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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 Kenmerken van vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van 

een bijstandsuitkering.” 

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/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/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 2013 t/m 2022 (januari t/m juni). 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Reden versie 2020V2: De onterechte voorschotten bij aarduitkering  wwb bijzonder (02) 

zijn in deze versie hersteld. Voorschotten behoren niet in deze populatie. 

 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 

“Kenmerken van vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstandsuitkering”. 

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 

Deze component bevat gegevens over vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een 

bijstands- of bijstands gerelateerde uitkering. De belangrijkste kenmerken die in het bestand 

voorkomen zijn de uitstaande bedragen en de ontstaansgrond van de vorderingen. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie wordt gevormd door alle (afzonderlijke) vorderingen die gemeenten hebben op 

(voormalig) ontvangers van een bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkering. 

Methodologie 

De bron van de gegevens zijn alle gemeenten in Nederland. Deze leveren elke maand een 

bestand met voorgeschreven kenmerken over hun vorderingen op (ex-) bijstandsgerechtigden. 

Procesverloop 

De bronbestanden worden automatisch gaafgemaakt. De relevante kenmerken worden 

gecontroleerd op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles plaats. Zo nodig 

wordt contact opgenomen met de gemeente en wordt eventueel gevraagd om een herlevering. 

Bijlagen 

variabelenwaardenBIJSTANDVORDERINGTAB2013-2016.xlsx 

variabelenwaardenBIJSTANDVORDERINGTAB2017.xlsx 

variabelenwaardenBIJSTANDVORDERINGTAB2018-2019.xlsx 

variabelenwaardenBIJSTANDVORDERINGTABvanaf2020.xlsx 

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 VORDERINGVerslagperiodeA A6 

4 VORDERINGVolgnrA A13 

5 VORDERINGVorderingsgemeentecodeJJJJ A4 

6 VORDERINGDatumBesluitA A8 

7 VORDERINGAardUitkeringA A2 

8 VORDERINGOntstaansgrondVorderingA A2 

9 VORDERINGBegindatumVorderingA A8 

10 VORDERINGEinddatumVorderingA A8 

11 VORDERINGHoogteBeginschuldA A6 

12 VORDERINGRedenCorrOpSchuldbedrag1A A2 

13 VORDERINGHoogteCorrbedrag1A A7 

14 VORDERINGRedenCorrOpSchuldbedrag2A A2 

15 VORDERINGHoogteCorrbedrag2A A7 

16 VORDERINGRedenCorrOpSchuldbedrag3A A2 

17 VORDERINGHoogteCorrbedrag3A A7 

18 VORDERINGRedenCorrOpSchuldbedrag4A A2 

19 VORDERINGHoogteCorrbedrag4A A7 

20 VORDERINGStatusVorderingA A2 

21 VORDERINGSaldoSchuldA A7 

22 VORDERINGTotaalOntvangenBedragA A7 

23 RINUitkeringsontvangerS A1 

24 RinUitkeringsontvanger A9 

25 VORDERINGRecidiveA A1 

26 VORDERINGRobuusteIncassoA A1 

27 VORDERINGHoogteBestuurlijkeBoeteA A1 

28 VORDERINGSoortSanctieA A1 

29 VORDERINGParketnummerA A15 

30 RINPersoonDebiteurS2 A1 

31 RINPersoonDebiteur2 A9 

32 VORDERINGIndicatieInstroomA A1 

33 VORDERINGIndicatieUitstroomA A1 

34 VORDERINGIndicatieDoorstroomA A1 

35 VORDERINGHoogteBestuurlijkeBoeteB A1 

36 VORDERINGIndicatieInstroom2A A1 

37 VORDERINGIndicatieDoorstroom2A A1 

38 VORDERINGRegistratienummerUitkering A32 
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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 

F RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF 

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. 

VORDERINGVerslagperiodeA 

De verslagperiode waarop de gegevens betrekking hebben 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

Toelichting bij de definitie  
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Het formaat van Verslagperiode is jjjjmm 

VORDERINGVolgnrA 

Vorderingsvolgnummer 

Definitie  

Een volgnummer van een vordering op een bijstandsdebiteur 

Toelichting bij de definitie  

Omdat een persoon met meerdere vorderingen in het bestand kan voorkomen, krijgt iedere 

vordering (per persoon) nog een eigen volgnummer. Dit nummer is dimensie- en 

betekenisloos. 

VORDERINGVorderingsgemeentecodeJJJJ 

Vorderingsgemeente 

Definitie  

De gemeente die een vordering heeft op een (ex)ontvanger van een bijstandsuitkering. 

VORDERINGDatumBesluitA 

Datum besluit 

Definitie  

Datum waarop een besluit van een gemeente met betrekking tot een vordering op een 

bijstandsdebiteur aan een betrokkene is bekend gemaakt. 

Toelichting bij de definitie  

Datum besluit wordt weergegeven in het formaat jjjjmmdd. 

Toelichting bij het gebruik  

Sommige waarden van deze variabele hebben een administratieve betekenis: 99999999 

Onbekend 

VORDERINGAardUitkeringA 

Soort van bijstandsuitkering van de debiteur 

Definitie  

Dit kenmerk geeft aan op welke wettelijke bijstandsregeling een aanvraag betrekking heeft. 

Toelichting bij het gebruik  

Bbz bedrijfskapitaal verstrekt vanaf 1 januari 2020 (datum waarop het ontstaan van de 

vordering aan debiteur bekend is gemaakt) wordt opgegeven met code 20 'BBZ 

bedrijfskapitaal'. Dit geldt ook als de aanvraag voor bedrijfskapitaal in 2019 plaatshad maar 

de datum besluit in 2020 ligt. Onder Bbz bedrijfskapitaal valt zowel het bedrijfskapitaal als de 

rentedragende lening, het bedrijfskapitaal om niet en het voorbereidingskrediet voor startende 

zelfstandigen. Bbz bedrijfskapitaal verstrekt tussen 2013 en 2020 werd opgegeven met code 

16 'BBZ bijzonder' �n behoudt deze code. Heeft de vordering betrekking op Bbz 

bedrijfskapitaal verstrekt v��r 2013 dan blijft Aard uitkering code 02 van toepassing. 
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Codelijst 

Waarde Label 

01 WWB algemeen 

02 WWB bijzonder 

03 WIJ 

11 IOAW 

12 IOAZ 

14 ABW/RWW 

15 BBZ levensonderhoud 

16 BBZ bijzondere bijstand 

20 BBZ bedrijfskapitaal 

99 Onbekend 

VORDERINGOntstaansgrondVorderingA 

Ontstaansgrond vordering 

Definitie  

Kenmerk van de ontstaansgrond van een vordering op een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

Per 1 jan 2017 is de terminologie aangepast bij de waarde 51, 52, 53, 54, 55, 56 58 en 59 

Codelijst 

Waarde Label 

21 Verhaal onderhoudsplichtige voor kind of (ex)partner, ontstaan 

voor 2013 34 Krediethypotheek, ontstaan voor 2013 

51 Overtreding inlichtingenplicht: verzwijgen witte inkomsten 

52 Overtreding inlichtingenplicht : verzwijgen zwarte inkomsten 

53 Overtreding inlichtingenplicht: verzwijgen 

vermogen(sinkomsten) 54 Overtreding inlichtingenplicht: onjuiste opgave woonadres 

55 Overtreding inlichtingenplicht: onjuiste opgave huishouden 

56 Andere overtreding inlichtingenplicht 

57 Onverschuldigde betaling 

58 Boete wegens overtreding inlichtingenplicht met 

benadelingsbedrag 59 Boete wegens overtreding inlichtingenplicht zonder 

benadelingsbedrag 60 Lening, ontstaan na 2012 

61 Krediethypotheek ontstaan na 2012 

62 Verhaal onderhoudsplichtige voor kind 

63 Verhaal onderhoudsplichtige voor ex 

64 Rente/incassokosten 

65 Overig, ontstaan na 2012 

81 Onverschuldigd betaald verwijtbaar 

82 Onverschuldigd betaald onverwijtbaar 

83 Lening, ontstaan voor 2013 
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84 Rente/incassokosten, ontstaan voor 2013 

85 Overig, ontstaan voor 2013 

99 Onbekend 

VORDERINGBegindatumVorderingA 

Begindatum overtreding 

Definitie  

De begindatum van een overtreding door een bijstandsdebiteur 

Toelichting bij de definitie  

Begindatum overtreding wordt weergegeven in het formaat jjjjmmdd 

VORDERINGEinddatumVorderingA 

Einddatum overtreding 

Definitie  

De einddatum van een overtreding door een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

Einddatum overtreding wordt weergegeven in het formaat jjjjmmdd 

VORDERINGHoogteBeginschuldA 

Hoogte beginschuld 

Definitie  

De waarde van een schuld van een bijstandsdebiteur 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft weer wat de oorspronkelijke beginschuld is van de bijstandsdebiteur. Het 

betreft de beginschuld behorend bij de betreffende vordering. 

Toelichting bij het gebruik  

In sommige gevallen worden vorderingen met een beginschuld van nul euro aangeleverd, 

omdat de hoogte van het bedrag nog niet bekend was bij de levering van het bestand. Tevens 

komen er vorderingen voor waarbij de beginschuld altijd gevuld blijft met nullen. Sommige 

waarden van deze variabele hebben een administratieve betekenis: ------ Niet van toepassing 

of onbekend 

VORDERINGRedenCorrOpSchuldbedrag1A 

Eerste reden correctie oorspronkelijk schuldbedrag 

Definitie  

De oorzaak (reden) voor het corrigeren van een schuld van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

In deze component zijn vier redenen vastgelegd waarom een correctie heeft plaatsgevonden 

op de oorspronkelijke beginschuld, en de daarbij horende correctiebedragen. Deze variabele 

betreft de eerste reden. 
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Codelijst 

Waarde Label 

01 Brutering 

02 Rente/incassokosten 

03 Uitspraak na bezwaar/(hoger)beroep 

09 Overige correcties 

10 Omzetting naar bijstand om niet 

11 Afboeken oninbaar bedrag 

12 Kwijtschelding 

13 Schuldsanering 

20 Schuldbedrag gecorrigeerd door CBS 

88 Niet van toepassing 

99 Onbekend 

VORDERINGHoogteCorrbedrag1A 

Hoogte eerste correctie oorspronkelijk schuldbedrag 

Definitie  

De geldwaarde van een correctie op de oorspronkelijke schuld van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

In deze component zijn vier redenen vastgelegd waarom een correctie heeft plaatsgevonden 

op de oorspronkelijke beginschuld, en de daarbij horende correctiebedragen. Deze variabele 

betreft het eerste correctiebedrag. 

Toelichting bij het gebruik  

Het bedrag is in hele euro's vermeld, voorafgegaan door een plus- of een minteken. Een positief 

bedrag betekent dat de saldoschuld is gestegen, een negatief bedrag betekent dat de 

saldoschuld is gedaald. Sommige waarden van deze variabele hebben een administratieve 

betekenis: ------- Niet van toepassing of onbekend 

VORDERINGRedenCorrOpSchuldbedrag2A 

Tweede reden correctie oorspronkelijk schuldbedrag 

Definitie  

De oorzaak (reden) voor het corrigeren van een schuld van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

In deze component zijn vier redenen vastgelegd waarom een correctie heeft plaatsgevonden 

op de oorspronkelijke beginschuld, en de daarbij horende correctiebedragen. Deze variabele 

betreft de tweede reden. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Brutering 

02 Rente/incassokosten 
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Waarde Label 

03 Uitspraak na bezwaar/(hoger)beroep 

09 Overige correcties 

10 Omzetting naar bijstand om niet 

11 Afboeken oninbaar bedrag 

12 Kwijtschelding 

13 Schuldsanering 

20 Schuldbedrag gecorrigeerd door CBS 

88 Niet van toepassing 

99 Onbekend 

VORDERINGHoogteCorrbedrag2A 

Hoogte tweede correctie oorspronkelijk schuldbedrag 

Definitie  

De geldwaarde van een correctie op de oorspronkelijke schuld van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

In deze component zijn vier redenen vastgelegd waarom een correctie heeft plaatsgevonden 

op de oorspronkelijke beginschuld, en de daarbij horende correctiebedragen. Deze variabele 

betreft het tweede correctiebedrag. 

Toelichting bij het gebruik  

Het bedrag is in hele euro's vermeld, voorafgegaan door een plus- of een minteken. Een positief 

bedrag betekent dat de saldoschuld is gestegen, een negatief bedrag betekent dat de 

saldoschuld is gedaald. Sommige waarden van deze variabele hebben een administratieve 

betekenis: ------- Niet van toepassing of onbekend 

VORDERINGRedenCorrOpSchuldbedrag3A 

Derde reden correctie oorspronkelijk schuldbedrag 

Definitie  

De oorzaak (reden) voor het corrigeren van een schuld van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

In deze component zijn vier redenen vastgelegd waarom een correctie heeft plaatsgevonden 

op de oorspronkelijke beginschuld, en de daarbij horende correctiebedragen. Deze variabele 

betreft de derde reden. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Brutering 

02 Rente/incassokosten 

03 Uitspraak na bezwaar/(hoger)beroep 

09 Overige correcties 

10 Omzetting naar bijstand om niet 

11 Afboeken oninbaar bedrag 
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12 Kwijtschelding 

13 Schuldsanering 

20 Schuldbedrag gecorrigeerd door CBS 

88 Niet van toepassing 

99 Onbekend 

VORDERINGHoogteCorrbedrag3A 

Hoogte derde correctie oorspronkelijk schuldbedrag 

Definitie  

De geldwaarde van een correctie op de oorspronkelijke schuld van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

In deze component zijn vier redenen vastgelegd waarom een correctie heeft plaatsgevonden 

op de oorspronkelijke beginschuld, en de daarbij horende correctiebedragen. Deze variabele 

betreft het derde correctiebedrag. 

Toelichting bij het gebruik  

Het bedrag is in hele euro's vermeld, voorafgegaan door een plus- of een minteken. Een positief 

bedrag betekent dat de saldoschuld is gestegen, een negatief bedrag betekent dat de 

saldoschuld is gedaald. Sommige waarden van deze variabele hebben een administratieve 

betekenis: ------- Niet van toepassing of onbekend 

VORDERINGRedenCorrOpSchuldbedrag4A 

Vierde reden correctie oorspronkelijk schuldbedrag 

Definitie  

De oorzaak (reden) voor het corrigeren van een schuld van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

In deze component zijn vier redenen vastgelegd waarom een correctie heeft plaatsgevonden 

op de oorspronkelijke beginschuld, en de daarbij horende correctiebedragen. Deze variabele 

betreft de vierde reden. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Brutering 

02 Rente/incassokosten 

03 Uitspraak na bezwaar/(hoger)beroep 

09 Overige correcties 

10 Omzetting naar bijstand om niet 

11 Afboeken oninbaar bedrag 

12 Kwijtschelding 

13 Schuldsanering 

20 Schuldbedrag gecorrigeerd door CBS 

88 Niet van toepassing 
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99 Onbekend 

VORDERINGHoogteCorrbedrag4A 

Hoogte vierde correctie oorspronkelijk schuldbedrag 

Definitie  

De geldwaarde van een correctie op de oorspronkelijke schuld van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij de definitie  

In deze component zijn vier redenen vastgelegd waarom een correctie heeft plaatsgevonden 

op de oorspronkelijke beginschuld, en de daarbij horende correctiebedragen. Deze variabele 

betreft het vierde correctiebedrag. 

Toelichting bij het gebruik  

Het bedrag is in hele euro's vermeld, voorafgegaan door een plus- of een minteken. Een positief 

bedrag betekent dat de saldoschuld is gestegen, een negatief bedrag betekent dat de 

saldoschuld is gedaald. Sommige waarden van deze variabele hebben een administratieve 

betekenis: ------- Niet van toepassing of onbekend 

VORDERINGStatusVorderingA 

Status van de vordering 

Definitie  

De fase waarin een vordering op een bijstandsdebiteur zich bevindt. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan in welke fase het vorderingsproces zich bevindt op de laatste dag van de 

verslagperiode. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat vanaf oktober 2014 deze variabele van onvoldoende 

kwaliteit is om over te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend 

te zijn met het gebruik van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

51 Lopende aflossing 

52 Tijdelijk geen invordering 

53 Definitief buiten invordering gesteld 

54 Schuld geheel afgelost 

88 Niet van toepassing 

99 Onbekend 

VORDERINGSaldoSchuldA 

Resterend schuldbedrag 

Definitie  

Het resterende schuldbedrag van een vordering op een bijstandsdebiteur. 
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Toelichting bij de definitie  

Geeft aan wat het resterende schuldbedrag van de vordering is op de laatste dag van de 

verslagperiode. 

Toelichting bij het gebruik  

Het resterende schuldbedrag is de beginschuld aangepast voor eventuele correcties en 

verminderd/vermeerderd met de ontvangen aflossingen. Het resterende schuldbedrag kan 

negatief zijn. Sommige waarden van deze variabele hebben een administratieve betekenis: ---

---- Onbekend 

VORDERINGTotaalOntvangenBedragA 

Totaal ontvangen bedrag 

Definitie  

Het door een gemeente ontvangen bedrag van een bijstandsdebiteur. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde van deze variabele wordt voorafgegaan door een plus- of een minteken. Een 

plusteken betekent dat een debiteur heeft afgelost (dit zijn inkomsten voor de gemeente), een 

minteken betekent dat een debiteur geld heeft teruggekregen van de gemeente (dit wordt 

beschouwd als negatieve inkomsten voor de gemeente). Sommige waarden van deze variabele 

hebben een administratieve betekenis: ------- Onbekend N.B. Correcties op het schuldbedrag 

zijn verantwoord met de variabelen VORDERINGHoogteCorrbedrag1A tot en met 

VORDERINGHoogteCorrbedrag4A. 

RINUitkeringsontvangerS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft de Indicator voor de oorsprong van 'Persoon-id' van de ontvanger van de 

bijstandsuitkering waarop de vordering is gebaseerd, en niet die van de bijstandsdebiteur. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF 

RinUitkeringsontvanger 

Samen met RINUitkeringsontvangerS identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

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

nummer. 
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Toelichting bij de definitie  

Het betreft het Persoon-id van de ontvanger van de bijstandsuitkering waarop de vordering is 

gebaseerd, en niet die van de bijstandsdebiteur. 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 (c.q. RinUitkeringsontvanger). 

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. 

VORDERINGRecidiveA 

Recidive 

Definitie  

Een persoon heeft al eerder een vordering wegens fraude opgelegd gekregen. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk behoort alleen de waarden 1 of 2 te hebben als de ontstaansgrond van de 

vordering een boete wegens fraude is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Ongeldige waarde 

VORDERINGRobuusteIncassoA 

Robuuste incasso 

Definitie  

Bij een boetevordering wegens herhaalde fraude vindt verrekening plaats zonder inachtneming 

van de beslagvrije voet. 

Toelichting bij de definitie  

Geeft aan of voor de boete gebruik wordt gemaakt van verrekening van een bestuurlijke boete 

bij recidive zonder inachtneming van de beslagvrije voet. 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van 2017 is Robuuste incasso komen te vervallen. Deze variabele wordt vanaf 

januari 2017 bestanden leeg gemaakt. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Ongeldige waarde 

VORDERINGHoogteBestuurlijkeBoeteA 

Hoogte bestuurlijke boete 

Definitie  

De mate waarin een boete is gerelateerd aan een fraudebedrag. 

Toelichting bij het gebruik  

Let op, deze variabele is geldig tot en met verslagperiode 2016. Vanaf verslagperiode 2017 

dient de variabele VORDERINGHoogteBestuurlijkeBoeteB gebruikt te worden. Bij een eerste 

overtreding wordt een boete van 100 procent van het fraudebedrag opgelegd; als sprake is van 

recidive wordt een boete van150 procent opgelegd. Alleen als sprake is van verminderde 

verwijtbaarheid kan hiervan worden afgeweken. In sommige gevallen komt het voor dat het 

percentage van het fraudebedrag afwijkt in verband met het toekennen van een boetebedrag 

van 150 euro, Er is voor gekozen om deze boete te beschouwen als een de boete van 100 

procent. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 100 % fraudebedrag 

2 150 % fraudebedrag (recidive) 

3 Verlaagd, verminderde verwijtbaarheid 

7 Nog geen waarde bepaald door CBS 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

VORDERINGSoortSanctieA 

Soort sanctie 

Definitie  

De vorm van straf die een bijstandsdebiteur krijgt voor gepleegde fraude. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen sanctie 

2 Nog in behandeling bij gemeente 

3 Bestuurlijke boete 

4 Aangifte gedaan bij justitie 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 
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VORDERINGParketnummerA 

Parketnummer 

Definitie  

Het door het Openbaar Ministerie (OM) geleverd nummer van de door een gemeente gedane 

aangifte van bijstandsfraude. 

 

Toelichting bij de definitie  

Het parketnummer is een justitieel nummer dat wordt geleverd wanneer de gemeente bij het 

OM aangifte heeft gedaan van fraude. 

Toelichting bij het gebruik  

Het door het OM geleverde Parketnummer is in verband met de beveiliging door het CBS 

versleuteld en in versleutelde vorm opgenomen in de component. N.B. Met ingang van de 

bestanden over het verslagjaar 2015 wordt het kenmerk VORDERINGParketnummerA leeg 

gelaten. 

RINPersoonDebiteurS2 

Samen met RINPersoonDebiteur2 identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft de Indicator voor de oorsprong van 'Persoon-id' van de tweede bijstandsdebiteur 

aan wie de vordering is opgelegd. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF 

RINPersoonDebiteur2 

Samen met RinPersoonDebiteurS2 identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft het Persoon-id van de debiteur aan wie de vordering is opgelegd. 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 
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RinPersoon (c.q. RinPersoonDebiteur2). 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. 

VORDERINGIndicatieInstroomA 

Instroom 

Definitie  

Een vordering op een bijstandsdebiteur is voor het eerst in een waarneming gekomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Instroom 

8 Geen instroom 

VORDERINGIndicatieUitstroomA 

Uitstroom 

Definitie  

Een vordering op een bijstandsdebiteur is beëindigd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Uitstroom 

8 Geen uitstroom 

VORDERINGIndicatieDoorstroomA 

Doorstroom 

Definitie  

Een vordering op een bijstandsdebiteur is doorgestroomd vanuit een vorige verslagperiode. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Doorstroom type 1 

2 Doorstroom type 2 

8 Geen doorstroom 

VORDERINGHoogteBestuurlijkeBoeteB 

Hoogte bestuurlijke boete 

Definitie  

De mate waarin een boete is gerelateerd aan een fraudebedrag. 
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Toelichting bij het gebruik  

Let op, deze variabele is geldig vanaf verslagperiode 2017. Tot verslagperiode 2017 dient de 

variabele VORDERINGHoogteBestuurlijkeBoeteA gebruikt te worden. De waarden 1, 2 en 3 

zijn tot en met 2016 van toepassing. Voor nieuw ontstane vorderingen vanaf de verslagmaand 

januari 2017 zijn de waarden 4, 5, 6 en 7 van toepassing. De oude codes 1 ,2, en 3 komen wel 

voor bij vorderingen die ontstaan zijn voor 1 januari 2017. Bij een overtreding van aantoonbare 

opzet wordt een boete van ten hoogste 100 procent van het fraudebedrag opgelegd. Bij sprake 

van grove schuld betreft dit een boete en hoogste van 75% procent opgelegd. Bij normale 

verwijtbaarheid betreft dit 50 procenten en bij verminderde verwijtbaarheid een boete van ten 

hoogste 25 procent. 

Codelijst 

Waarde Label 

4 Aantoonbare opzet 

5 Grove schuld 

6 Normale verwijtbaarheid 

7 Verminderde verwijtbaarheid 

1 100 % fraudebedrag 

2 150 % fraudebedrag (recidive) 

3 Verlaagd, verminderde verwijtbaarheid 

8 niet van toepassing 

9 onbekend 

VORDERINGIndicatieInstroom2A 

Instroom2 

Definitie  

Een vordering op een bijstandsdebiteur is voor het eerst in een waarneming gekomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Vanaf 1 januari 2018 worden vorderingen met een ontstaansgrondvordering 21, 34, 81 ,82, 83, 

84 en 85 die voor het eerst in een waarneming komen niet getypeerd als instroom2 maar gelijk 

doorstroom2 type 2. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Instroom2 

8 Geen instroom 

VORDERINGIndicatieDoorstroom2A 

Doorstroom2 

Definitie  

Een vordering op een bijstandsdebiteur is doorgestroomd vanuit een vorige verslagperiode. 

Toelichting bij het gebruik  
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Vanaf 1 januari 2018 worden vorderingen met een ontstaansgrondcode 21, 34, 81 ,82, 83, 84 

en 85 die voor het eerst in een waarneming komen, getypeerd als doorstroom2 type 2. Voor 1 

januari 2018 werden deze vorderingen getypeerd als doorstroom type 2 als de datumbesluit 

meer dan 2 maanden voor de verslagperiode ligt. De al bestaande vorderingen met genoemde 

ontstaansgrondcodes die dus al in de waarneming voorkomen zijn getypeerd als doorstroom 

type 2 als de datumbesluit meer dan 2 maanden voor de verslagperiode ligt. Vanaf 1 januari 

2018 worden alle overige vorderingen die niet hierboven staan vermeld, getypeerd als 

doorstroom2 type1 als de vordering in de voorgaande maand ook voorkomt 

 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Doorstroom2 type 1 

2 Doorstroom2 type 2 

8 Geen doorstroom 

VORDERINGRegistratienummerUitkering 

RegistratienummerUitkering 

Definitie  

Een, per type bijstandsuitkering en verslagperiode, bijstandsuitkering identificerend nummer 

Toelichting bij de definitie  

Het registratienummer kan gebruikt worden voor de koppeling met 

bijstandsuitkeringsbestanden. Het registratienummer is uniek binnen de statistiekcode van de 

bijstandsstatistiek. Dit nummer identificeert per statistiekcode een unieke bijstandsuitkering 

in de verslagperiode van de bijstandsuitkeringesbestanden. Het is een betekenis- en 

dimensieloos nummer en is versleuteld. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140314 BIJSTANDVORDERINGTAB 201301-

06V1 

2013  januari t/m juni 

140523 BIJSTANDVORDERINGTAB 2013V1 Vervangt 201301-06V1 

140814 BIJSTANDVORDERINGTAB 2013V2 Vervangt 2013V1: aanpassing sanctie soort 

141127 BIJSTANDVORDERINGTAB 201401-

06V1 

2014  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB 2014V1 Vervangt 201401-06V1 

BIJSTANDVORDERINGTAB 201501-06V1 2015  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB 2015V1 Vervangt 201501-06V1 

BIJSTANDVORDERINGTAB 201601-06V1 2016  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB 2016V1 Vervangt 201601-06V1 

BIJSTANDVORDERINGTAB201701-06V1 2017  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB2017V1 Vervangt 201701-06V1 

BIJSTANDVORDERINGTAB201801-06V1 2018  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB2018V1 Vervangt 201801-06V1 

BIJSTANDVORDERINGTAB201901-06V1 2019  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB2019V1 Vervangt 201901-06V1 

BIJSTANDVORDERINGTAB2019V2 Vervangt 2019V1. In versie 2019V2 zijn in de 

maanden 11 en 12 de records met rinpersoons=F 

hersteld 

BIJSTANDVORDERINGTAB2020V1 2020  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB2020V2 Vervangt 2020V1 januari t/m juni, correcties 

BIJSTANDVORDERINGTAB2020V3 Vervangt 2020V2  

BIJSTANDVORDERINGTAB2021V1 2021  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB2021V2 Vervangt 2021V1  januari t/m juni 

BIJSTANDVORDERINGTAB2022V1 2022  januari t/m juni 

 


