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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Personen met een toegekend PGB voor AWBZ- of Wlz-zorg.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2011 t/m 2019. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze 
toestemming is te verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen 

naar het mailadres: Microdata@cbs.nl. Hiervandaan nemen we vervolgens contact op 

met de dataleverancier voor het regelen van toestemming. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Personen met een toegekend PGB voor AWBZ- of Wlz-zorg”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

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

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Het PGBAWBZ bestand bevat gegevens over door zorgkantoren aan personen toegekende 

persoonsgebonden budgetten (pgb) waarmee zij zelf zorg kunnen inkopen die gefinancierd is 

uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of, vanaf 2015, uit de Wet langdurige 

zorg (Wlz).Voor het gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. 

Deze toestemming is te verkrijgen door een mail met het analyseplan of de offerte te sturen 

naar het mailadres: SGZData@cbs.nl. Hiervandaan nemen we vervolgens contact op met de 

dataleverancier voor het regelen van toestemming. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van dit bestand bestaat uit alle personen die een persoonsgebonden budget voor 

het inkopen van AWBZ- of Wlz-zorg toegekend hebben gekregen en die ingeschreven stonden 

in de gemeentelijke basisadministrie / basisregistratie personen. 

Methodologie 

AWBZ- en Wlz-zorg kan worden verkregen in natura, of in de vorm van een pgb waarmee de 

cliënt zelf zorg kan inkopen. Voor een pgb voor AWBZ- of Wlz-zorg is een indicatie nodig 

van het CIZ of voor een AWBZ-pgb een indicatie Bureau Jeugdzorg (jongeren met een 

psychische of psychiatrische aandoening), waarin staat op wat voor type en hoeveel zorg 

iemand recht heeft. Het zorgkantoor bepaalt aan de hand van de indicatie de hoogte van het 

persoonsgebonden budget en betaalde dit tot 2015 aan de verzekerde. Vanaf 2015 wordt het 

pgb overgemaakt aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die het budget beheert en 

uitbetalingen in opdracht van de pgb-houder verricht. Het gaat om zorg voor mensen met een 

somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening, en mensen met een 

lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap. De pgb’s kunnen worden toegekend 

voor de inkoop van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend 

verblijf. Met een pgb mag geen geneeskundige behandeling of therapie worden betaald. Ook 

permanent verblijf in een instelling kan niet met een pgb gefinancierd worden. Bij personen 

met een indicatie voor een zorgzwaartepakket (AWBZ) of zorgprofiel (Wlz) wordt bij de 

toekenning van het pgb het pakket omgezet in het equivalent in extramurale functies. Het is 

op basis van deze dataset niet bekend of dit toegekende pgb ook volledig is ingezet voor het 

inkopen van zorg en ook niet of het is ingezet voor de functie (type zorg) waar de indicatie 

voor is gegeven. 

 

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

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 BEGINPGBAWBZ A8 

4 PGBAWBZFUNCTIE A1 

5 EINDPGBAWBZ A8 

6 PGBDOMGROND A1 

7 PGBSECGROND A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA) of Basisregistratie Personen (BRP). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) of Basisregistratie Personen (BRP). Omdat het 

A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het 

uniek houden van aan personen gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende 

registraties) vervangen door het RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. 

Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te 

hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te 

rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

BEGINPGBAWBZ 

Begindatum toegekend PGB JJJJMMDD 

Definitie  

De begindatum van een toegekend persoonsgebonden budget (PGB) voor de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) functie. 

Toelichting bij de definitie  

Datum van ingang toegekend PGB, zoals vermeld in de PGB toekenning. 
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PGBAWBZFUNCTIE 

Functie toegekend PGB 

Definitie  

De functie uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) indicatie waarvoor een 

persoonsgebonden budget (PGB) is toegekend. 

Toelichting bij de definitie  

Functie waarvoor een PGB is toegekend. Bepaalde soort zorg waarvoor iemand in aanmerking 

komt, binnen AWBZ of Wlz volgens de indicatie door het Centrum indicatiestelling zorg 

(CIZ), of binnen de AWBZ door Bureau Jeugdzorg (BJZ). Iemand kan per functie kiezen of 

dit in natura danwel als pgb wordt ontvangen. De term 'Functie' heeft zijn oorsprong in de 

AWBZ maar ook in de Wlz wordt de zorg in deze categorieën ingedeeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 ADL-assistentie (Algemene dagelijkse levensverrichtingen) 

1 Begeleiding individueel 

2 Groepsbegeleiding 

3 Persoonlijke verzorging 

4 Verpleging 

5 Behandeling individueel 

6 Groepsbehandeling 

7 Kort verblijf 

8 Huishoudelijke verzorging 

9 Langdurig verblijf 

EINDPGBAWBZ 

Einddatum toegekend PGB JJJJMMDD 

Definitie  

De einddatum van een toegekend persoonsgebonden budget (PGB) voor de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) functie. 

Toelichting bij de definitie  

Datum van einde toegekend PGB, zoals vermeld in de PGB toekenning. 

PGBDOMGROND 

Dominantie grondslag 

Definitie  

De reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij 

hulp nodig heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp 

nodig heeft. Er moet een grondslag aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor zorg 

gefinancierd door de AWBZ of Wlz. De AWBZ/Wlz-grondslag wordt onafhankelijk  
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door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. Het kan zijn dat er meerdere 

redenen zijn waarom iemand aangewezen is op hulp, bijvoorbeeld iemand met zowel een 

verstandelijke handicap als een psychiatrische aandoening. In dat geval zal het CIZ vaststellen 

welke grondslag dominant is. De dominante grondslag is de grondslag met de zwaarstwegende 

beperkingen in relatie tot de zorgbehoefte van de verzekerde. De secundaire grondslag is de 

grondslag met de daaropvolgend zwaarstwegende beperkingen in relatie tot de zorgbehoeft 

van de verzekerde. Met ingang van 1 januari 2009 is een psychosociaal probleem geen reden 

meer voor een AWBZ-indicatie. Indicaties van vóór 2009 met de grondslag psychosociaal 

probleem die nog geldig zijn in de verslagperiode, zijn opgenomen bij de grondslag 

psychiatrische aandoening. Met ingang van het jaar 2016 wordt de grondslag van de indicatie 

niet meer door Vektis meegeleverd, maar wordt op de aanvangsdatum van de pgb-toekening 

vanuit CIZ indicatiedata bijgekoppeld. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Somatische aandoening 

2 Psychogeriatrische aandoening 

3 Psychiatrische aandoening 

4 Lichamelijke handicap 

5 Verstandelijke handicap 

6 Zintuiglijke handicap 

7 Psychosociaal probleem 

9 Onbekend 

PGBSECGROND 

Secundaire grondslag 

Definitie  

De reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij 

hulp nodig heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Reden waardoor iemand bepaalde activiteiten niet zelfstandig kan verrichten maar hierbij hulp 

nodig heeft. Er moet een grondslag aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor zorg 

gefinancierd door de AWBZ. De AWBZ-grondslag wordt onafhankelijk door het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) vastgesteld. Het kan zijn dat er meerdere redenen zijn waarom 

iemand aangewezen is op hulp, bijvoorbeeld iemand met zowel een verstandelijke handicap 

als een psychiatrische aandoening. In dat geval zal het CIZ vaststellen welke grondslag 

dominant is. De dominante grondslag is de grondslag met de zwaarstwegende beperkingen in 

relatie tot de zorgbehoefte van de verzekerde. De secundaire grondslag is de grondslag met de 

daaropvolgend zwaarstwegende beperkingen in relatie tot de zorgbehoeft van de verzekerde. 

Met ingang van 1 januari 2009 is een psychosociaal probleem geen reden meer voor een 

AWBZ-indicatie. Indicaties van vóór 2009 met de grondslag psychosociaal  
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probleem die nog geldig zijn in de verslagperiode, zijn opgenomen bij de grondslag 

psychiatrische aandoening. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Somatische aandoening 

2 Psychogeriatrische aandoening 

3 Psychiatrische aandoening 

4 Lichamelijke handicap 

5 Verstandelijke handicap 

6 Zintuiglijke handicap 

7 Psychosociaal probleem 

9 Onbekend 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

PGBAWBZ2011 t/m 2014TABV1  Eerste plaatsing  

PGBAWBZ2015 t/m 2016TABV1  Eerste plaatsing 

PGBAWBZ2017TABV1  Eerste plaatsing 

PGBAWBZ2018TABV1  Eerste plaatsing 

PGBAWBZ2019TABV1  Eerste plaatsing 

 


