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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 die ooit een schuldsanering hebben gekregen via de Wet
schuldsanering natuurlijke personen.”
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.
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Beschikbare bestand(en):
Het bestand is beschikbaar over de periode 1998 t/m 2021 (longitudinaal)
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Reden versie 2021V2: RINPersoon bij RINPERSOONS V
gecorrigeerd.



Het gebruik van dit bestand kan alleen na toestemming van de inhoudelijk
verantwoordelijke CBS afdeling, aan te vragen via microdata@cbs.nl.



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.
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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 die ooit een schuldsanering hebben gekregen via de Wet schuldsanering natuurlijke
personen”.
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.
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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

Personen, waarover een schuldsanering is uitgesproken. Het betreft de door de rechter
uitgesproken wettelijke schuldsaneringen op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen (Wsnp). De Wsnp biedt natuurlijke personen, die in een problematische
schuldsituatie verkeren, de mogelijkheid om schuldenvrij te worden. De Raad voor de
rechtspraak levert de gegevens.
Beschrijving van de populatie

In deze component bevinden zich alle natuurlijke personen die ooit een wettelijke
schuldsanering hebben gekregen. De integrale waarneming is vanaf 1998. Alle cijfers voor
alle jaren blijven voorlopig. In het bronbestand, dat de basis vormt, kan met terugwerkende
kracht geactualiseerd worden. Deze actualisaties worden meegenomen. Wel kan worden
gesteld dat het aantal aanpassingen in een gegeven jaar minder wordt naarmate de tijd vordert.
Methodologie

Het is mogelijk dat een persoon terugkeert in de wettelijke schuldsanering. Het bestand is
daardoor niet uniek op persoon, maar wel in combinatie met de datumvariabelen.
Procesverloop

De overdrachten van de ene naar de andere rechtbank zijn er, voor zover dit mogelijk was, zo
goed mogelijk uitgehaald. Dit betekent dat alleen de schuldsanering bij de rechtbank waar deze
daadwerkelijk wordt uitgesproken en behandeld, in het bestand zit.
Bijlagen

variabelenwaardenWSNPPERSBUS.xlsx
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3
4
5
6
7

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
Wsnpdatumtoelaat
Wsnpdatumbeein
Wsnprbnk
Wsnpsrtbeein
Wsnpbewid
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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 Basis Registratie Personen (BRP).
Codelijst
Waarde
R
S
V

Label
RINPERSOON WEL IN GBA
RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID

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 burgerservicenummer uit de Basis
Registratie Personen (BRP). Omdat het burgerservicenummer 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 burgerservicenummer 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.
Wsnpdatumtoelaat

Datum toelating Wsnp
Definitie
De datum van uitspraak van een rechtbank dat een schuldenaar tot de Wet schuldsanering
natuurlijke personen (Wsnp) wordt toegelaten.
Toelichting bij het gebruik
De datum van toelating is een tijdsleutel voor het begin van de geldigheid van dit record.
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Wsnpdatumbeein

Datum beëindiging Wsnp
Definitie
De datum van uitspraak van een rechtbank dat de schuldsanering van een schuldenaar volgens
de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beëindigd.
Toelichting bij het gebruik
De datum van beëindiging is een tijdsleutel voor het eind van de geldigheid van dit record. Als
de schuldsanering nog loopt, is de datum "20501231" ingevuld.
Wsnprbnk

Rechtbank die de schuldsanering uitspreekt
Definitie
De rechtbank die een schuldsanering uitspreekt.
Toelichting bij de definitie
Dit is de indeling volgens de Wet herziening gerechtelijke kaart die op 1 januari 2013 in
werking trad. Er zijn elf rechtbanken ontstaan (sinds de Splitsingswet van 1 april 2013), waar
dat er voorheen 19 waren.
Toelichting bij het gebruik
In de component is de indeling per 1 januari 2013 teruggelegd voor de gehele periode.
Codelijst
Waarde
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Label
Amsterdam
Noord-Holland
Midden-Nederland
Noord-Nederland
Den Haag
Rotterdam
Limburg
Oost-Brabant
Zeeland-West-Brabant
Gelderland
Overijssel

Wsnpsrtbeein

Soort beëindiging Wsnp
Definitie
Het soort beëindiging van een schuldsanering bij een definitieve uitspraak volgens de Wet
schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).
Toelichting bij de definitie
De soort beëindiging van de schuldsanering. Schuldsaneringen kunnen op verschillende
manieren worden beëindigd. Na (meestal) drie jaar kan een zogeheten schone lei worden
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verleend. Indien de schuldenaar in die periode zich houdt aan de afspraken, dan volgt een
schone lei. Dat wil zeggen dat de eventuele restschuld na deze periode niet meer opeisbaar is.
Soms wordt tussentijds een akkoord tussen schuldenaar en schuldeisers bereikt of worden alle
vorderingen voldaan of worden betalingen zijn hervat. In andere gevallen verloopt de sanering
minder voorspoedig en eindigt deze niet met een schone lei en/of eindigt in een faillissement.
Per 1 januari 2008 is de wet zodanig gewijzigd dat een schuldenaar alleen nog maar failliet
wordt verklaard, wanneer na afloop van het faillissement uitbetaling kan plaatsvinden. Indien
geen uitbetaling is te voorzien, wordt de schuldsanering beëindigd zonder schone lei. Alle
restschulden herleven en de crediteuren kunnen weer alle middelen aanwenden om hun
vorderingen te innen. Een dergelijke manier van beëindiging van een schuldsaneringtraject
wordt gerekend tot de categorie 'zonder gevolg', evenals alle andere beëindigingen waarbij
geen sprake is van een schone lei, faillissement of akkoord.
Codelijst
Waarde
01
02
03
04
05
06
07
99

Label
niet van toepassing/nog lopend
Beëindiging door schone lei
Beeindiging door akkoord
Beeindiging door faillissement
Beëindiging doordat betalingen zijn hervat/voldaan
Beëindiging zonder schone lei
Beëindiging doordat betaling hervat/voldaan of zonder schone lei
Wijze beëindiging onbekend

Wsnpbewid

Willekeurig identificatienummer van de bewindspersoon
Definitie
Het identificatienummer van de bewindvoerder van een schuldenaar.
Toelichting bij de definitie
Uniek nummer voor een bewindvoerder.
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
WSNPPERSBUS2021V2
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Reden
Vervangt versie 2021V1, RINPersoon bij
RINPERSOONS V en WSNPsrtbeein
gecorrigeerd.
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