kan worden geaggregeerd naar de huis-

houdens in het GBA. Met de sleutel (RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN) 

kan worden geaggregeerd naar de huishoudens uit de inkomensstatistiek. De huishou-

denssamenstelling in het GBA en de inkomensstatistiek verschillen iets van elkaar, vooral 

bij de institutionele en overige huishoudens. Bij het gebruik van inkomens- en vermo-

gensvariabelen kan de huishoudenssamenstelling uit de inkomensstatistiek worden ge-

bruikt, bij de overige variabelen die uit het GBA. 

Populatieafbakening 

Per verslagjaarbestand bestaat de onderzoekspopulatie uit alle personen die op 31 decem-

ber van dat jaar stonden ingeschreven met een geldig adres in Nederland. Voor deze per-

sonen is vervolgens bepaald of ze ergens in het verslagjaar een uitkering hebben gehad, 

of ze speciaal onderwijs volgden, of ze in de schuldsanering zaten et cetera. Het stape-

lingsbestand van 2012 bevat ook gegevens over eerdere verslagjaren, maar de onder-

zoekspopulatie voor het gehele bestand bestaat uit alle personen die op 31 december 2012 

stonden ingeschreven met een geldig adres in Nederland. 
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Gebruikte bronbestanden 

Voor het samenstellen van de Stapelingsmonitor zijn vele bronbestanden gebruikt. Hier-

onder volgt een overzicht van de gebruikte bronnen. 

SSB-bronbestanden: 

 

ADRESGWBTABVV  - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

BAANPRSJAARBEDRAGJJJJTABVV  - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

GBABURGERLIJKESTAATBUS - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

GBAHUISHOUDENSBUSVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

GBAPERSOONTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

HOOGSTEOPLJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

INDICAWBZTABJJJJVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

INSCHRWECJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

INSCHRWPOJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

JGDHULPJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2015 tot en met 2020 

JGDBESCHERMJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2015 tot en met 2020 

JGDRECLASJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2015 tot en met 2020 

KINDOUDERJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

OVUITKPERSOONJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2016 

REGIONALEINDELINGJJJJREFVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

AOTOTPERSOONJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

AOTOTUITKERINGAJJJJMMTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

BIJSTANDPERSOONJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

DEELTIJDFACTORBAANJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

BIJSTANDUITKERINGJJJJMMTABVV - Verslagjaar: 2015 tot en met 2020 

HUISHBVRINKJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

INHAJJJJTABVV - Verslagjaar: 2015 t/m 2018  

PGBAWBZJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

PERSOONINKJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

INPAJJJJTABVV - Verslagjaar: 2015 t/m 2018 

VERMOGENJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

VEHJJJJTABVV - Verslagjaar: 2015 t/m 2018 

WWPERSOONJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 



Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2020 

13 

ZVWZORGKOSTENJJJJTABVV - Verslagjaar: 2015 t/m 2019 

ZORGMVJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

ZORGZVJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

ZORGZVJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

STUDERENDENJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

VSVJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2018 

INSCHRWPOJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

HALTJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

SPOLISHOOFDBAANJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

BEJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

SRGPWETJJJJMMEINDVV - Verslagjaar: 2017 en 2018 

PWETSRGPERSOONJJJJBUSVV  - Verslagjaar: 2019 en 2020 

MEDICIJNJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2019 

GEZOJJJJ - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

WMOJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2019 

GEBWMOJJJJTABVV- Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

INDICWLZJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

PGBWLZWMOJWJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

GEBWLZJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

GRBSJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

SLOJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

SHNJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

VERDJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

GEDETINEERDENJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

UITSTROOMOMJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

UITSTROOMOMJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

UITSTROOMRECHTERJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

WANBZVWJJJJTABVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

DOELGROEPREGISTERJJJJEINDVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2020 

ZWPERSOONMNDBEDRAGJJJJBUSVV - Verslagjaar: 2017 tot en met 2019 

WSNPJJJJTABVV - Verslagjaar: 2012 tot en met 2017 

WSNPPERSBUSVV - Verslagjaar: 2018 tot en met 2020 
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Jeugdzorg - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 

Laag inkomen - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 (variabele vanaf 2015 zit deze varia-

belen in de integrale inkomensstatistiek)  

Wettelijk eigen risico en GGZ (Vektis) - Verslagjaar: 2012 tot en met 2014 (vanaf 2015 

zitten deze variabelen in de ZVWZORGKOSTENJJJJTABVV) 

Wmo voorzieningen voor wonen en voor vervoer (CAK)  - Verslagjaar: 2012 tot en met 

2014 
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Niet-SSB-bronbestanden: 

Schuldenproblematiek - Verslagjaar: 2019 en 2020 

WSW (Panteia)  - Verslagjaar: 2012 tot en met 2020 

WTCG en CER (CAK) - Verslagjaar: 2012 tot en met 2015 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

In bijlage 1 en 2 (zie het bestand: ‘211130 Bijlage 1 - Overzicht Stapelingsbestand 

SZW.xlsx’ en ‘201009 Bijlage 2 - Overzicht Stapelingsbestand SZW 2012-2016.xlsx’) is 

een lijst weergegeven van alle variabelen in de microdatabestanden. De populatie van de 

microdatabestanden bestaat uit alle personen die op 31 december van dat verslagjaar 

stonden ingeschreven in Nederland. Van deze personen is bepaald of zij ergens in het 

verslagjaar gebruik hebben gemaakt van bepaalde regelingen en voorzieningen. Met be-

hulp van het achtervoegsel _jjjj wordt aangegeven op welk verslagjaar een variabele be-

trekking heeft.  

Kwaliteitsaanduiding 

Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens kun-

nen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van het 

CBS.  

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 identi-

ficerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern persoonsi-

dentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.  

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 te-

ruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records heb-

ben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. 

De overige records bevatten een Burgerservicenummer dat niet is teruggevonden in de 

GBA. Afhankelijk van de situatie hebben zij de waarde ‘F’ of ‘S’ op RINPERSOONS 

gekregen. Indien het Burgerservicenummer ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan 

de 11-toets, dan wordt het Burgerservicenummer onveranderd overgenomen in het veld 

RINPERSOON en krijgt RINPERSOONS de waarde ‘F’. Vooral de waarden ‘0’ en 

‘999999999’ komen vaak voor als ongeldig Burgerservicenummer. Indien het Burgerser-

vicenummer geldig is maar niet wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het Burger-

servicenummer versleuteld via een vaste formule en krijgt RINPERSOONS de waarde 

‘S’. 

De combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een persoon. 

Evenzo kan worden aangenomen dat personen met RINPERSOONS ‘S’ een unieke 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx
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waarde op RINPERSOON hebben gekregen. De meest voorkomende reden dat een der-

gelijk persoon wel een geldig Burgerservicenummer heeft maar niet in de GBA staat in-

geschreven, is namelijk dat hij of zij in het buitenland woont. Door immigratie kan een 

persoon het ene jaar niet en het volgende jaar wel in de GBA staan ingeschreven. Records 

met RINPERSOONS ‘F’ duiden op een ongeldig Burgerservicenummer; met deze re-

cords zijn geen personen te identificeren. Records met RINPERSOONS ‘F’ zijn daarom 

niet geschikt voor het koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau. 

HUISHOUDNR en DATUMAANVANGHH 

Het huishoudnummer is het unieke identificatienummer van het huishouden in het GBA. 

Het huishoudnummer vormt samen met de aanvangsdatum van het huishouden de sleutel 

die kan worden gebruikt om het bestand te aggregeren op huishoudniveau. 

RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN 

De RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN identificeren samen de kernpersoon 

van het huishouden volgens de inkomensstatistiek. Voor alle leden van hetzelfde huis-

houden zijn de RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN hetzelfde. Deze varia-

belen kunnen dus worden gebruikt om het huishouden te identificeren en het bestand te 

aggregeren op huishoudniveau zoals gebruikt in de inkomensstatistiek. 

RINPERSOONSV, RINPERSOONV en RINPERSOONSM, RINPERSOONM 

De RINPERSOONSV en RINPERSOONV identificeren samen de juridische vader van 

de persoon. De RINPERSOONSM en RINPERSOONM identificeren samen de juridi-

sche moeder van de persoon. 

De beschrijvingen van de overige variabelen zijn hieronder in alfabetische volgorde terug 

te vinden: 

AANT65PLUSHH 

Aantal personen van 65 jaar en ouder in het huishouden. Deze indicator is gebaseerd op 

de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

AANTKINDHH 

Aantal personen (0 tot en met 17 jaar) in het huishouden. Deze indicator is gebaseerd op 

de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

AANTPPHH 

Totaal aantal personen in het huishouden. Deze indicator is gebaseerd op de huishoudens-

samenstelling in het GBA 

AANTDAGDAWBZBGGZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Het aantal dagdelen dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van groepsbegeleiding heeft ontvangen waarvan de kosten voor reke-

ning van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 
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AANTMINAWBZBGIZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van individuele begeleiding heeft ontvangen waarvan de kosten voor 

rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AANTMINAWBZPERSZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van persoonlijke verzorging heeft ontvangen waarvan de kosten voor 

rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AANTMINAWBZVERPZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van verpleging heeft ontvangen waarvan de kosten voor rekening van 

de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AANTMINWMOHUISZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Het aantal minuten dat een persoon van 18 jaar of ouder in het verslagjaar zorg zonder 

verblijf in de vorm van huishoudelijke verzorging heeft ontvangen waarvan de kosten 

voor rekening van de AWBZ of de Wmo (vanaf 2007) komen en waarvoor een eigen 

bijdrage is betaald. 

AANTVOLWASHH 

Aantal personen (18 tot en met 64 jaar) in het huishouden. Deze indicator is gebaseerd op 

de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

AFTREKBIJZZIEKKOST 

Het huishouden van deze persoon heeft in het verslagjaar gebruik gemaakt van de aftrek 

bijzondere ziektekosten. Bepaalde ziektekosten zijn (deels) aftrekbaar van de belasting. 

Dit zijn de zogenoemde specifieke ziektekosten die niet al worden vergoed door de (aan-

vullende) zorgverzekering, werkgever en/of bijzondere bijstand en die niet onder het wet-

telijk of vrijwillig eigen risico vallen. Het gaat hier om ziektekosten op het gebied van 

genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen, vervoer, dieet-

kosten, extra gezinshulp, of extra kleding en beddengoed.  

AFTREKBIJZZIEKKOSTBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het bedrag aftrek bijzondere ziektekosten in het verslagjaar.  

AFSTANDKIND 

De (hemelsbrede) afstand (in kilometers) tussen de woonplaats van de persoon en de 

woonplaats van het dichtstbij wonende kind. De afstand is gemeten in kilometers. Als de 

persoon en het kind in dezelfde gemeente wonen, is de afstand 0. 

AO 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WAJONG, WAO, WAZ of WIA. 
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AWBZBG (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van individuele 

en/of groepsbegeleiding ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ ko-

men en waarvoor een eigen bijdrage is betaald. 

AWBZBGGZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van groepsbege-

leiding ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor 

een eigen bijdrage is betaald. 

AWBZBGIZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van individuele 

begeleiding ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waar-

voor een eigen bijdrage is betaald. 

AWBZPERSZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van persoonlijke 

verzorging ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waar-

voor een eigen bijdrage is betaald. 

AWBZVERPZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van verpleging 

ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor een eigen 

bijdrage is betaald. 

AWBZZMV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar gebruik gemaakt van zorg met verblijf waarvan de 

kosten voor rekening van de AWBZ komen en waarvoor men een eigen bijdrage is be-

taald. 

BASIS_GGZ 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar gebruik heeft gemaakt van 

generalistische basis-ggz geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). 

BC 

De 8-cijferige buurtcode is samengesteld uit achtereenvolgens de gemeentecode (4 posi-

ties), wijkcode (2 posities) en buurtcode (2 posities). De buurtcodes zijn alleen gelabeld 

voor de buurten van het verslagjaar. Voorbeeld van de wijk- en buurt indelingen op Stat-

Line. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de buurtcodelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Wijkbuurtcodes\. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904ned&D1=0-3,5&D2=9716-9848,9850-9855,9857-9876&D3=l&HD=090605-1416&HDR=T,G2&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904ned&D1=0-3,5&D2=9716-9848,9850-9855,9857-9876&D3=l&HD=090605-1416&HDR=T,G2&STB=G1


Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2020 

20 

BELANGINKBRONHH1 

De voornaamste inkomensbron van het huishouden in het verslagjaar. 

De belangrijkste inkomensbron wordt bepaald met een zwaartepuntbenadering. Stapsge-

wijs wordt van hoog naar laag aggregatieniveau het voornaamste inkomen vastgesteld. 

Op het hoogste niveau wordt bepaald of inkomen uit arbeid of overdrachtsinkomen de 

belangrijkste categorie is. Binnen de categorie met het hoogste inkomen wordt op een 

lager niveau het de voornaamste inkomen bepaald. Voor typering met inkomen uit ver-

mogen wordt een ondergrens gehanteerd. 

BELANGINKBRONPERS1  

Sociaaleconomische categorie van de persoon in het verslagjaar. 

Om de score op deze variabele te bepalen worden alle inkomsten in een jaar van de ver-

schillende inkomensbronnen die iemand heeft, met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag 

is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt meege-

nomen of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling of als meewerkend 

gezinslid actief is. Dat is medebepalend voor de sociaaleconomische categorie. 

BIJSTAND 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WWB, IOAW of IOAZ. 

BIJZONDEREBIJSTAND 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de bijzondere bijstand. Hiertoe behoort zowel de eenmalige bijzondere bijstand, 

de periodieke bijzondere bijstand als de langdurigheidstoeslag. 

BURGSTAAT 

Rechtstoestand van een persoon ten aanzien van rechts- en handelingsbevoegdheid, waar-

bij wordt gerefereerd aan het wettig huwelijk en aan het geregistreerd partnerschap. 

CER (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een vergoeding heeft ont-

vangen in het kader van de compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER). Mensen 

met hoge zorgkosten, als gevolg van ziekte of handicap, krijgen compensatie van het 

eigen risico. Gegevens over de CER worden geleverd door het CAK. 

CAKWLZMP (vanaf verslagjaar 2015) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar gebruik gemaakt van MPT eigenbijdrageplichtige 

Wlz-zorg volgens de registratie van het CAK; eigenbijdrageplichtig gebruik van zorg 

vanuit een Wlz-subsidie is op zorg-recordniveau uitgesloten door op de maandag van de 

zorgweek van de zorgregistratie te controleren of men een CIZ-indicatie had voor een 

Wlz-subsidie. 
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CAKWLZVBL (vanaf verslagjaar 2015) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar gebruik gemaakt van intramurale of VPT eigen-

bijdrageplichtige Wlz-zorg volgens de registratie van het CAK; eigenbijdrageplichtig 

gebruik van zorg vanuit een Wlz-subsidie is op zorg-recordniveau uitgesloten door op de 

aanvangsdatum van de zorgregistratie te controleren of men een CIZ-indicatie had voor 

een Wlz-subsidie.’ 

COROP 

Regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen door de Coördi-

natie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam 

dankt. De COROP-indeling vormt niveau 3 van de Europese NUTS-indeling. De ‘No-

menclature des Unités Territoriales Statistiques’ (NUTS) wordt voor de regionalisering 

van statistieken door Eurostat gehanteerd. Nederland telt 40 COROP-gebieden. Ze vor-

men een onderverdeling van provincies. COROP-gebieden zijn als gevolg van gemeente-

lijke herindelingen niet altijd door de tijd vergelijkbaar.  

DEELTIJDFACTOR 

Relatieve arbeidsduur van de persoon in het jaar ten opzichte van een voltijder. Het be-

treft de gewogen som van de deeltijdfactoren van alle banen van de persoon in het ver-

slagjaar. 

GEM  

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de StatLine tabel Historisch overzicht 

gebieden. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden 

op \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

GEMGROOTTE 

Indeling van gemeenten in 8 grootteklassen op basis van het aantal inwoners. De indeling 

vindt plaats op basis van het aantal inwoners op 1 januari volgens de officiële bevol-

kingscijfers van de taakgroep Demografie.  

GEMWMO (vanaf verslagjaar 2015) 

Gemeentecode - behorend bij al dan niet geleverde Wmo informatie.  

GENERATIE 

Kenmerk dat weergeeft of een persoon eerste of tweede generatie migratieachtergrond 

dan wel geen migratieachtergrond heeft.  

Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten 

minste één in het buitenland geboren ouder. 

Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten min-

ste één in het buitenland geboren ouder. Bij tweedegeneratiemigranten is er ook een on-

derscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-2&D2=106,341,504,574,1051,1537&HD=090401-0953&HDR=T&STB=G1
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GESLACHT 

Variabele waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Geslacht 

zoals vastgelegd in de GBA. In geval van geslachtwijziging: laatste geslacht. 

GEWICHTOPL 

Dit is het ophooggewicht voor de variabelen Hbopl/Hgopl. De gegevens over het hoogst 

behaalde en hoogst gevolgde opleidingsniveau zijn ontleend aan het Opleidingsniveau-

bestand. Dit bestand bevat deels gegevens afkomstig uit onderwijsregistraties en daar-

naast is gebruik gemaakt van steekproefinformatie vanuit de Enquête Beroepsbevolking 

(EBB). Wegens selectiviteit moeten de resultaten worden opgehoogd, zodat zij represen-

tatief zijn voor de populatie. Als de onderwijsregistraties de bron vormen van het oplei-

dingsniveau dan is het gewicht 1. Hetzelfde geldt voor alle personen in de leeftijd van 0-

14 jaar. Het gewicht van de EBB-records is <>1. 

HBOPL 

Het niveau van de hoogst behaalde opleiding. De opleidingen zijn ingedeeld naar oplei-

dingsniveau volgens de Standaardonderwijsindeling (SOI 2006). De SOI-code is opge-

bouwd uit vijf cijfers, waarbij het eerste cijfer het niveau aangeeft, het tweede en derde de 

onderwijssector en de laatste twee cijfers de onderwijssubsector. Een gedetailleerde be-

schrijving van de classificatie is te vinden op www.cbs.nl. 

- Laag – Personen met vmbo en de onderbouw van havo/vwo (tot en met klas 3) als 

hoogst behaalde opleidingsniveau. Personen met een laag opleidingsniveau hebben (nog) 

geen startkwalificatie. 

- Midden – Personen met mbo en de bovenbouw van havo/vwo als hoogst behaalde op-

leidingsniveau. 

- Hoog – Personen met hbo en wo als hoogste behaalde opleidingsniveau. 

HERKOMST 

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboor-

teland van de ouders of van zichzelf (7 categorieën). Een persoon zonder migratieachter-

grond heeft als herkomstgroepering Nederland. Wanneer een persoon niet in Nederland 

geboren is, maar beide ouders zijn wel in Nederland geboren, dan wordt de herkomst-

groepering van de persoon ook Nederland. Een persoon met een eerste generatie migra-

tieachtergrond heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een twee-

de generatie migratieachtergrond heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de 

moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door 

het geboorteland van de vader. 

Eerste generatie migratieachtergrond: Persoon die in het buitenland is geboren met ten 

minste één in het buitenland geboren ouder. 

Tweede generatie migratieachtergrond: Persoon die in Nederland is geboren met ten min-

ste één in het buitenland geboren ouder. Bij tweedegeneratiemigranten is er ook een on-

derscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren ouders. 
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HGOPL 

Het niveau van de hoogst gevolgde opleiding. De opleidingen zijn ingedeeld naar oplei-

dingsniveau volgens de Standaardonderwijsindeling (SOI 2006). De SOI-code is opge-

bouwd uit vijf cijfers, waarbij het eerste cijfer het niveau aangeeft, het tweede en derde de 

onderwijssector en de laatste twee cijfers de onderwijssubsector. Een gedetailleerde be-

schrijving van de classificatie is te vinden op www.cbs.nl. 

- Laag – Personen met vmbo en de onderbouw van havo/vwo (tot en met klas 3) als 

hoogst behaalde opleidingsniveau. Personen met een laag opleidingsniveau hebben (nog) 

geen startkwalificatie. 

- Midden – Personen met mbo en de bovenbouw van havo/vwo als hoogst behaalde op-

leidingsniveau. 

- Hoog – Personen met hbo en wo als hoogste behaalde opleidingsniveau. 

HUISHSAMSTSOCEC 

De samenstelling van het huishouden op basis van een sociaaleconomische classificatie 

van het huishouden. De volgende indeling wordt gebruikt: eenpersoonshuishouden, paar 

(wel of niet gehuwd) zonder kinderen, paar (wel of niet gehuwd) met kinderen, eenouder-

huishouden, overig meerpersoonshuishouden, institutioneel huishouden. 

HUURTOESLAG 

Het huishouden van deze persoon ontving ergens in het verslagjaar huurtoeslag. Huurtoe-

slag is een bijdrage in de huurkosten. De toekenning van huurtoeslag wordt afgeleid uit 

gegevens afkomstig van de Belastingdienst.  

HUURTOESLAGBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het door het huishouden ontvangen bedrag aan huurtoeslag in het verslagjaar.  

INDAWBZbeh (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor behandeling heeft. 

INDAWBZbgg (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor groepsbegeleiding heeft. 

INDAWBZbgg_BJZ (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor groepsbegeleiding door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZbgi (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor individuele begeleiding heeft. 

http://www.cbs.nl/
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INDAWBZbgi_BJZ (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor individuele begeleiding door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZkortv (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor kort verblijf heeft. 

INDAWBZkortv_BJZ (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor kort verblijf door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZpers (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor persoonlijke verzorging heeft. 

INDAWBZpers_BJZ (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor persoonlijke verzorging door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZverp (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor verpleging heeft. 

INDAWBZverp_BJZ (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor verpleging door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDAWBZzmv (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor zorg met verblijf heeft. 

INDAWBZzmv_BJZ (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon (ergens) in het verslagjaar een AWBZ-indicatie 

voor zorg met verblijf door Bureau Jeugdzorg (BJZ) heeft ontvangen. 

INDINKHH1 

Indicator die aangeeft of het huishoudinkomen bekend is in het verslagjaar (dus niet ‘mis-

sing’ is). 

INDINKPERS1 

Indicator die aangeeft of het persoonlijk inkomen bekend is in het verslagjaar (dus niet 

‘missing’). 

INDWLZ (vanaf verslagjaar 2015)  

Persoon heeft ergens in het verslagjaar een geldige indicatie voor Wlz-zorg, exclusief 

Wlz-subsidieregelingen.  
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INDINKVERMHH 

Indicator die aangeeft of het huishoudvermogen bekend is in het verslagjaar (dus niet 

‘missing’ is). 

INKHHBEST 

Het besteedbaar inkomen van een huishouden bestaat uit het bruto-inkomen verminderd 

met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e), premies 

inkomensverzekeringen zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzeke-

ringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 

en ouderdom en nabestaanden, premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op 

inkomen en vermogen. 

INKHHBRUT 

Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen vermeerderd met uitkeringen inko-

mensverzekeringen, uitkeringen sociale voorziening, gebonden overdrachten, ontvangen 

inkomensoverdrachten, bijdragen van werknemers, werkgevers, uitkeringsontvangers en 

uitkeringsinstanties in de premies voor de sociale verzekeringen. 

INKHHGEST 

Het besteedbaar inkomen in het verslagjaar gecorrigeerd voor verschillen in grootte en 

samenstelling van het huishouden. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishou-

dens onderling vergelijkbaar gemaakt. Het gestandaardiseerd inkomen is daarmee een 

maat voor de welvaart van een huishouden. 

INKHHPRIM 

Het primair inkomen van het huishouden in het verslagjaar. Dat is de som van inkomen 

uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming en inkomen uit vermogen. 

INKPERS  

Het persoonlijk inkomen bevat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een 

persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering inkomensverze-

keringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag en kind-

gebonden budget). Premies inkomensverzekeringen zijn in mindering gebracht. 

INKPERSBRUT 

Het bruto-inkomen is het primair inkomen verhoogd met de bruto ontvangen overdrach-

ten in het verslagjaar. De bruto ontvangen overdrachten bestaan uit: 

- Uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen ingevolge de Werkloos-

heidswet (WW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Alge-

mene Ouderdomswet (AOW);  

- Uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstandsuitkering;  

- Gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten;  

- Ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie van de ex-echtgeno(o)t(e). 
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INKPERSPRIM 

Het persoonlijk primair inkomen is de som van het inkomen uit arbeid en het inkomen uit 

eigen onderneming in het verslagjaar. 

Op persoonsniveau wordt een inkomensbegrip gehanteerd dat afwijkt van het huishou-

densniveau. Belangrijkste reden is dat sommige inkomensbestanddelen niet goed aan één 

persoon zijn toe te delen. Dit zijn inkomen uit vermogen, kinderbijslag, gebonden uitke-

ringen, betaalde overdrachten, betaalde belasting en de betaalde premie voor volksverze-

keringen en ziektekosten. Voor het persoonlijke primaire inkomen, worden de vermo-

gensinkomsten buiten beschouwing gelaten. Het persoonlijke primaire inkomen bestaat 

dus alleen uit inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. 

IOAW 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschik-

te werkloze werknemers) 

IOAZ 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen). 

JBOTS (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdbescherming, ondertoezichtstelling (regulier en voorlopig) in verslagjaar. 

JBVOOGDIJ (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdbescherming, voogdij (regulier en voorlopig) in verslagjaar. 

JEUGDambjz (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar ambulante jeugdzorg heeft 

ontvangen. 

JEUGDdagbh (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar dagbehandeling (Jeugd-

zorg) heeft ontvangen. 

JEUGDots (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar ondertoezichtstelling 

(Jeugdzorg) heeft ontvangen. 

JEUGDpleegz (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar pleegzorg (Jeugdzorg) 

heeft ontvangen. 

JEUGDrecl (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar jeugdreclassering (Jeugd-

zorg) heeft ontvangen. 
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JEUGDRECL (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdreclassering in verslagjaar. 

JEUGDresijz (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar residentiële jeugdzorg 

heeft ontvangen. 

JEUGDvoogdij (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar voogdij (Jeugdzorg) heeft 

ontvangen. 

JHMGESLOTEN (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdhulp met verblijf, gesloten plaatsing (ZIN) in verslagjaar. 

JHMGEZIN (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdhulp met verblijf, gezinsgericht (ZIN) in verslagjaar. 

JHMOV (vanaf verslagjaar 2015)  

Indicator jeugdhulp met verblijf, ander verblijf bij jeugdhulpaanbieder (ZIN) in verslag-

jaar. 

JHMPLEEG (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp met verblijf, pleegzorg (ZIN) in verslagjaar. 

JHZAMBULANT (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp zonder verblijf, ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 

(ZIN) in verslagjaar.  

JHZDAGV (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp zonder verblijf, daghulp op locatie van de aanbieder (ZIN) in verslag-

jaar.  

JHZNETWERK (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp in het netwerk van de jongere (ZIN) in 

verslagjaar.  

JHZWIJK (vanaf verslagjaar 2015) 

Indicator jeugdhulp zonder verblijf, uitgevoerd door het wijkteam (ZIN) in verslagjaar.  

KINDEROPVANGTOESLAG 

Het huishouden van deze persoon ontving ergens in het verslagjaar kinderopvangtoeslag. 

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. De toeken-

ning van kinderopvangtoeslag wordt afgeleid uit gegevens afkomstig van de Belasting-

dienst.  

KINDEROPVANGTOESLAGBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het door het huishouden ontvangen bedrag aan kinderopvangtoeslag in het verslagjaar.  
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KINDGEBONDENBUDGET 

Het huishouden van deze persoon ontving ergens in het verslagjaar een kindgebonden-

budget. Kindgebondenbudget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar, per-

sonen met kinderen krijgen het kindgebondenbudget naast de kinderbijslag. De toeken-

ning van het kindgebondenbudget wordt afgeleid uit gegevens afkomstig van de Belas-

tingdienst.  

KINDGEBONDENBUDGETBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het door het huishouden ontvangen bedrag aan kindgebondenbudget in het verslagjaar.  

LAAGINK1 

Deze indicator geeft aan of het huishouden van deze persoon in het verslagjaar een laag 

inkomen had.  

De lage-inkomensgrens is de grens die voor alle jaren en voor alle huishoudens eenzelfde 

koopkracht vertegenwoordigt. De hoogte ervan is geënt op het bijstandsniveau van een 

alleenstaande in 1979. Er is sprake van een laag inkomen als het inkomen omgerekend 

naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een 

bedrag van 9 250 euro in prijzen van 2000.  

LANDSDEEL 

Regionale groepering van provincies. Landsdelen vormen niveau 1 van de Europese 

NUTS-indeling. De ‘Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques’ (NUTS) wordt 

voor de regionalisering van statistieken door Eurostat gehanteerd. Nederland telt 4 lands-

delen.  

LEEFTIJD 

Leeftijd op 31 december van het verslagjaar. 

LEEFTIJDJONGKIND 

Leeftijd jongste thuiswonend kind in het huishouden op 31 december van het verslagjaar. 

Deze indicator is gebaseerd op de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

LEEFTIJDOUDKIND 

Leeftijd oudste thuiswonend kind in het huishouden op 31 december van het verslagjaar. 

Deze indicator is gebaseerd op de huishoudenssamenstelling in het GBA. 

lvb (vanaf verslagjaar 2017) 

Indicator die aangeeft of een persoon een licht verstandelijk beperking heeft in het ver-

slagjaar. Binnen deze indicator is er sprake van een lichtverstandelijk beperking wanneer 

een persoon voldoet aan tenminste een van de volgende eisen: ontvangt een arbeidsonge-

schiktheidsuitkering met een diagnose met betrekking tot een licht verstandelijke beper-

king, heeft een WSW-indicatie, heeft een WLZ-Indicatie in het zorgprofiel licht verstan-

delijk gehandicapt (LVG) of heeft praktijkonderwijs als hoogst behaalde opleiding. 



Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2020 

29 

medicijn_antidepressiva (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van antidepressiva (ATC4 = N06A) in verslagjaar.   

medicijn_antipsychotica (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van antipsychotica (ATC4 = N05A) in verslagjaar.   

medicijn_psychofarmaca (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van psycholeptica of psychoanaleptica (ATC4 = N05A, N05B, 

N05C, N06A, N06B) in verslagjaar.   

medicijn_verslaving (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van middelen bij verslavingen (ATC4 = N07B) in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeA (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype A Maagdarmkanaal en metabolisme 

in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeB (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype B Bloed en bloedvormende organen 

in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeC (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype C Hartvaatstelsel in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeD (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype D Dermatologica in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeG (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype G Urogenitale stelsel en geslachts-

hormonen in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeH (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype H Systemische hormoonpreparaten, 

excl. geslachtshormonen in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeJ (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype J Antimicrobiele middelen voor sys-

temisch gebruik in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeL (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype L Oncolytica en immunomodulantia 

in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeM (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype M Skeletspierstelsel in verslagjaar.   
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medicijn_hoofdtypeN (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype N Zenuwstelsel in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeP (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype P Antiparasitica, insecticiden en in-

sectenwerende middelen gebruik in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeR (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype R Ademhalingsstelsel in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeS (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype S Zintuigelijke organen in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeV (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype V Diverse middelen in verslagjaar.   

medicijn_hoofdtypeY (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft uitgifte van medicijn voor hoofdtype Y Niet ingevuld in verslagjaar.   

PERCSM1 

Het besteedbaar inkomen van het huishouden van deze persoon in procenten van het soci-

aal minimum. 

Het sociaal minimum is het wettelijk bestaansminimum zoals dat in de politieke besluit-

vorming is vastgesteld. Om te kunnen beoordelen hoe het inkomen van een huishouden 

zich verhoudt tot het minimum, moet aan de hand van de regelgeving worden vastgesteld 

welke norm voor het desbetreffende huishouden van toepassing is. De norm voor een 

(echt)paar met uitsluitend minderjarige kinderen is bijvoorbeeld gelijkgesteld aan de bij-

standsuitkering van een echtpaar, aangevuld met de (leeftijdsafhankelijke) kinderbijslag. 

Bij 65-plussers is het bedrag aan AOW-pensioen als norm gekozen. 

PGB (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend per-

soonsgebonden budget (PGB) heeft waarmee zelf zorg (gefinancierd vanuit de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)) ingekocht kan worden. 

PGB (vanaf verslagjaar 2015) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar een toegekend PGB vanuit de Wlz.  

PGBbgg (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor groepsbegeleiding heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht kan 

worden. 
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PGBbgi (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor individuele begeleiding heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht 

kan worden. 

PGBkortv (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor kort verblijf heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht kan worden. 

PGBpers (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor persoonlijke verzorging heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht 

kan worden. 

PGBverp (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een toegekend PGB 

voor verpleging heeft waarmee zelf AWBZ gefinancierde zorg ingekocht kan worden. 

PROVINCIE 

Bestuurlijke onderverdeling van het Nederlands grondgebied. Provincies vormen niveau 

2 van de Europese NUTS-indeling. De ‘Nomenclature des Unités Territoriales Statisti-

ques’ (NUTS) wordt voor de regionalisering van statistieken door Eurostat gehanteerd. 

Sinds het instellen van de provincie Flevoland per 1 januari 1986 telt Nederland 12 pro-

vincies.  

RUGZAKJE (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft voor verslagjaar JJJJ aan of de persoon ergens in schooljaar JJJJ-

1/JJJJ, en/of in schooljaar JJJJ/JJJJ+1 een ‘rugzakje’ had. Een rugzakje is de volksterm 

voor de leerlinggebonden financiering (LGF) voor leerlingen met een handicap binnen 

het regulier onderwijs. Dit is dus een vergoeding die een school krijgt voor het lesgeven 

van een leerling met een handicap. Rugzakjes verhuizen met de leerling mee van school, 

vandaar de term rugzakje. 

Saldovermschuldbox3 

Het saldo van het vermogen en schuld box 3 op 1 januari van het verslagjaar wordt als 

volgt samengesteld: Vermogen van het huishouden  

minus: 

bvrw1121won "Waarde eigen woning van het huishouden"  

bvrw1140ond "Ondernemingsvermogen van het huishouden"  

bvrw11131ab "Waarde aandelen aanmerkelijk belang van het huishouden"  

plus: 

bvrw1210hyp "Hypotheekschuld eigen woning van het huishouden" 
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Het saldo in box 3 is zo niet volledig omdat in deze gegevens niet de vrijgestelde saldi 

van de spaarloonregeling eruit gehaald kunnen worden.  

SALDOVERMSCHULDONDBOX1 

Ondernemingsvermogen van het huishouden op 1 januari van het verslagjaar (saldo ver-

mogen/schuld onderneming box 1). Het ondernemersvermogen is gelijk aan het saldo van 

bezittingen en schulden behorend tot het bedrijfs- of beroepsvermogen. Voor de bepaling 

van de hoogte van het ondernemingsvermogen wordt gebruik gemaakt van de winstaan-

giftegegevens van ondernemers. Het ondernemersvermogen wordt opgenomen vanuit de 

vermogensvergelijking, die is opgenomen in deze winstaangifte. 

SCHULDHYPBOX1 

Hypotheekschuld in verband met de eigen woning van het huishouden op 1 januari van 

het verslagjaar (hypotheekschuld box 1). Het bedrag van de hypotheekschuld in verband 

met de eigen woning wordt onder andere afgeleid op basis van de vulling van de variabe-

le ‘rente van schulden’ uit de aangiftegegevens van de Belastingdienst. Indien de rente 

van schulden ongelijk aan nul zijn, dan wordt de hypotheekschuld gelijk aan de stand van 

de eigenwoningschuld op 31 december zoals beschikbaar in de aangifte. De hypotheek-

schuld in verband met de eigen woning betreft de stand van de schuld waarover rente is 

verschuldigd. Opgebouwde tegoeden via kapitaalsverzekeringen zijn niet in mindering 

gebracht, omdat hier zijn geen gegevens over beschikbaar zijn.  

SOMZORGKOSTEN_EXCLGGZ (vanaf verslagjaar 2017) 

Som van alle zorgkosten in het verslagjaar, exclusief GGZ (maar inclusief huisartsenzorg 

en kraamzorg die niet onder het eigen risico vallen). De gegevens zijn afkomstig van 

Vektis.  

SOMZORGKOSTEN_INCLGGZ (vanaf verslagjaar 2017) 

Som van alle zorgkosten in het verslagjaar, inclusief GGZ (en ook inclusief huisartsen-

zorg en kraamzorg die niet onder het eigen risico vallen). De gegevens zijn afkomstig van 

Vektis. 

schoolverzuim (vanaf verslagjaar 2017) 

Variabele geeft aan of persoon in verslagjaar is verwezen naar Bureau Halt voor overtre-

ding van de Leerplichtwet door schoolverzuim. 

SPEC_RUGZAK (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft voor verslagjaar JJJJ aan of de persoon ergens in schooljaar JJJJ-

1/JJJJ, en/of in schooljaar JJJJ/JJJJ+1 zowel speciaal onderwijs heeft gevolgd als een 

rugzakje heeft gehad. 

SPECIAALONDERWIJS 

Deze variabele geeft voor verslagjaar JJJJ aan of de persoon ergens in schooljaar JJJJ-

1/JJJJ, en/of in schooljaar JJJJ/JJJJ+1 speciaal onderwijs heeft gevolgd. Onder speciaal 

onderwijs valt zowel speciaal basis onderwijs als voortgezet speciaal onderwijs. Het spe-
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ciaal onderwijs is er voor leerlingen die specialistische of intensieve begeleiding nodig 

hebben. Bijvoorbeeld omdat zij een handicap, chronische ziekte of stoornis hebben. 

SPECIAL_GGZ 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar gebruik heeft gemaakt van 

gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de Zorgverzeke-

ringswet (Zvw). 

startkwalificatie (vanaf verslagjaar 2017) 

Variabele die aangeeft of persoon een startkwalificatie heeft in verslagjaar. 

STEDGEM 

Indeling van gemeenten in vijf stedelijkheidsklassen. De indeling van gemeenten naar 

stedelijkheid is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid van de betreffende gemeen-

te. 

typehh (vanaf verslagjaar 2017) 

Type huishouden waartoe persoon behoort volgens de Basisregistratie Personen op 31 

december van het verslagjaar. 

typeonderwijs (vanaf verslagjaar 2017) 

Variabele geeft aan welk type onderwijs persoon volgt in verslagjaar.  

VERMOGENHHEXCL 

Vermogen van het huishouden exclusief waarde eigen woning plus hypotheekschuld op 1 

januari in het verslagjaar.  

VERMOGENHHINCL 

Vermogen van het huishouden inclusief waarde eigen woning op 1 januari in het verslag-

jaar.  

WAARDEAANMBELBOX2 

Waarde aanmerkelijk belang van het huishouden op 1 januari van het verslagjaar. Aan-

merkelijk belang is een aandeel van tenminste 5 procent in het geplaatste aandelenkapi-

taal van een vennootschap, en is belastbaar in box 2. Een persoon heeft aandelen in de 

vorm van aanmerkelijk belang indien hij in het verslagjaar en/of het voorafgaande en/of 

het volgende jaar inkomsten in box 2 heeft aangegeven. Allereerst worden deze inko-

mensgegevens overgenomen in het onderhavige onderzoeksjaar. Voor de waardebepaling 

op basis van de inkomsten aanmerkelijk belang wordt zowel het dividend als de koers-

waarde van de aandelen gebruikt. 

Voor het saldo in box 2 geldt dat dit een ruwe schatting is van het bedrag, en dat het lastig 

is om de precieze populatie vast te stellen. Voor analyses op microniveau moet dus heel 

erg uitgekeken worden met dit gegeven. 
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WAARDEEIGWONBOX1 

De waarde van de eigen woning van het huishouden op 1 januari van het verslagjaar 

(waarde eigen woning box 1). De eigen woning is de woning in eigendom die als hoofd-

verblijf in gebruik is. De variabele is louter bedoeld voor de waardebepaling van het ver-

mogen van het huishouden, en dient ook alleen daarvoor gebruikt te worden. 

WAJONG 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WAJONG (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). 

WAO 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering). 

WAZ 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen). 

WC 

De 6-cijferige wijkcode is samengesteld uit de gemeentecode (eerste 4 posities) en de 

wijkcode (laatste 2 posities). De wijkcodes zijn alleen gelabeld voor de wijken van het 

verslagjaar. Voorbeeld van de wijk- en buurt indelingen op StatLine. 

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de wijkbuurtcodelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Wijkbuurtcodes. 

WETEIGENRISICO 

Bedrag gedeclareerd bij zorgverzekeraars dat valt onder het wettelijk eigen risico van de 

zorgverzekering in het verslagjaar. Dit zijn alle zorgkosten met uitzondering van de kos-

ten voor huisartsenzorg, kraamzorg en verloskunde. Het kan voorkomen dat dit een nega-

tief bedrag is als het creditbedrag hoger is dan het bedrag van de opgegeven declaraties. 

Gegevens zijn afkomstig van Vektis.  

WETEIGENRISICOPERC 

Bedrag gedeclareerd bij zorgverzekeraars dat valt onder het wettelijk eigen risico van de 

zorgverzekering als percentage van het wettelijk eigen risico in het verslagjaar. Hierbij is 

het percentage afgekapt bij een minimum van 0 procent en een maximum van 100 pro-

cent. Gegevens zijn afkomstig van Vektis. 

WIA 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een uitkering ontvangt 

krachtens de WGA (regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten) of de IVA 

(Inkomensverzekering voor Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten), die beide on-

derdeel zijn van de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70904ned&D1=0-3,5&D2=9716-9848,9850-9855,9857-9876&D3=l&HD=090605-1416&HDR=T,G2&STB=G1
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wijzigingBS (vanaf verslagjaar 2017) 

Variabele die aangeeft of er een wijziging van de burgerlijke staat in de afgelopen 3 jaar 

heeft plaatsgevonden, waarbij ook het soort wijziging is aangegeven. Indien er meerdere 

wijzigingen hebben plaatsgevonden in de afgelopen 3 jaar betreft het de laatste wijziging.  

wmo_cak_huishoudelijke_hulp (vanaf verslagjaar 2017) 

Indicator Wmo: Huishoudelijke hulp in verslagjaar. Deze gegevens zijn afkomstig van 

het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De CAK-gegevens beschrijven alleen de 

Wmo maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage is geïnd door het CAK. 

wmo_cak_hulpmiddelen_diensten (vanaf verslagjaar 2017) 

Indicator Wmo: Hulpmiddelen en diensten in verslagjaar. Deze gegevens zijn afkomstig 

van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De CAK-gegevens beschrijven alleen de 

Wmo maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage is geïnd door het CAK. 

wmo_cak_ondersteuning_thuis (vanaf verslagjaar 2017) 

Indicator Wmo: Ondersteuning thuis in verslagjaar. Deze gegevens zijn afkomstig van het 

Centraal Administratie Kantoor (CAK). De CAK-gegevens beschrijven alleen de Wmo 

maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage is geïnd door het CAK. 

wmo_cak_verblijf_opvang (vanaf verslagjaar 2017) 

Indicator Wmo: Verblijf en opvang in verslagjaar. Deze gegevens zijn afkomstig van het 

Centraal Administratie Kantoor (CAK). De CAK-gegevens beschrijven alleen de Wmo 

maatwerkvoorzieningen waarvoor een eigen bijdrage is geïnd door het CAK. 

wmo_gem_hulpmiddelen_diensten (beschikbaar vanaf verslagjaar 2015, in 2015 en 

2016 onder de naam WMOHD) 

Indicator Wmo: Hulpmiddelen en diensten in verslagjaar. Deze gegevens zijn verzameld 

voor de gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan 

deelnemen. Niet alle gemeenten hebben info gegeven, gebruik ook variabele GemWmo.  

wmo_gem_huishoudelijke_hulp (beschikbaar vanaf verslagjaar 2015, in 2015 en 

2016 onder de naam WMOHH) 

Indicator Wmo: Huishoudelijke hulp in verslagjaar. Deze gegevens zijn verzameld voor 

de gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deel-

nemen. Niet alle gemeenten hebben info gegeven, gebruik ook variabele GemWmo.  

wmo_gem_ondersteuning_thuis (beschikbaar vanaf verslagjaar 2015, in 2015 en 

2016 onder de naam WMOOND) 

Indicator Wmo: Ondersteuning thuis in verslagjaar. Niet alle gemeenten hebben info ge-

geven, gebruik ook variabele GemWmo. 
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wmo_gem_verblijf_opvang (beschikbaar vanaf verslagjaar 2015, in 2015 en 2016 

onder de naam WMOVO) 

Indicator Wmo: Verblijf en opvang in verslagjaar. Deze gegevens zijn verzameld voor de 

gemeentelijke monitor sociaal domein, waar gemeenten op vrijwillige basis aan deelne-

men. Niet alle gemeenten hebben info gegeven, gebruik ook variabele GemWmo.  

WMOHUISZZV (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Persoon heeft ergens in het verslagjaar zorg zonder verblijf in de vorm van huishoudelijke 

verzorging ontvangen waarvan de kosten voor rekening van de AWBZ of de WMO (van-

af 2007) komen en waarvoor een eigen bijdrage is betaald.  

WMOvoorzieningVervoer (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar de kosten voor voorzie-

ningen voor vervoer (zoals: aanschaf/huur van een scootmobiel, kosten voor taxivervoer, 

aanpassingen aan het eigen vervoersmiddel) heeft gedeclareerd bij een gemeente, gefi-

nancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

WMOvoorzieningWonen (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

Deze variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar de kosten voor voorzie-

ningen voor wonen (zoals aanpassingen aan huis en verhuis- en inrichtingskosten) heeft 

gedeclareerd bij een gemeente, gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (Wmo). 

WSNP 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een lopend WSNP-traject 

heeft dat maximaal 3 jaar loopt. Bij schuldsanering worden alle uitstaande schulden, mid-

dels een bemiddelingstraject of een saneringskrediet overgenomen door één instantie. 

Deze instantie betaalt de schuldeisers de verschuldigde bedragen en neemt de gehele 

schuld over zodat er hierna nog maar één, nieuwe schuldeiser is. In de regel is de betref-

fende instantie de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) of de gemeentelijke Sociale Dienst. 

Bij deze variabele gaat hem om wettelijke schuldsanering: Mocht er geen overeenstem-

ming bereikt kunnen worden tussen de schuldeisers en de schuldenaar, dan kan via de 

rechtbank een wettelijke schuldsaneringsregeling opgelegd worden middels de Wet 

Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). 

WSWdienstbetrekking 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een dienstbetrekking had 

in het kader van de WSW. Bij een Wsw-dienstbetrekking zijn zij in dienst van een ge-

meente (sociale werkplaats). 

WSWindicatie 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een indicatie heeft in het 

kader van de WSW. Iemand met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking 

kan niet zonder meer solliciteren naar een baan in de sociale werkvoorziening. Deze per-
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soon moet zich eerst aanmelden voor onderzoek. Het UWV Werkbedrijf voert het onder-

zoek uit. Bij positieve uitslag krijgt de persoon een WSW-indicatie.  

WSWregulier 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar onder begeleiding bij een 

reguliere werkgever werkt in het kader van de WSW. Bij een begeleid werken dienstbe-

trekking is er sprake van een arbeidsovereenkomst bij een reguliere werkgever. 

WSWwachtlijst (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar op de wachtlijst staat in 

het kader van de WSW. 

WTCG (beschikbaar tot en met verslagjaar 2014) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een vergoeding heeft ont-

vangen in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten 

(WTCG) is. Dat is een vergoeding die de overheid geeft aan mensen met een chronische 

ziekte of een handicap, bijvoorbeeld vergoedingen voor dieetkosten of de kosten voor 

speciaal vervoer. Het betreft een uitbetaling van het voorafgaande jaar. Gegevens over de 

WCTG worden geleverd door het CAK. 

WW 

De variabele geeft aan of een persoon het verslagjaar een werkloosheidsuitkering (WW) 

ontvangt (in het kader van ontslagwerkloosheid). 

WWB (tot verslagjaar 2016) /bijstand_pwet (vanaf verslagjaar 2017) 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een bijstandsuitkering 

ontvangt krachtens de (geldende) bijstandswet; niet zijnde bijstand aan eldersverzorgde of 

adresloze, niet zijnde uitkeringen krachtens de WWIK, de IOAW, de IOAZ of het BBZ. 

ZIEKTEWET 

De variabele geeft aan of een persoon ergens in het verslagjaar een Ziektewet-uitkering 

ontvangt. 

ZORGTOESLAG 

Het huishouden van deze persoon ontving ergens in het verslagjaar zorgtoeslag. Zorgtoe-

slag is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering. De toekenning van zorgtoeslag 

wordt afgeleid uit gegevens afkomstig van de Belastingdienst. 

ZORGTOESLAGBEDRAG (vanaf verslagjaar 2015) 

Het door het huishouden ontvangen bedrag aan zorgtoeslag in het verslagjaar.  

ZVW_WIJKVERPLEGING (vanaf verslagjaar 2015) 

Persoon heeft ergens in verslagjaar gebruik gemaakt van wijkverpleging.  

ZVW_ZINTUIGELIJKE_HANDICAP (vanaf verslagjaar 2015) 

Zvw behandeling bij personen met een zintuigelijke handicap in verslagjaar.  
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Alcoholgebruik_norm (vanaf verslagjaar 2017) 

De variabele geeft aan of een persoon wel of niet voldoet aan de norm over het drinken 

van geen of maximaal 1 glas alcohol per dag in het verslagjaar. De variabele is afkomstig 

uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Om een representatieve weergave van deze 

indicator te verkrijgen voor de Nederlandse bevolking, of subpopulaties, moet gebruik 

worden gemaakt van het ophooggewicht GEZGEWEINDGEWICHT.   

Ervaren_gezondheid (vanaf verslagjaar 2017) 

Indicator die aangeeft of een persoon zijn gezondheid als goed of zeer goed ervaart in het 

verslagjaar. De indicator is afkomstig uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Om een 

representatieve weergave van deze indicator te verkrijgen voor de Nederlandse bevolking, 

of subpopulaties, moet gebruik worden gemaakt van het ophooggewicht GEZGE-

WEINDGEWICHT.  

Drugsgebruik (vanaf verslagjaar 2017) 

De variabele geeft aan of een persoon drugs heeft gebruikt in het verslagjaar. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen het gebruik van cannabis en andere drugs. De variabele is 

afgeleid van gegevens uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Om een representatieve 

weergave van deze indicator te verkrijgen voor de Nederlandse bevolking, of subpopula-

ties, moet gebruik worden gemaakt van het ophooggewicht GEZGEWEINDGEWICHT.   

Langdurige_aandoening (vanaf verslagjaar 2017) 

De variabele geeft aan of een persoon een of meerdere langdurige ziekten of aandoenin-

gen heeft in het verslagjaar. De variabele is afkomstig uit de Gezondheidsenquête van het 

CBS. Om een representatieve weergave van deze indicator te verkrijgen voor de Neder-

landse bevolking, of subpopulaties, moet gebruik worden gemaakt van het ophoogge-

wicht GEZGEWEINDGEWICHT.  

Overgewicht_obesitas (vanaf verslagjaar 2017) 

De variabele geeft aan of een persoon overgewicht of obesitas heeft in het verslagjaar. De 

variabele is afgeleid van gegevens uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Om een re-

presentatieve weergave van deze indicator te verkrijgen voor de Nederlandse bevolking, 

of subpopulaties, moet gebruik worden gemaakt van het ophooggewicht GEZGE-

WEINDGEWICHT.  

Rookstatus (vanaf verslagjaar 2017) 

De variabele geeft de rookstatus van een persoon in het verslagjaar. De variabele is af-

komstig uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Om een representatieve weergave van 

deze indicator te verkrijgen voor de Nederlandse bevolking, of subpopulaties, moet ge-

bruik worden gemaakt van het ophooggewicht GEZGEWEINDGEWICHT.   

Voldoet_aan_richtlijn_bewegen (vanaf verslagjaar 2017) 

De variabele geeft aan of een persoon voldoet aan de richtlijn bewegen m.b.t. minuten per 

week matig intensieve inspanning en bot- en spierversterkende activiteiten. De variabele 

is afkomstig uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Om een representatieve weergave 
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van deze indicator te verkrijgen voor de Nederlandse bevolking, of subpopulaties, moet 

gebruik worden gemaakt van het ophooggewicht GEZGEWEINDGEWICHT. 

Werknemer (vanaf verslagjaar 2017) 

Het hebben van een baan als werknemer op 31 december van het verslagjaar 

Bedrijfstak_21cat (vanaf verslagjaar 2017)  

Bedrijfstak van de hoofdbaan (21 categorieën) op 31 december van het verslagjaar 

Bedrijfstak_10cat (vanaf verslagjaar 2017) 

Bedrijfstak van de hoofdbaan (10 categorieën) op 31 december van het verslagjaar 

Contractsoort (vanaf verslagjaar 2017) 

Contractsoort van de hoofdbaan op 31 december van het verslagjaar 

Arbeidsduur (vanaf verslagjaar 2017) 

Wekelijkse arbeidsduurklasse van de hoofdbaan op 31 december van het verslagjaar 

Zelfstandig_ondernemer_met_personeel (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon was zelfstandig ondernemer met personeel ergens gedurende het verslagjaar 

Zelfstandig_ondernemer_zonder_personeel (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon was zelfstandig ondernemer zonder personeel ergens gedurende het verslagjaar 

Rechtsbijstand (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon heeft gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) ontvangen in verslagjaar 

rechtsbijstand_rechtsgebied (vanaf verslagjaar 2017) 

Type rechtsgebied waarvoor persoon gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) heeft 

ontvangen in verslagjaar 

geregistreerd_slachtoffer_misdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als slachtoffer van een misdrijf in verslagjaar 

slachtofferhulp 

Persoon heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen door Slachtofferhulp Nederland, naar 

type cliënt, in verslagjaar 

verdachte_misdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een misdrijf in verslagjaar 

verdachte_vermogensmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een vermogensmisdrijf in verslagjaar 

verdachte_vernieling_openbare_orde (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van vernieling of van een misdrijf tegen de openba-

re orde en gezag in verslagjaar 
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verdachte_geweldsmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een geweldsmisdrijf in verslagjaar 

verdachte_overig_misdrijf_wetboek_strafrecht (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een overig misdrijf Wetboek van Strafrecht in 

verslagjaar 

verdachte_verkeersmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een verkeersmisdrijf in verslagjaar 

verdachte_drugsmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een drugsmisdrijf in verslagjaar 

verdachte_vuurwapenmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een vuurwapenmisdrijf in verslagjaar 

verdachte_misdrijf_overige_wetten (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een misdrijf overige wetten in verslagjaar 

verdachte_onbekend_misdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is geregistreerd als verdachte van een onbekend misdrijf in verslagjaar 

aantal_geregistreerd_verdachte_afgelopen_5_jaar (vanaf verslagjaar 2017) 

Aantal keer dat persoon is geregistreerd als verdachte in de afgelopen 5 jaar 

Gedetineerd (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is gedetineerd geweest in verslagjaar 

zwaarste_misdrijf_gedetineerd (vanaf verslagjaar 2017) 

Zwaarste misdrijf gedetineerde volgens de Standaardclassificatie misdrijven in verslag-

jaar 

Detentierecidive (vanaf verslagjaar 2017) 

Detentierecidive binnen 36 maanden na uitstroom uit detentie in verslagjaar-4. Bijvoor-

beeld voor verslagjaar 2020 is gekeken of iemand in 2016 is uitgestroomd uit detentie en 

vervolgens binnen 36 maanden weer in detentie is geplaatst. 

afdoening_OM (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening door OM (strafbeschikking, transactie en/of voorwaardelijk sepot) in verslag-

jaar 

afdoening_OM_geldboete (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM met strafbeschikking geldboete in verslagjaar 

afdoening_OM_taakstraf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM met strafbeschikking taakstraf in verslagjaar 
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afdoening_OM_ontzegging_rijbevoegdheid (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM met strafbeschikking ontzegging rijbevoegdheid in verslagjaar 

afdoening_OM_overige_strafbeschikking (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM met overige strafbeschikking in verslagjaar 

afdoening_OM_geldboete_transactie (vanaf verslagjaar 2020) 

Afdoening OM met transactie geldboete in verslagjaar 

afdoening_OM_werkstraf_leerstraf_transactie (vanaf verslagjaar 2020) 

Afdoening OM met transactie taakstraf in verslagjaar 

afdoening_OM_overige_transactie (vanaf verslagjaar 2020) 

Afdoening OM met overige transactie in verslagjaar 

afdoening_OM_vermogensmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor vermogensmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_OM_vernieling_openbare_orde (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor vernieling of voor een misdrijf tegen de openbare orde en gezag in 

verslagjaar 

afdoening_OM_geweldsmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor geweldsmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_OM_overig_misdrijf_wetboek_strafrecht (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor overig misdrijf Wetboek van Strafrecht in verslagjaar 

afdoening_OM_verkeersmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor verkeersmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_OM_drugsmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor drugsmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_OM_vuurwapenmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor vuurwapenmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_OM_misdrijf_overige_wetten (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor misdrijf overige wetten in verslagjaar 

afdoening_OM_onbekend_misdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening OM voor onbekend misdrijf in verslagjaar 

afdoening_rechter (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening door rechter in verslagjaar 

afdoening_rechter_geldboete (vanaf verslagjaar 2017) 
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Afdoening rechter met hoofdstraf geldboete in verslagjaar 

afdoening_rechter_werkstraf_leerstraf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter met hoofdstraf werkstraf of leerstraf in verslagjaar 

afdoening_rechter_gevangenisstraf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter met hoofdstraf gevangenisstraf in verslagjaar 

afdoening_rechter_jeugddetentie (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter met hoofdstraf jeugddetentie in verslagjaar 

afdoening_rechter_vermogensmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor vermogensmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_rechter_vernieling_openbare_orde (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor vernieling of voor een misdrijf tegen de openbare orde en gezag 

in verslagjaar 

afdoening_rechter_geweldsmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor geweldsmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_rechter_overig_misdrijf_wetboek_strafrecht (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor overig misdrijf Wetboek van Strafrecht in verslagjaar 

afdoening_rechter_verkeersmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor verkeersmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_rechter_drugsmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor drugsmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_rechter_vuurwapenmisdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor vuurwapenmisdrijf in verslagjaar 

afdoening_rechter_misdrijf_overige_wetten (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor misdrijf overige wetten in verslagjaar 

afdoening_rechter_onbekend_misdrijf (vanaf verslagjaar 2017) 

Afdoening rechter voor onbekend misdrijf in verslagjaar 

afdoening_rechter_geen_schuldigverklaring (vanaf verslagjaar 2020) 

Afdoening rechter geen schuldigverklaring in verslagjaar. Deze variabele is toegevoegd 

zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen afdoeningen met en zonder schuldigver-

klaring. 

afdoening_rechter_wel_schuldig_geen_straf (vanaf verslagjaar 2020) 
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Afdoening rechter wel schuldigverklaring maar geen straf in verslagjaar. Deze variabele 

is toegevoegd zodat onderscheid gemaakt kan worden tussen afdoeningen met en zonder 

schuldigverklaring. 

halt (vanaf verslagjaar 2017) 

Persoon is naar bureau Halt verwezen in verslagjaar 

Woonsituatie (vanaf verslagjaar 2017) 

Variabele die aangeeft of persoon in koopwoning of huurwoning woonachtig is. 

 

________________ 

1Als gevolg van de revisie van de inkomens- en vermogensstatistiek, zijn de categorieën van deze 

variabelen vanaf verslagjaar 2015 niet direct vergelijkbaar met eerdere verslagjaren.  

Toestemming voor gebruik van variabelen 

Voor enkele variabelen is toestemming van de bronleveranciers nodig. Deze toestemming 

Het gaat om de variabelen op basis van de volgende bronnen: 

Vektis-bestanden 

 WTCG 

 basis_ggz_2017 

 special_ggz_2017 

 WETEIGENRISICO_2017 

 WETEIGENRISICOPERC_2017 

 SOMZORGKOSTEN_INCLGGZ_2017 

 SOMZORGKOSTEN_EXCLGGZ_2017 

 zvw_wijkverpleging_2017 

 zvw_zintuigelijke_handicap_2017 

CAK-bestanden 

 wmo_cak_huishoudelijke_hulp 

 wmo_cak_ondersteuning_thuis 

 wmo_cak_hulpmiddelen_diensten 

 wmo_cak_verblijf_opvang 

WSW 

 WSWindicatie_2016 

 WSWdienstbetrekking_2016 

 WSWregulier_2016 

INDICAWBZTABJJJJVV 

 AWBZzmv 

 AWBZperszzv 



Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2020 

44 

 AWBZverpzzv 

 AWBZbgizzv 

 AWBZbggzzv 

 AWBZbg 

 aantminAWBZperszzv 

 aantminAWBZverpzzv 

 aantminAWBZbgizzv 

 aantdagdAWBZbggzzv 

INDICWLZJJJJTABVV 

 wlz_pgb 

 wlz_indicatie 

 wlz_verblijf 

 wlz_vpt 

 wlz_mpt 

JGDHULPJJJJBUSVV 

 JHmgesloten 

 JHmgezin 

 JHmov 

 JHmpleeg 

 JHzambulant 

 JHzdag 

 JHznetwerk 

 JHzwijk 

JGDBESCHERMJJJJBUSVV 

 JBots_2017 

 JBvoogdij_2017 

JGDRECLASJJJJBUSVV 

 JR 

HALTJJJJTABVV  

 Halt 

GRBSJJJJTABVV 

 rechtsbijstand 

 rechtsbijstand_rechtsgebied 

SLOJJJJTABVV  

 geregistreerd_slachtoffer_misdrijf 

SHNJJJJTABVV 

 slachtofferhulp 
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VERDJJJJTABVV 

 verdachte_misdrijf 

 verdachte_vermogensmisdrijf 

 verdachte_vernieling_openbare_orde 

 verdachte_geweldsmisdrijf 

 verdachte_overig_misdrijf_wetboek_strafrecht 

 verdachte_verkeersmisdrijf 

 verdachte_drugsmisdrijf 

 verdachte_vuurwapenmisdrijf 

 verdachte_misdrijf_overige_wetten 

 verdachte_onbekend_misdrijf 

 aantal_geregistreerd_verdachte_afgelopen_5_jaar 

GEDETINEERDENJJJJTABVV 

 gedetineerd 

 zwaarste_misdrijf_gedetineerd 

 detentierecidive 

UITSTROOMOMJJJJTABVV 

 afdoening_OM 

 afdoening_OM_geldboete 

 afdoening_OM_taakstraf 

 afdoening_OM_ontzegging_rijbevoegdheid 

 afdoening_OM_overige_strafbeschikking 

 afdoening_OM_vermogensmisdrijf 

 afdoening_OM_vernieling_openbare_orde 

 afdoening_OM_geweldsmisdrijf 

 afdoening_OM_overig_misdrijf_wetboek_strafrecht 

 afdoening_OM_verkeersmisdrijf 

 afdoening_OM_drugsmisdrijf 

 afdoening_OM_vuurwapenmisdrijf 

 afdoening_OM_misdrijf_overige_wetten 

 afdoening_OM_onbekend_misdrijf 

UITSTROOMRECHTERJJJJTABVV 

 afdoening_rechter 

 afdoening_rechter_geldboete 

 afdoening_rechter_werkstraf_leerstraf 

 afdoening_rechter_gevangenisstraf 

 afdoening_rechter_jeugddetentie 

 afdoening_rechter_vermogensmisdrijf 

 afdoening_rechter_vernieling_openbare_orde 

 afdoening_rechter_geweldsmisdrijf 
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 afdoening_rechter_overig_misdrijf_wetboek_strafrecht 

 afdoening_rechter_verkeersmisdrijf 

 afdoening_rechter_drugsmisdrijf 

 afdoening_rechter_vuurwapenmisdrijf 

 afdoening_rechter_misdrijf_overige_wetten 

 afdoening_rechter_onbekend_misdrijf 

WSNP 

 wsnp 

MEDICIJNJJJJTABVV 

 medicijn_psychofarmaca 

 medicijn_verslaving 

 medicijn_antidepressiva 

 medicijn_antipsychotica 

 medicijn_hoofdtypeA 

 medicijn_hoofdtypeB 

 medicijn_hoofdtypeC 

 medicijn_hoofdtypeD 

 medicijn_hoofdtypeG 

 medicijn_hoofdtypeH 

 medicijn_hoofdtypeJ 

 medicijn_hoofdtypeL 

 medicijn_hoofdtypeM 

 medicijn_hoofdtypeN 

 medicijn_hoofdtypeP 

 medicijn_hoofdtypeR 

 medicijn_hoofdtypeS 

 medicijn_hoofdtypeV 

 medicijn_hoofdtypeY 

WANBZVWJJJJTABVV 

 wanbetaler_zorgverzekering 

DOELGROEPREGISTERJJJJEINDVV 

 Doelgroepregister 

SMALLE DEFINITIE GEREGISTREERDE PROBLEMATISCHE SCHULDEN 

 smalle_def_problematische_schulden 

 smalle_def_problematische_schulden_HH 

Omdat de Wanbetalers Zorgverzekeringswet onderdeel zijn van de smalle definitie gere-

gistreerde problematische schulden is voor het gebruik van deze variabelen toestemming 

nodig van het CAK. 
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Omdat betalingsachterstanden van Wet Mulder-boetes bij het Centraal Justitieel Incasso-

bureau (CJIB) onderdeel zijn van de smalle definitie geregistreerde problematische 

schulden moet het gebruik van deze variabelen gemeld worden aan het CJIB. 
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4. Bestanden met kerncijfers wijken en buurten 

Microdatabestand 

Naast de stapelingsmonitorbestanden is per verslagjaar een bestand beschikbaar gesteld 

met kerncijfers met betrekking tot wijken en buurten. Het gaat om de volgende bestan-

den: 

 ‘201002 Wijkbuurt kerncijfers 2019 V1.sav ‘ 

 ‘201002 Wijkbuurt kerncijfers 2018 V1.sav ‘ 

 ‘201002 Wijkbuurt kerncijfers 2017 V1.sav ‘ 

 

Deze bestanden zijn op persoonsniveau en bevatten informatie over het betreffende ver-

slagjaar over de wijk en buurt waar de persoon woonachtig was op 31 december van het 

verslagjaar. Personen die woonachtig zijn in dezelfde wijk of buurt hebben dus hetzelfde 

kerncijfer. De gegevens zijn afkomstig uit de Statline-tabel Kerncijfers wijken en buurten 

2017, 2018 en 2019. Bij kleine aantallen zijn de gegevens onderdrukt om onthulling te 

voorkomen. Voor het verslagjaar 2019 ontbreken nog enkele gegevens.  

RINPERSOONS 

Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een bsn/sofinummer naar rinpersoon 

RINPERSOON 

Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het sofi-nummer/bsn 

gem 

Gemeentecode verslagjaar van de woongemeente op 31 december verslagjaar 

wc 

Wijkcode verslagjaar 

bc 

Buurtcode verslagjaar 

kerncijfer_bijstand_w 

Aandeel personen in de wijk die een bijstandsuitkering ontvangen 

kerncijfer_AO_w 

Aandeel personen in de wijk die een AO-uitkering ontvangen 

kerncijfer_WW_w 

Aandeel personen in de wijk die een WW-uitkering ontvangen 

kerncijfer_AOW_w 

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83765NED/table?ts=1602081307950
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84286NED/table?ts=1602081323127
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84583NED/table?ts=1602081335505
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Aandeel personen in de wijk die een AOW-uitkering ontvangen 

kerncijfer_diefstal_w 

Aantal geregistreerde diefstallen uit woning/schuur/e.d. in de wijk per 1000 inwoners 

kerncijfer_misdrijven_w 

Aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven in de wijk per 1000 inwoners 

kerncijfer_vernieling_w 

Aantal geregistreerde vernieling en misdrijven tegen openbare orde in de wijk per 1000 

inwoners 

kerncijfer_inkomenlaagste40_w 

Aandeel particuliere huishoudens in de wijk die behoren tot de landelijke 40% huishou-

dens met het laagste huishoudensinkomen 

kerncijfer_inkomenlaagste20_w 

Aandeel particuliere huishoudens in de wijk die behoren tot de landelijke 20% huishou-

dens met het laagste huishoudensinkomen 

kerncijfer_inkomenlaag_w 

Aandeel particuliere huishoudens in de wijk met een laag inkomen 

kerncijfer_inkomensocmin_w 

Aandeel particuliere huishoudens in de wijk met een inkomen onder of rond het sociaal 

minimum 

kerncijfer_lft0tot15jaar_w 

Aandeel personen in de wijk dat op 1 januari 0 tot 15 jaar oud is 

kerncijfer_lft15tot25jaar_w 

Aandeel personen in de wijk dat op 1 januari 15 tot 25 jaar oud is 

kerncijfer_lft25tot45jaar_w 

Aandeel personen in de wijk dat op 1 januari 25 tot 45 jaar oud is 

kerncijfer_lft45tot65jaar_w 

Aandeel personen in de wijk dat op 1 januari 45 tot 65 jaar oud is 

kerncijfer_lft65jaarofouder_w 

Aandeel personen in de wijk dat op 1 januari 65 jaar of ouder is 

kerncijfer_hheenpers_w 

Aandeel eenpersoonshuishoudens in de wijk 

kerncijfer_hhzonderkind_w 

Aandeel huishoudens zonder kinderen in de wijk 
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kerncijfer_hhmetkind_w 

Aandeel huishoudens met kinderen in de wijk 

kerncijfer_Meergezinswoning_w 

Aandeel meergezinswoningen in de wijk 

kerncijfer_Koopwoning_w 

Aandeel koopwoningen in de wijk 

kerncijfer_bijstand_b 

Aandeel personen in de buurt die een bijstandsuitkering ontvangen 

kerncijfer_AO_b 

Aandeel personen in de buurt die een AO-uitkering ontvangen 

kerncijfer_WW_b 

Aandeel personen in de buurt die een WW-uitkering ontvangen 

kerncijfer_AOW_b 

Aandeel personen in de buurt die een AOW-uitkering ontvangen 

kerncijfer_diefstal_b 

Aantal geregistreerde diefstallen uit woning/schuur/e.d. in de buurt per 1000 inwoners 

kerncijfer_misdrijven_b 

Aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven in de buurt per 1000 inwoners 

kerncijfer_vernieling_b 

Aantal geregistreerde vernieling en misdrijven tegen openbare orde in de buurt per 1000 

inwoners 

kerncijfer_inkomenlaagste40_b 

Aandeel particuliere huishoudens in de buurt die behoren tot de landelijke 40% huishou-

dens met het laagste huishoudensinkomen 

kerncijfer_inkomenlaagste20_b 

Aandeel particuliere huishoudens in de buurt die behoren tot de landelijke 20% huishou-

dens met het laagste huishoudensinkomen 

kerncijfer_inkomenlaag_b 

Aandeel particuliere huishoudens in de buurt met een laag inkomen 

kerncijfer_inkomensocmin_b 

Aandeel particuliere huishoudens in de buurt met een inkomen onder of rond het sociaal 

minimum 
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kerncijfer_lft0tot15jaar_b 

Aandeel personen in de buurt dat op 1 januari 0 tot 15 jaar oud is 

kerncijfer_lft15tot25jaar_b 

Aandeel personen in de buurt dat op 1 januari 15 tot 25 jaar oud is 

kerncijfer_lft25tot45jaar_b 

Aandeel personen in de buurt dat op 1 januari 25 tot 45 jaar oud is 

kerncijfer_lft45tot65jaar_b 

Aandeel personen in de buurt dat op 1 januari 45 tot 65 jaar oud is 

kerncijfer_lft65jaarofouder_b 

Aandeel personen in de buurt dat op 1 januari 65 jaar of ouder is 

kerncijfer_hheenpers_b 

Aandeel eenpersoonshuishoudens in de buurt 

kerncijfer_hhzonderkind_b 

Aandeel huishoudens zonder kinderen in de buurt 

kerncijfer_hhmetkind_b 

Aandeel huishoudens met kinderen in de buurt 

kerncijfer_Meergezinswoning_b 

Aandeel meergezinswoningen in de buurt 

kerncijfer_Koopwoning_b 

Aandeel koopwoningen in de buurt 
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5. Versies 

Versiegeschiedenis 

Versie 1 

 ‘141127 Stapelingsbestand SZW 2012 V1.sav’ 

Versie 2 

 ‘150129 Stapelingsbestand SZW 2012 V2.sav’ 

Versie 3 

 ‘160314 Stapelingsbestand SZW 2013 V3_deel1.sav’ 

 ‘160202 Stapelingsbestand SZW 2013 V3_deel2.sav’ 

 

Versie 4 

 ‘170421 Stapelingsmonitor SZW 2014 V4_deel1.sav’ 

 ‘170511 Stapelingsmonitor SZW 2014 V4_deel2.sav’ 

 

Versie 5 

 

 ‘180328 Stapelingsmonitor SZW 2015 V1.sav’ 

 ‘180327 Stapelingsmonitor SZW 2014 V6.sav’ 

 ‘180321 Stapelingsbestand SZW 2013 V4.sav’ 

 ‘180321 Stapelingsbestand SZW 2012 V3.sav’ 

 

Versie 6 

 ‘191223 Stapelingsmonitor SZW 2017 V2.sav’ 

 ‘191223 Stapelingsmonitor SZW 2016 V2.sav‘ 

 

Versie 7 

 ‘200930 Stapelingsmonitor SZW 2019 V1.sav‘ 

 ‘200930 Stapelingsmonitor SZW 2018 V1.sav‘ 

 ‘200930 Stapelingsmonitor SZW 2017 V3.sav‘ 

 

Versie 8 

 ‘200930 Stapelingsmonitor SZW 2019 V2.sav‘ 

 

Versie 9 

 ‘211130 Stapelingsmonitor SZW 2020 V1.sav‘ 

 ‘211130 Stapelingsmonitor SZW 2019 V3.sav‘ 

 ‘211130 Stapelingsmonitor SZW 2018 V2.sav‘ 

 ‘211130 Stapelingsmonitor SZW 2017 V4.sav‘ 
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Wijzigingen tussen versies 

Wijzigingen versie 9 t.o.v. versie 8 

 In deze versie is de stapelingsmonitor geüpdatet met cijfers over het jaar 2019 en 

waar mogelijk met gegevens over 2020.  

 Net als in versie 6, is per verslagjaar een bestand opgeleverd. De populatie van het 

stapelingsbestand 2019 en 2020 omvat personen ingeschreven in de BRP op 31 

december van het verslagjaar.  

 Het format en de naamgeving van alle variabelen in de bestanden zijn zoveel 

mogelijk consistent gebleven ten opzichte de stapelingsbestanden van versie 7 en 8. 

 Naast de variabelen in versie 7 en 8 zijn nieuwe variabelen toegevoegd aan de 

stapelingsbestanden. Nieuw vanaf verslagjaar 2019 zijn indicatoren m.b.t. 

geregistreerde problematische schulden volgens de smalle definitie op 1 januari 

van het verslagjaar. Daarnaast is voor verslagjaar 2020 gebruik van de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) toegevoegd. 

 Bij de variabelen m.b.t. het verplicht eigen risico zorgkosten zijn geen gegevens 

beschikbaar voor minderjarige personen. Vanaf 2017 zijn bij deze variabelen 

daarnaast ook personen die in het verslagjaar 18 jaar worden op missing gezet. Dit 

omdat de ziektekostengegevens van deze personen niet voor het gehele jaar 

beschikbaar zijn en daardoor mogelijk een vertekend beeld geven. 

 Tot slot zijn enkele andere aanpassingen doorgevoerd vanaf verslagjaar 2017. 

Variabelen m.b.t Wet langdurige zorg (WLZ), detentierecidive en 

instroom/uitstroom in de bijstand zijn verbeterd. Variabelen met betrekking tot het 

vermogen zijn voor 2017 en 2018 vervangen voor definitieve herziene gegevens.  

 De bestanden met betrekking tot verslagjaren 2011 tot en met 2016 zijn ongewijzigd. 

Deze bestanden kunnen gebruikt blijven worden voor onderzoek met betrekking tot 

deze verslagjaren.  

Wijzigingen versie 8 t.o.v. versie 7 

 In deze versie is het databestand voor verslagjaar 2019 aangevuld met enkele 

variabelen op basis van de Gezondheidsenquête van het CBS. 

Wijzigingen versie 7 t.o.v. versie 6 

 In deze versie is de stapelingsmonitor geüpdatet met cijfers over het jaar 2017, 2018, 

en waar mogelijk met gegevens over 2019.  

 Net als in versie 6, is per verslagjaar een bestand opgeleverd. De populatie van het 

stapelingsbestand 2017, 2018 en 2019 omvat personen ingeschreven in de BRP op 31 

december van het verslagjaar.  

 Het format en de naamgeving van alle variabelen in de bestanden zijn zoveel 

mogelijk consistent gebleven ten opzichte de stapelingsbestanden van versie 6. 
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 Naast de variabelen in versie 6 zijn nieuwe variabelen toegevoegd aan de 

stapelingsbestanden. De nieuw toegevoegde variabelen betreffen met name 

variabelen die een indicatie zijn voor mogelijke problematiek. Dit met als doel de 

bestanden niet alleen te kunnen gebruiken voor onderzoek naar stapeling van 

voorzieningen en regelingen in het sociale domein, maar ook voor onderzoek naar 

multiproblematiek.  

 De bestanden met betrekking tot verslagjaren 2011 tot en met 2016 zijn ongewijzigd. 

Deze bestanden kunnen gebruikt blijven worden voor onderzoek met betrekking tot 

deze verslagjaren.  

Wijzigingen versie 6 t.o.v. versie 5 

 In deze versie is de stapelingsmonitor geüpdatet met cijfers over het jaar 2016, en 

waar mogelijk met gegevens over 2017.  

 Net als in versie 5, is per verslagjaar een bestand opgeleverd. De populatie van het 

stapelingsbestand 2016 omvat personen ingeschreven in de BRP op 31 december 

2016. De populatie van het stapelingsbestand 2017 omvat personen ingeschreven in 

de BRP op 31 december 2017.  

 Het format en de naamgeving van alle variabelen in het bestand zijn consistent 

gebleven ten opzichte de stapelingsbestanden van versie 5. 

 Het stapelingsbestand 2015 bevatte in versie 5 naast gegevens over verslagjaar 2015 

ook (voorlopige) gegevens over verslagjaar 2016. In de huidige versie bevat het 

stapelingsbestand 2015 enkel gegevens over verslagjaar 2015. Deze gegevens over 

2015 zijn ongewijzigd ten opzichte van de eerdere versie. 

 De bestanden met betrekking tot verslagjaren 2011 tot en met 2014 zijn ongewijzigd. 

Deze bestanden kunnen gebruikt blijven worden voor onderzoek met betrekking tot 

deze verslagjaren.  

Wijzigingen versie 5 t.o.v. versie 4 

 De populatie van het stapelingsbestand 2015 omvat personen ingeschreven in de BRP 

op 31 december 2015. Het format en de naamgeving van alle variabelen in het 

bestand zijn, waar mogelijk, consistent gebleven ten opzichte de stapelingsbestanden 

van versie 4. 

 Bij voorgaande versies werd de stapelingsmonitor verrijkt met informatie uit de 

stapelingsmonitor van eerdere verslagjaren. Dit werd gedaan zodat zichtbaar werd of 

personen in de jaren 2011 tot en met 2014 gebruik maakten van de regelingen en 

voorzieningen, voor zover mensen in die jaren op 31 december in Nederland 

woonden. Doordat deze gegevens steeds aan de populatie van 31 december van het 

meest recente verslagjaar werden gekoppeld, verloren we in het bestand personen die 

niet in opeenvolgende jaren voorkomen in de GBA/BRP, maar mogelijk wel gebruik 

hebben gemaakt van een regeling. Dit is in de huidige versie hersteld door per 

verslagjaar een microdatabestand aan te leveren dat betrekking heeft op alle personen 

die op 31 december van het desbetreffende verslagjaar voorkomen in de GBA/BRP. 



Documentatierapport Stapelingsbestand SZW 2012-2020 

55 

Vanwege de hoeveelheid data zal per verslagjaar één bestand worden opgeleverd. 

Met uitzondering van verslagjaar 2011. Gegevens over 2011 zijn alleen beschikbaar 

voor de populatie op 31 december 2012 en worden samen met de gegevens over 2012 

opgeleverd in één microdatabestand.  

 De Compensatieregeling Eigen Risico (CER) en de tegemoetkoming chronisch zie-

ken en gehandicapten (Wtcg) zijn per 1 januari 2014 afgeschaft. Budget voor de CER 

en de Wtcg zijn overgeheveld naar gemeenten, die dit geld via de Wmo en bijzondere 

bijstand kunnen inzetten. Vanaf verslagjaar 2014 komt de variabele over CER niet 

meer voor. De variabele met betrekking tot de Wtcg komt vanaf verslagjaar 2015 niet 

meer voor. 

 Per 1 januari 2015 is de organisatie van jeugdhulp, de zorg voor ouderen, chronisch 

zieken en gehandicapten veranderd. De Algemene wet Bijzondere ziektekosten 

(AWBZ) houdt in 2015 op te bestaan. De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor per-

sonen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig 

hebben. Ondersteuning bij zelfredzaamheid, beschermd wonen en opvang worden ge-

financierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, deze ver-

vangt de Wmo. Verpleging en verzorging en behandeling bij zintuiglijk gehandicap-

ten wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Jeugdhulp voor kin-

deren en jongeren onder de 18 jaar wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet. Als ge-

volg van deze wetswijzigingen zijn zorgcliënten overgegaan van het ene naar het an-

dere zorgdomein (AWBZ, Wmo, Wmo 2015, Wlz, Zvw en Jeugdwet). Een deel van 

deze regelingen (Wmo 2015 en de Jeugdwet) is vanaf 1 januari 2015 gedecentrali-

seerd en wordt uitgevoerd door gemeenten. Wijzigingen in de organisatie van jeugd-

hulp, de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hebben gevolgen voor 

de informatie die over deze zorg geregistreerd wordt en beschikbaar komt. Dit bete-

kent dat de gegevens over 2015 beperkt vergelijkbaar zijn met die over 2011-2014. 

Daarnaast moet wegens de beleidsvrijheid van de huidige uitvoerende partijen wat 

ingeboet worden op de vergelijkbaarheid tussen regio’s. 

 De inkomens- en vermogensstatistiek is grondig gereviseerd. Dit heeft verschillende 

gevolgen: er heeft een basisverlegging van de populatie plaatsgevonden. In versie 1 

tot en met 4 werden de inkomensgegevens bepaald voor de populatie op 31 december 

van het verslagjaar. Deze populatie is in de gereviseerde inkomens- en vermogenssta-

tistiek verlegd naar 1 januari van het verslagjaar: voor deze populatie worden de in-

komensgegevens in het verslagjaar bepaald. Ook is de waarneming van diverse in-

komensbestanddelen verbeterd. De basisverlegging van de bevolking en de verbete-

ring in de waarneming van inkomensbestanddelen leiden tot een hoger besteedbaar 

inkomen en een iets andere verdeling hiervan over bevolkingsgroepen. Ook worden 

zeer hoge bedragen niet langer afgeknot. Daarnaast zijn verschillende inkomensvari-

abelen voor 2015 niet meer direct vergelijkbaar met de variabelen uit eerdere verslag-

jaren. 

 Vanaf verslagjaar 2015 worden voor de variabelen Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kin-

deropvangtoeslag en Kindgebondenbudget ook de door het huishouden ontvangen 
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bedrag opgenomen in de stapelingsmonitor. Dit is een uitbreiding ten opzichte van 

eerdere jaren. De indicatoren Huurtoeslag, Zorgtoeslag, en Kindgebondenbudget en 

de bijbehorende bedragen worden afgeleid uit de inkomensstatistiek, dus bovenge-

noemde punten over de revisie zijn ook hier van toepassing.  

Wijzigingen versie 4 t.o.v. versie 3 

 De populatie van versie 3 van het stapelingsbestand omvat personen ingeschreven in 

de BRP op 31 december 2014. Versie 4 van het stapelingsbestand bevat gegevens 

over verslagjaar 2014. Het format en de naamgeving van alle variabelen in het 

bestand zijn consistent gebleven ten opzichte van versie 2 van het stapelingsbestand.  

 Versie 3 van het stapelingsbestand bevatte gegevens over verslagjaar 2014, 

waaronder gegevens over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, 

werkloosheidsuitkeringen, bijzondere bijstandsuitkeringen, WSW-indicaties, 

jeugdzorg, gebruik zorg met verblijf via de AWBZ, AWBZ indicaties afgegeven door 

Bureau Jeugdzorg (BJZ), rugzakjes, de wettelijke schuldsanering en het vermogen 

van huishoudens. Al deze gegevens zijn in versie 4 van het stapelingsbestand 

geactualiseerd met behulp van recentere versies van de brongegevens. 

 Versie 3 van het stapelingsbestand bevatte gegevens over bijzondere 

bijstandsuitkeringen voor verslagjaren 2011 tot en met 2013. In verband met een 

wijziging van de tool waarmee het bestand voor de Stapelingsmonitor werd 

samengesteld zijn deze gegevens in versie 4 van het stapelingsbestand geactualiseerd 

met behulp van recentere versies van de brongegevens.  

 Versie 4 van het stapelingsbestand is gedeeld in twee delen. Beide delen omvatten de 

2014 populatie, namelijk personen ingeschreven in de BRP op 31 december 2014.  

- Deel 1 van versie 4 van het stapelingsbestand omvat de 2014 populatie verrijkt 

met informatie over verslagjaar 2014. Deel 2 van versie 4 van het 

stapelingsbestand omvat de 2014 populatie verrijkt met informatie over 

verslagjaren 2011 tot en met 2013 afkomstig uit versie 3 van het 

stapelingsbestand. Dit bestand bevat in principe dezelfde set aan indicatoren als 

in deel 1 van versie 4 van het stapelingsbestand. Daarnaast bevat deel 2 van 

versie 4 gegevens over de compensatie eigen risico zorgverzekeringswet (CER) 

en verslagjaar 2011 tot en met 2013. De compensatie eigen risico 

zorgverzekeringswet (CER) is per 2014 afgeschaft en is daarom niet opgenomen 

voor verslagjaar 2014 in deel 1 van versie 4. Doormiddel van de variabelen 

INUPDATE2012 en INUPDATE2013 kan in deel 2 van versie 4 van het 

stapelingsbestand afgeleid worden welke personen tot respectievelijk de 2012 en 

2013 populaties behoren. 

- Twee procent van de 2014 populatie stond een jaar eerder (op 31-12-2013) niet 

ingeschreven in de BRP. Het gevolg hiervan is dat voor de betreffende personen 

geen informatie over verslagjaren 2013, 2011 en 2012 beschikbaar is vanuit 

versie 3 van het stapelingsbestand. Voor deze personen hebben daarom alle 

indicatoren in deel 2 van versie 4 van het stapelingsbestand een missingscode 
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toegewezen gekregen. Van de personen uit de 2014 populatie die wel 

voorkwamen in de 2013 populatie, stond twee procent ultimo 2012 (op 31-12-

2012) niet ingeschreven in de BRP. Het gevolg hiervan is dat voor de 

betreffende personen geen informatie over verslagjaren 2011 en 2012 

beschikbaar is vanuit versie 3 van het stapelingsbestand. 

 Alle gegevens over inkomen (van personen en huishoudens) en over het vermogen 

van huishoudens in verslagjaar 2014 zijn gebaseerd op definitieve gegevens. 

 Voor verslagjaar 2014 in versie 4 wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen 

eerstelijns en overige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de 

Zorgverzekeringswet (ZvW). Een deel van de eerstelijns GGZ is verschoven naar de 

huisarts (en niet apart te onderscheiden), daarnaast is nu sprake van Basis GGZ 

(behandeling van lichte tot matige psychische problemen (rest van de vroegere 

eerstelijns en deel van vroegere tweedelijns GGZ)) en Gespecialiseerde GGZ 

(behandeling van zwaardere psychische problemen). Vergelijkbaarheid met 

verslagjaren 2011 tot en met 2013 waarbij eerstelijns en overige GGZ worden 

onderscheiden is dus beperkt. 

 Voor verslagjaren 2011 tot en met 2013 werd nagegaan of een persoon in schooljaren 

jjjj-1/jjjj en, of jjjj/jjjj+1 leerlinggebonden financiering (LGF of het 'rugzakje') had. 

Per 1 augustus 2014 is deze financiering afgeschaft. Voor verslagjaar 2014 zijn 

daarom alleen gegevens over schooljaar 2013/2014 (peildatum september 2013) 

beschikbaar. 
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Wijzigingen versie 3 t.o.v. versie 2 

 De populatie van versie 3 van het stapelingsbestand omvat personen ingeschreven in 

de GBA op 31 december 2013. Versie 3 van het stapelingsbestand bevat gegevens 

over verslagjaar 2013 en, indien beschikbaar, over 2014. Het format en de 

naamgeving van alle variabelen in het bestand zijn consistent gebleven ten opzichte 

van versie 2 van het stapelingsbestand.  

 De volgende gegevens zijn toegevoegd aan versie 3 van het stapelingsbestand: 

- toegekende persoonsgebonden budgetten (PGB) over verslagjaren 2011 tot en 

met 2014; 

- voorzieningen voor wonen en voor vervoer gefinancierd vanuit de Wet   

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over verslagjaar 2013; 

- totaal aantal personen in het huishouden op 31 december 2013 (AANTPPHH). 

 Versie 2 van het stapelingsbestand bevatte gegevens over verslagjaar 2013, 

waaronder gegevens over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, 

werkloosheidsuitkeringen, bijzondere bijstandsuitkeringen, WSW-indicaties, 

jeugdzorg, gebruik zorg met verblijf via de AWBZ, AWBZ indicaties afgegeven door 

Bureau Jeugdzorg (BJZ), rugzakjes, de wettelijke schuldsanering en het vermogen 

van huishoudens. Al deze gegevens zijn in versie 3 van het stapelingsbestand 

geactualiseerd met behulp van recentere versies van de brongegevens. 

 Versie 3 van het stapelingsbestand is gedeeld in twee delen. Beide delen omvatten de 

2013 populatie, namelijk personen ingeschreven in de GBA op 31 december 2013.  

- Deel 1 van versie 3 van het stapelingsbestand omvat de 2013 populatie verrijkt 

met informatie over verslagjaren 2011 en 2012 afkomstig uit versie 2 van het 

stapelingsbestand. Dit bestand bevat in principe dezelfde set aan indicatoren als 

in deel 2 van versie 3 van het stapelingsbestand, afgezien van nieuwe informatie 

over persoonsgebonden budgetten en voorzieningen vanuit de Wmo. Een 

verdere uitzondering hierop zijn gegevens over de compensatie eigen risico 

zorgverzekeringswet (CER) en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten (WTCG) over verslagjaar 2013. Deze gegevens zijn niet 

geactualiseerd sinds versie 2 van het stapelingsbestand en zijn daarom 

opgenomen in deel 1 van versie 3 van het stapelingsbestand. Doormiddel van de 

variabelen INUPDATE2012 en INUPDATE2013 kan in deel 1 van versie 3 van 

het stapelingsbestand afgeleid worden welke personen tot respectievelijk de 

2012 en 2013 populaties behoren. 

- Twee procent van de 2013 populatie stond een jaar eerder (op 31-12-2012) niet 

ingeschreven in het GBA. Het gevolg hiervan is dat voor de betreffende 

personen geen informatie over verslagjaren 2011 en 2012 beschikbaar is vanuit 

versie 2 van het stapelingsbestand. Voor deze personen hebben daarom alle 

indicatoren in deel 1 van versie 3 van het stapelingsbestand een missingscode 

toegewezen gekregen. 
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- Deel 2 van versie 3 van het stapelingsbestand bevat een aantal gegevens uit 

verslagjaren vóór 2013. Dit betreft indicatoren die geheel nieuw zijn toegevoegd 

aan het stapelingsbestand, zoals toegekende persoonsgebonden budgetten 

(PGB).  

 Alle gegevens over inkomen (van personen en huishoudens) en over het vermogen 

van huishoudens in verslagjaar 2013 zijn gebaseerd op definitieve gegevens. 

 In versie 3 van het stapelingsbestand wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen 

tweedelijns en overige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gefinancierd vanuit de 

Zorgverzekeringswet (ZvW), maar zijn deze gegevens samengevoegd tot de variabele 

OVERIGE_GGZ. Onderscheid tussen eerstelijns en overige GGZ blijft wel mogelijk. 

Deze aanpassing is ook in deel 1 van versie 3 van het stapelingsbestand doorgevoerd 

voor verslagjaren 2011 en 2012. 

 In versie 3 van het stapelingsbestand zijn de indicatoren over het aantal kinderen, 

volwassenen, 65-plussers, en totaal aantal personen in het huishouden in 2013 

berekend op basis van de huishoudenssamenstelling in het GBA. Dit betreft 

respectievelijk de variabelen AANTKINDHH_2013, AANTVOLWHH_2013, 

AANT65PLUSHH_2013 en AANTPPHH_2013. In eerdere versies van het 

stapelingsbestand zijn deze variabelen berekent op basis van de 

huishoudenssamenstelling volgens de inkomensstatistiek. In versie 3 van het 

stapelingsbestand is het ook mogelijk om het aantal personen in het huishouden 

volgens de inkomensstatistiek af te leiden. Daarvoor moet het bestand geaggregeerd 

worden op de sleutel RINPERSOONSKERN en RINPERSOONKERN en daarbij het 

aantal personen per leeftijdscategorie gesommeerd worden. 

 

 

 

 


