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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 Door het CIZ afgegeven indicatie voor 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 2015 t/m 2020. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Versie V2, correctie op dubbele records, aantal unieke personen is gelijk gebleven aan V1. 

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

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

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

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

“Door het CIZ afgegeven indicatie voor 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 

De INDICWLZ-component bevat gegevens over indicaties die zijn afgegeven door het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een indicatie van het CIZ geeft toegang tot zorg die 

wordt gefinancierd uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) of uit een van de subsidieregelingen 

'Eerstelijnsverblijf' (ELV), 'Eerstelijnsbehandeling' (EBH) of de subsidieregeling 'Algemene 

dagelijkse levensverrichtingen' (ADL). 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 deze component bestaat uit alle geldige indicaties die door het CIZ zijn 

afgegeven voor Wlz gefinancierde zorg aan personen die ingeschreven stonden in de BRP. 

Methodologie 

Het CIZ stelt sinds 1 januari 2015 vast op welke Wlz-zorg iemand recht heeft. Indicaties 

worden in principe afgegeven met een looptijd van onbepaalde tijd. 

Procesverloop 

Dit bestand is gebaseerd op de registratie van het CIZ.Alvorens tot publicatie over te gaan 

moet via het Centrum voor Beleidsstatistiek toestemming gevraagd worden aan het CIZ. 

 

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 BEGININDICWLZ A8 

4 EINDEINDICWLZ A8 

5 WLZZZP A3 

6 WLZDOMGROND A1 

7 WLZSECGROND A1 

8 INDICTOEGANG 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 Basisadministratie 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). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

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

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

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

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

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

naar een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

BEGININDICWLZ 

Begindatum indicatie JJJJMMDD 

Definitie  

Begindatum indicatie Wet Langdurige Zorg (Wlz) 

Toelichting bij de definitie  

Datum van ingang indicatie, zoals vermeld in het indicatiebesluit, of bij indicaties die in een 

voorliggend jaar van start zijn gegaan 1 januari van het verslagjaar. Indicaties in de 

INDICWLZ component zijn gesplitst op de jaargrens, de begindatum is hierdoor op zijn 
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vroegst op 1 januari van het verslagjaar. De einddatum op zijn laatst op 31 december van het 

verslagjaar. Dit maakt het mogelijk de verschillende jaren van de component achter elkaar te 

zetten zonder overlappende records te krijgen. 

EINDEINDICWLZ 

Einddatum indicatie JJJJMMDD 

Definitie  

Einddatum indicatie Wet Langdurige Zorg (Wlz) 

Toelichting bij de definitie  

Datum van einde indicatie, zoals vermeld in het indicatiebesluit, of bij indicaties die in een 

naliggend jaar eindigen 31 december van het verslagjaar. Bij overlijden is de sterfdatum 

opgevoerd als einddatum. Indicaties in de INDICWLZ component zijn gesplitst op de 

jaargrens, de begindatum is hierdoor op zijn vroegst op 1 januari van het verslagjaar. De 

einddatum op zijn laatst op 31 december van het verslagjaar. Dit maakt het mogelijk de 

verschillende jaren van de component achter elkaar te zetten zonder overlappende records te 

krijgen. 

WLZZZP 

Zorgzwaartepakket code 

Definitie  

Soort en hoeveelheid zorg die een cliënt kan ontvangen binnen Wlz-zorg (Wet Langdurige 

Zorg). 

Toelichting bij de definitie  

De zorg betreft het hele pakket van wonen, zorg en diensten dat nodig is omdat een cliënt niet 

alles zelf kan. Het CIZ gebruikt vanaf 2015 de term Zorgprofielen voor zzp's. De codes voor 

de zorgprofielen komen overeen met de codes voor de zzp's: bijvoorbeeld, zorgprofiel 1VV 

heeft (bijna) dezelfde zorginhoud als zzp VV1. Er zijn zzp's voor de sectoren Verpleging en 

Verzorging (VV), Gehandicaptenzorg (GHZ) en de langdurige Geestelijke Gezondheidszorg 

(GGZ). Voor langdurige GGZ met verblijf voor kinderen en jeugdigen worden geen zzp's 

gehanteerd. Codes onder de honderd zijn feitelijk geen zzp's, maar functiecodes uit de tijd van 

de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze zijn in 2015, 2016 en 2017 nog 

geldig voor de zogenaamde Wlz-indiceerbaren. Het betreft hier overgangsregelingen. 

Codelijst 

Waarde Label 

000 Functie zorg zonder verblijf  ADL-assistentie (algemene 

dagelijkse levensverrichtingen) (ADL) 

001 Functie zorg zonder verblijf Begeleiding individueel (BGI) 

002 Functie zorg zonder verblijf Begeleiding groep (BGG) 

003 Functie zorg zonder verblijf Persoonlijke verzorging (PV) 
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Waarde Label 

004 Functie zorg zonder verblijf Verpleging (VP) 

005 Functie zorg zonder verblijf Behandeling individueel (BHI) 

006 Functie zorg zonder verblijf Behandeling groep (BHG) 

007 Functie Kort verblijf (KVB) 

191 Zorgzwaartepakket (zzp) 9b Verpleging en verzorging (VV) 

Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 

750 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschut wonen met enige begeleiding 

751 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschut wonen met begeleiding en verzorging 

752 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

753 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide 

verzorging 

754 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd wonen met intensieve dementiezorg 

755 Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging 

756 Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op begeleiding 

757 Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke 

aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging 

759 Zorgzwaartepakket (zzp) 10 Verpleging en verzorging (VV) 

Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg 

800 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met enige begeleiding 

802 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met begeleiding 

804 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met begeleiding en verzorging 

806 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

808 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

810 Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering 
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Waarde Label 

812 Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en 

gedragsregulering 

814 Zorgzwaartepakket (zzp) 8 Verstandelijk gehandicapten (VG) 

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging 

780 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Wonen met enige behandeling en begeleiding 

781 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Wonen met behandeling en begeleiding 

782 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine 

groep 

783 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding 

784 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Licht verstandelijk gehandicapten 

(LVG) Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en 

begeleiding 

790 Zorgzwaartepakket (zzp) Sterk gedragsgestoord licht 

verstandelijk gehandicapten (SGLVG) Behandeling in een 

SGLVG behandelcentrum 

820 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 

822 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met begeleiding en enige verzorging 

824 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met enige begeleiding en verzorging 

826 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met begeleiding en verzorging 

828 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging 

830 Zorgzwaartepakket (zzp) 6 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

832 Zorgzwaartepakket (zzp) 7 Lichamelijk gehandicapt (LG) 

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 

verzorging 

840 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging 

842 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met begeleiding en enige verzorging 

844 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 
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Waarde Label 

846 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

848 Zorgzwaartepakket (zzp) 5 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) visueel 

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve 

verzorging 

850 Zorgzwaartepakket (zzp) 1 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief 

Wonen met begeleiding en enige verzorging 

852 Zorgzwaartepakket (zzp) 2 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief 

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging 

854 Zorgzwaartepakket (zzp) 3 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief 

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging 

856 Zorgzwaartepakket (zzp) 4 Zintuiglijk gehandicapt (ZG) auditief 

Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging. 

860 Zorgzwaartepakket (zzp) 1B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met begeleiding (B-groep) 

862 Zorgzwaartepakket (zzp) 2B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met structuur en uitgebreide begeleiding (B-

groep) 

864 Zorgzwaartepakket (zzp) 3B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding (B-groep) 

766 Zorgzwaartepakket (zzp) 4B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en verzorging (B-

groep) 

768 Zorgzwaartepakket (zzp) 5B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en 

gedragsregulering (B-groep) 

770 Zorgzwaartepakket (zzp) 6B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve 

verpleging en verzorging (B-groep) 

772 Zorgzwaartepakket (zzp) 7B Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme 

gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (B-groep) 

760 Zorgzwaartepakket (zzp) 1C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beschermd wonen met begeleiding (C-groep) 

762 Zorgzwaartepakket (zzp) 2C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding 

(C-groep) 

764 Zorgzwaartepakket (zzp) 3C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding (C-groep) 

866 Zorgzwaartepakket (zzp) 4C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en 

verzorging (C-groep) 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie indicwlztab       13 

Waarde Label 

868 Zorgzwaartepakket (zzp) 5C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en 

gedragsregulering (C-groep) 

870 Zorgzwaartepakket (zzp) 6C Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve 

verpleging en verzorging (C-groep) 

999 Partnerverblijf 

--- Bij een leeg veld is geen ZZP bekend 

WLZDOMGROND 

Dominantie grondslag 

Definitie  

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 uit de Wlz. De Wlz-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. 

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 

WLZSECGROND 

Secundaire grondslag 

Definitie  

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

nodig heeft. 
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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 Wlz. De Wlz-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. 

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 

INDICTOEGANG 

Toegang Wlz-zorg 

Definitie  

Een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) over het verkrijgen van 

toegang tot zorg volgens de Wet-Langdurige-Zorg. 

Toelichting bij de definitie  

Een indicatiebesluit van het CIZ kan verschillende uitkomsten hebben: geen toegang of 

toegang tot Wlz-zorg, subsidieregelingen of partnerverblijf. Wanneer er sprake is van geen 

toegang, dan betreft het een negatief besluit. Wanneer er sprake is van toegang, dan betreft het 

een positief besluit. Een positief besluit kan leiden tot toegang tot Wlz-zorg, toegang tot één 

van de subsidieregelingen 'Eerstelijnsverblijf' (ELV), 'Eerstelijnsbehandeling' (EBH) of de 

subsidieregeling 'Algemene dagelijkse levensverrichtingen' (ADL) of tot toegang tot 

partnerverblijf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen toegang 

1 toegang tot de Wlz 

2 toegang tot de subsidieregelingen Elv, EBH of ADL 

3 toegang tot partnerverblijf 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

INDICWLZ2015 t/m 2016TABV1  Eerste plaatsing 

INDICWLZ2017TABV1 Eerste plaatsing 

INDICWLZ2015TABV2 Tweede versie: kleine correctie op indictoegang. Er 

was een kleine (n=1934) overschatting op 

subsidieregeling en een kleine onderschatting 

(n=1934) op toegang tot de Wlz. Dit betreft alleen 

de Wlz-indiceerbaren. 

INDICWLZ2016TABV2 Tweede versie: kleine correctie op indictoegang. Er 

was een kleine (n=2359) overschatting op 

subsidieregeling en een kleine onderschatting 

(n=2359) op toegang tot de Wlz. Dit betreft alleen 

de Wlz-indiceerbaren. 

INDICWLZ2017TABV2 Tweede versie: kleine correctie op indictoegang. Er 

was een kleine (n=330) overschatting op 

subsidieregeling en een kleine onderschatting 

(n=330) op toegang tot de Wlz. Dit betreft alleen de 

Wlz-indiceerbaren. 

INDICWLZ2018TABV1 Eerste plaatsing 

INDICWLZ2018TABV2 Tweede versie: correctie op dubbele records, aantal 

unieke personen is gelijk gebleven aan V1 

INDICWLZ2019TABV1 Eerste plaatsing 

INDICWLZ2020TABV1 Eerste plaatsing 

 


