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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 besteed PGB ten laste van Wlz, Wmo 2015 en 

Jeugdwet.” 

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 2015 t/m 2019. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Vanaf versie 2019TABV1: Intrekkingen voor pgb 2.0 zijn verrekend onder de personen 

met de betreffende intrekkingen voor de pgb 2.0 declaraties 

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

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

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

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie pgbwlzwmojwtab       4 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 5 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 6 

Onderwerp microdatabestand(en) .................................................................................................. 6 

Beschrijving ................................................................................................................................... 6 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 6 

Methodologie ................................................................................................................................. 6 

Procesverloop ................................................................................................................................. 7 

3. Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 8 

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 8 

Toelichting op de variabelen ............................................................................................. 9 

RINPERSOONS ............................................................................................................................ 9 

RINPERSOON............................................................................................................................... 9 

BEGINDECLPGB ......................................................................................................................... 9 

EINDDECLPGB ............................................................................................................................ 9 

VOLGNR ..................................................................................................................................... 10 

PGBTYPEDECL ......................................................................................................................... 10 

BEDRAGDECLPGB ................................................................................................................... 10 

RINPERSOONSZVL ................................................................................................................... 10 

RINPERSOONZVL ..................................................................................................................... 11 

KVKZVL ..................................................................................................................................... 11 

BEGINBUDGPGB ...................................................................................................................... 12 

EINDBUDGPGB ......................................................................................................................... 12 

WETPGB ..................................................................................................................................... 12 

IDZOKPGB ................................................................................................................................. 12 

TYPEZOKPGB ............................................................................................................................ 13 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 14 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie pgbwlzwmojwtab       5 

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 besteed PGB ten laste van Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet”. 

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 PGBWLZWMOJW bestand bevat de declaraties van personen met persoonsgebonden 

budgetten (pgb) die ze hebben ingezet voor zorg en/of voorzieningen die gefinancierd zijn uit 

de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of 

de Jeugdwet. Het bestand bevat gegevens over de budgethouders, over de budgetten en over 

de declaraties. Tevens bevat het gegevens over de zorgovereenkomsten die voor het verkrijgen 

van de zorg afgesloten zijn en over de zorgverleners die de zorg hebben verstrekt. Voor het 

gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te 

verkrijgen door een mail te sturen naar het mailadres: SGZdata@cbs.nl. Microdata Services 

neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming. 

Beschrijving van de populatie 

Alle personen met een persoonsgebonden budget en alle zorgovereenkomsten waarvoor in het 

verslagjaar of op het peilmoment de trekkingsrechten registratie van SVB een gedeclareerde 

en goedgekeurde betaling ten laste van een Wlz of Wmo pgb geregistreerd is. 

Methodologie 

Met een Wlz-pgb kan verpleging, verzorging, begeleiding, logeeropvang, vervoer en 

huishoudelijke hulp van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten worden ingekocht. De 

Wmo-pgb's betreffen budgetten voor begeleiding of voor huishoudelijke hulp. De Jeudwet-

pgb's kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding en persoonlijke 

verzorging. De budgetten die in dit bestand zijn opgenomen, worden toegekend door het 

zorgkantoor (Wlz), of de gemeente (Wmo 2015 en Jeugdwet). Na de hervorming langdurige 

zorg is het 'trekkingsrechtensysteem' ingevoerd. Dit betekent, dat de pgb's sinds 2015 niet meer 

naar de budgethouder worden overgemaakt, maar naar de Sociale verzekeringsbank (SVB). 

De budgethouder heeft vervolgens het recht om de SVB betalingen te laten verrichten aan 

zorgverleners waarmee een overeenkomst bestaat. De budgethouder sluit deze 

overeenkomsten en legt daarin de individuele afspraken vast over de werkzaamheden, 

werktijden, salaris, looptijd en proeftijd. Vanuit de trekkingsrechtenregistratie levert SVB een 

dataset aan het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), met daarin alle gedeclareerde en 

goedgekeurde betalingen vanuit de pgb's en de tussen budgethouders en zorgverleners 

afgesloten zorgovereenkomsten. De zorgovereenkomsten zijn in een apart bestand geleverd 

door de Sociale Verzekeringsbank, en vervolgens door het CBS aan de gegevens over 

declaraties en budgetten gekoppeld. Deze koppeling gebeurt op rinpersoon, rinpersoon van de 

zorgverlener, wet en datum, als tweede stap voor de nog ongekoppelde zorgovereenkomsten 

op rinpersoon, rinpersoon van de zorgverlener en wet en als derde stap op rinpersoon en 

rinpersoon van de zorgverlener. Er is dus geen harde koppeling tussen deze gegevens. 

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

Dit bestand is gebaseerd op de registratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor het 

gebruik van dit bestand is toestemming nodig van de dataleverancier. Deze toestemming is te 

verkrijgen door een mail te sturen naar het mailadres: microdata@cbs.nl. Microdata Services 

neemt vervolgens contact op met de dataleverancier voor het regelen van toestemming. 

 

mailto:microdata@cbs.nl
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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 BEGINDECLPGB A8 

4 EINDDECLPGB A8 

5 VOLGNR A2 

6 PGBTYPEDECL A2 

7 BEDRAGDECLPGB F12.2 

8 RINPERSOONSZVL A1 

9 RINPERSOONZVL A9 

10 KVKZVL A8 

11 BEGINBUDGPGB A8 

12 EINDBUDGPGB A8 

13 WETPGB A1 

14 IDZOKPGB A10 

15 TYPEZOKPGB 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  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

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

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA/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). 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. 

BEGINDECLPGB 

Begindatum van de declaratie JJJJMMDD 

Definitie  

De begindatum van een declaratie vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) 

Toelichting bij de definitie  

Datum van ingang van de declaratie vanuit het persoonsgebonden budget 

EINDDECLPGB 

Einddatum van de declaratie JJJJMMDD 

Definitie  

De einddatum van een declaratie vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) 
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Toelichting bij de definitie  

Datum van einde van de declaratie vanuit het persoonsgebonden budget 

VOLGNR 

Volgnummer per record 

Definitie  

Een volgnummer van een record in een bestand 

Toelichting bij de definitie  

Volgnummer voor elk record in het bestand 'Personen met een besteed PGB ten laste van Wlz, 

Wmo 2015 en Jeugdwet'. In combinatie met de overige koppelsleutels geeft dit nummer een 

unieke identificatie van de records, ook over de verslagjaren heen. 

PGBTYPEDECL 

Type declaratie PGB 

Definitie  

Het type declaratie vanuit persoonsgebonden budget (PGB) 

Toelichting bij de definitie  

Type declaratie vanuit persoonsgebonden budget 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Factuur 

2 Maandloon 

3 Declaratie 

4 Verantwoordingsvrij 

5 Loonstrook 

6 Vaste kosten 

7 Reiskosten 

8 Feestdagen uitkering 

9 Vervoerskosten 

10 Verrekening 

11 Wooninitiatief zorg 

12 Eenmalige uitkering 

13 Wooninitiatief enkel 

14 Overig 

99 Onbekend 

BEDRAGDECLPGB 

Bedrag declaratie PGB 

Definitie  

Het bedrag van een declaratie vanuit het persoonsgebonden budget (PGB). 

RINPERSOONSZVL 

Samen met RINPERSOONZVL identificeert dit nummer de persoon van de zorgverlener. 
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Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Basisregistratie Personen (BRP). 

Toelichting bij het gebruik  

Let op: Als de zorg die met het pgb door een rechtspersoon of onderneming wordt geleverd, 

is in plaats van de BSN het KVK-nummer van de zorgverlener bekend. RINPERSOONSZVL 

is in dit geval '-', omdat het niet om een BSN van een persoon gaat. De RINPERSOONZVL is 

in dit geval leeg (' ') maar de variabele KVKZVL is gevuld. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINPERSOONZVL 

Samen met RINPERSOONSZVL identificeert dit nummer de zorgverlener (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). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen 

gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het 

RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPERSOON 

gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk 

om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer 

naar een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Let op: Als de zorg die met het pgb door een rechtspersoon of onderneming wordt geleverd, 

is in plaats van de BSN het KVK-nummer van de zorgverlener bekend. RINPERSOONSZVL 

is in dit geval '-', omdat het niet om een BSN van een persoon gaat. De RINPERSOONZVL is 

in dit geval leeg (' ') maar de variabele KVKZVL is gevuld. 

KVKZVL 

Dit nummer identificeert een rechtspersoon zijnde een niet-natuurlijk persoon (zorgverlener). 

Definitie  

Het versleutelde nummer van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) van een 

zorgverlener. 
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Toelichting bij de definitie  

Het gaat om het versleutelde Kamer van Koophandel (KVK)-nummer van de zorgverlener. 

Voor remote acces gebruik worden de KVK-nummers versleuteld. 

Toelichting bij het gebruik  

Als de zorg die met het pgb wordt geleverd door een rechtspersoon of onderneming is in plaats 

van de BSN, het KVK-nummer van de zorgverlener bekend. Het gaat dus niet om een BSN, 

en daarom is RINPERSOONSZVL in dit geval leeg ('-'). Ook de RINPERSOONZVL is in dit 

geval leeg (' '), maar de KVKZVL is gevuld. Voor remote acces gebruik wordt KVKZVL 

versleuteld. 

BEGINBUDGPGB 

Begindatum van het persoonsgebonden budget JJJJMMDD 

Definitie  

De datum waarop een persoonsgebonden budget (PGB) is ingegaan. 

Toelichting bij de definitie  

Datum van ingang van het persoonsgebonden budget. 

EINDBUDGPGB 

Einddatum van het persoonsgebonden budget JJJJMMDD 

Definitie  

De datum waarop een persoonsgebonden budget (PGB) is geëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

Datum van einde van het persoonsgebonden budget 

WETPGB 

Definitie  

Wet ten laste waarvan een persoonsgebonden budget (PGB) is toegekend 

Toelichting bij de definitie  

Wet ten laste waarvan het persoonsgebonden budget toegekend is 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wet langdurige zorg 

2 WMO begeleiding 

3 WMO huishoudelijke hulp 

4 Jeugdwet 

IDZOKPGB 

Identificatienummer van de zorgovereenkomst 

Definitie  

Een identificerend nummer van een zorgovereenkomst die aan een declaratie van het 

persoonsgebonden budget is gekoppeld. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit is een door het CBS toegekend identificatienummer van een zorgovereenkomst. De 

zorgovereenkomsten zijn in een apart bestand geleverd door de Sociale Verzekeringsbank, en 

zijn vervolgens door het CBS aan de gegevens over declaraties en budgetten gekoppeld. Deze 

koppeling gebeurt op rinpersoon, rinpersoon van de zorgverlener, wet en datum, als tweede 

stap voor de nog ongekoppelde zorgovereenkomsten op rinpersoon, rinpersoon van de 

zorgverlener en wet en als derde stap op rinpersoon en rinpersoon van de zorgverlener. Het 

betreft dus geen harde koppeling. 

Toelichting bij het gebruik  

De zorgovereenkomsten zijn in een apart bestand geleverd door de Sociale Verzekeringsbank, 

en zijn vervolgens door het CBS aan de gegevens over declaraties en budgetten gekoppeld. 

Deze koppeling gebeurt op rinpersoon, rinpersoon van de zorgverlener, wet en datum, als 

tweede stap voor de nog ongekoppelde zorgovereenkomsten op rinpersoon, rinpersoon van de 

zorgverlener en wet en als derde stap op rinpersoon en rinpersoon van de zorgverlener. Het 

betreft dus geen harde koppeling. 

Codelijst 

TYPEZOKPGB 

Type zorgovereenkomst bij persoonsgebonden budget 

Definitie  

Een overeenkomst waarin de onderlinge afspraken over de zorg bekostigd vanuit een 

persoonsgebonden budget (PGB) door de budgethouder en zorgverlener schriftelijk zijn 

vastgelegd. Dit zijn afspraken over de werkzaamheden, werktijden, salaris, looptijd en 

proeftijd. 

Toelichting bij de definitie  

De zorgovereenkomsten zijn in een apart bestand geleverd door de Sociale Verzekeringsbank, 

en vervolgens door het CBS aan de gegevens over declaraties en budgetten gekoppeld. Deze 

koppeling gebeurt op rinpersoon, rinpersoon van de zorgverlener, wet en datum, als tweede 

stap voor de nog ongekoppelde zorgovereenkomsten op rinpersoon, rinpersoon van de 

zorgverlener en wet en als derde stap op rinpersoon en rinpersoon van de zorgverlener. Het 

betreft dus geen harde koppeling. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Arbeidsovereenkomst 

2 Overeenkomst van opdracht met zzp-er, freelancer of eenmalige 

opdracht 3 Overeenkomst van opdracht met een familielid 

4 Overeenkomst van opdracht met een instelling 

- missend 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

PGBWLZWMOJW2015TABV1  Eerste plaatsing 

PGBWLZWMOJW2016TABV1 Eerste plaatsing 

PGBWLZWMOJW2017TABV1 Eerste plaatsing 

PGBWLZWMOJW2018TABV1 Eerste plaatsing 

PGBWLZWMOJW2019TABV1 Eerste versie: Intrekkingen voor pgb 2.0 

zijn verrekend onder de personen met de 

betreffende intrekkingen voor de pgb 2.0 

declaraties 
 


