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1. Inleiding

Dit rapport beoogt gebruikers inzicht te geven in onder meer doel, proces, methodiek en 
publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de Algemene Ouderdomswet 
uitkeringenstatistiek. Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van de output.

Maatregelen die gelden voor alle statistieken, komen in dit rapport niet aan de orde. Denk 
hierbij aan maatregelen om de vertrouwelijkheid van de data en de kwaliteit van de output 
en processen te waarborgen. Raadpleeg hiervoor de CBS Kwaliteitsverklaring (2014g).

2. Tabellen

Dit rapport heeft betrekking op de volgende StatLinetabellen:
AOW-uitkeringen
AOW-uitkeringen naar regio

Zie voor gerelateerde tabellen hoofdstuk 13.

3. Wet- en regelgeving

In de CBS-Wet staat vermeld dat overheidsinstanties hun registraties moeten leveren aan het 
CBS indien zij deze nodig heeft voor het maken van haar statistieken (Rijk, 2004). Op deze 
manier worden registratiegegevens omtrent Algemene Ouderdomswet uitkeringen verkregen.
In het convenant tussen CBS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt beschreven dat 
het CBS op reguliere wijze informatie van de SVB ontvangt over uitkeringen in het kader van 
onder meer de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Het CBS verzamelt en verwerkt informatie over AOW-uitkeringen voor een statistiek conform 
het eigen werkprogramma.

4. Beschrijving van de statistiek

4.1 Algemeen

De tabel geeft inzicht in het aantal volledige en gekorte uitkeringen in het kader van de 
Algemene Ouderdomswet (AOW).

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71330NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0&D7=(l-12)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71472NED&D1=a&D2=0&D3=0&D4=0-2&D5=(l-8)-l&VW=T
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De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering die 
personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse 
sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering.

In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt en in Nederland 
woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in 
Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn 
verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich vrijwillig verzekeren 
tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering.

Iemand heeft recht op een volledige AOW-uitkering als hij/zij verzekerd was geweest tussen 
de startleeftijd van de AOW-verzekering en de AOW-leeftijd. De jaren tussen de startleeftijd 
van de AOW-verzekering en de AOW-leeftijd waarin niet in Nederland is gewoond en/of de 
premie AOW niet is betaald, leiden tot een korting op de uitkering van 2% per jaar.

De AOW-uitkeringen worden afgeleid van het netto minimumloon. Voor alleenstaanden, 
alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden gelden verschillende bedragen.
Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar 
het buitenland worden overgemaakt.

4.2 Statistische eenheid

Onderwerp van meting
Onderwerp van de Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek is het aantal AOW-
uitkeringen. 

Meetmethodiek
Maandcijfers van de Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek worden gebaseerd op 
het aantal AOW-uitkeringen zoals die voor de desbetreffende maand vastgelegd zijn in de 
administratie van de SVB.
Deze methodiek wordt ook wel kort aangeduid als registratie-methodiek.

4.3 Populatie

Voor de statistieken over het aantal AOW-uitkeringen wordt de populatie gevormd door 
personen die aan het eind van de verslagperiode een AOW-uitkering ontvingen (zowel 
nieuw toegekend als reeds lopend) of van wie de AOW-uitkering in de verslagperiode werd 
beëindigd.

4.4 Variabelen

De teleenheid, uitkeringen bij de tellingen over het aantal AOW-uitkeringen, wordt 
in de statistiek uitgesplitst naar zowel persoonskenmerken van de ontvangers als 
uitkeringskenmerken van de AOW-uitkeringen. De persoonskenmerken zijn geslacht, leeftijd, 
burgerlijke staat, herkomstgroepering en woonland. Het belangrijkste uitkeringskenmerk is 
het onderscheid tussen een volledige en een gekorte uitkering. Iemand heeft recht op een 
volledige AOW-uitkering als hij/zij verzekerd was geweest tussen de startleeftijd van de AOW-
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verzekering en de AOW-leeftijd. De jaren tussen de startleeftijd van de AOW-verzekering en 
de AOW-leeftijd waarin niet in Nederland is gewoond en/of de premie AOW niet is betaald, 
leiden tot een korting op de uitkering van 2% per jaar.
Ook vindt uitsplitsing plaats naar regio. Wanneer AOW-uitkeringen geteld worden dan is 
de woongemeente van de uitkeringsontvanger en de daarop gebaseerde andere regionale 
uitsplitsingen, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor 
uitkeringen die worden overgemaakt naar het buitenland worden, als geen koppeling met 
de gemeentelijke bevolkingsregisters kan worden gemaakt, de kenmerken van de SVB 
overgenomen.

4.5 Classificatiesystemen

De cijfers zijn onderverdeeld naar de volgende categorieën:
Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, woonland uitkeringsontvanger, 
regio (Nederland, landsdelen, provincies, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke 
agglomeraties, RBA-gebieden en gemeenten) en uitkeringskenmerk ‘volledig of gekort’.

Het kan voorkomen dat een waarde van een van deze variabelen voor een uitkering niet 
bekend is. In dat geval wordt de uitkering wel geteld en meegenomen in het totaal, maar 
wordt de uitkering niet geteld in de desbetreffende categorie. Er is geen categorie ‘Onbekend’ 
in de tabel opgenomen. Het totaal kan dus ongelijk zijn aan de optelling van een categorie.

4.6 Meeteenheid

AOW-uitkeringen.

4.7 Verslagperiode

Maand.

4.8 Tijdreeks

Vanaf 1947, de inwerkingtreding van de Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947–1956) en de 
Algemene Ouderdomswet (vanaf 1957), tot heden in de lange tijdreeks.
Vanaf november 2006 tot heden voor de AOW-uitkeringen.
Vanaf vierde kwartaal 2006 tot heden voor de AOW-uitkeringen naar regio.

4.9 Land

Er wordt onderscheid gemaakt tussen Nederland en buitenland. Nederland is inclusief het 
aantal uitkeringen verstrekt aan personen van wie de woon- of verblijfplaats in Nederland 
onbekend is. Nederland is dus ongelijk aan de optelling van de regionale categorieën. Onder 
buitenland vallen landen uit de EU, EER en verdragslanden exclusief Nederland. Buitenland 
is inclusief het aantal uitkeringen verstrekt aan personen van wie het woonland onbekend is. 
Totaal regio is gelijk aan de optelling van Nederland en buitenland.
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De uitsplitsing naar woonland betreft de top zeven woonlanden, exclusief Nederland. Dit zijn 
België, Duitsland, Spanje, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië.

5. Statistisch proces

5.1 Primaire waarneming

Niet van toepassing.

5.2 Secondaire waarneming

Maandelijks levert de SVB gegevensbestanden over de uitkeringen zoals die aan het eind van 
die desbetreffende maand in de uitkeringsadministratie staan geadministreerd.

5.3 Steekproeftrekken

Niet van toepassing. De SVB levert een integrale registratie aan. 

5.4 Respons

Binnen twee weken na het einde van de verslagmaand is de input doorgaans ontvangen. 
Zo nodig wordt gerappelleerd.

5.5 Gaafmaken

Bestanden worden geautomatiseerd gaafgemaakt. De relevante velden worden gecontroleerd 
op het juiste waardenbereik. Als het aantal signaleringen van onjuiste waarden relatief 
hoog is, wordt gevraagd om een herlevering. Ook mogen geen onverklaarbare verschillen 
voorkomen met de cijfers van de vorige maand. 

5.6 Imputeren

Er is geen noodzaak om gegevens te imputeren.

5.7 Uitbijterdetectie- en afhandeling

Er is geen noodzaak om uitbijterdetectie- en afhandeling uit te voeren. 
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5.8 Wegen en ophogen

Weging en ophoging vinden niet plaats, omdat er sprake is van integrale waarneming.

5.9 Transformeren

Er is geen noodzaak om de betekenis van velden aan te passen.

5.10 Koppelen

De gegevens in bestandsvorm worden opgenomen in het Stelsel van Sociaal Statistische 
Bestanden (SSB). De bestanden met AOW-uitkeringen worden binnen het CBS gekoppeld met 
gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Hieruit worden gegevens zoals geslacht, 
geboortedatum en herkomst overgenomen. De gegevens kunnen afwijken van de input van 
de SVB, maar het BRP is hierin leidend om consistentie binnen het CBS te waarborgen. Ook 
worden de bestanden verrijkt met regio-informatie uit de BAG. In het SSB kunnen gegevens 
worden gekoppeld met andere registraties voor nieuwe analyses.

5.11 Corrigeren

Er vindt geen seizoencorrectie plaats noch een correctie voor werkdagen of iets dergelijks.

6. Externe bronnen

Tijdens de verwerking van de data wordt de informatie uit de uitkeringsbestanden 
verrijkt met informatie uit de BRP ter bepaling van de persoonsinformatie (zoals geslacht) 
van de uitkeringsgerechtigde. Daarnaast wordt regio-informatie uit de BAG aan het 
uitkeringsbestand toegevoegd.

7. Publicatiebeleid

De cijfers worden binnen één maand na het verstrijken van de verslagperiode gepubliceerd 
(op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). De twee meest recente verslagmaanden zijn 
hierbij altijd voorlopig.

7.1 Frequentie

Maandelijks.
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7.2 Persberichten

Niet van toepassing.

7.3 Publicaties

Op de CBS-website onder het thema Arbeid en sociale zekerheid is informatie over AOW-
uitkeringen (CBS, 2014d) te vinden.
In het Statistische jaarboek staat informatie over het aantal personen met een AOW-uitkering 
(CBS, 2014e).

7.4 Microdata

Aan gebruikers die van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) toestemming 
hebben gekregen, kunnen onder voorwaarden microdatabestanden voor specifiek 
onderzoek beschikbaar worden gesteld via het Centrum voor Beleidsstatistiek. Op dit 
moment zijn de bestanden met AOW-uitkeringen beschikbaar vanaf 2007 (2014k). In een 
documentatierapport staat de inhoud en structuur beschreven van de bestanden met 
uitkeringen aan personen op grond van de AOW (2014c).

7.5 Revisies en bijstellingen

Na twee maanden worden voorlopige cijfers definitief. Aanpassing (herziening) van de 
definitieve cijfers wordt alleen overwogen in geval van calamiteiten. Dit beleid is geldig voor 
alle uitkeringsstatistieken. Dit beleid is vastgelegd in een intern protocol.
Herziening vindt slechts sporadisch plaats, doordat de kwaliteit van de input goed wordt 
bewaakt (intensieve inputcontrole). In voorkomende gevallen wordt er eerder voor gekozen 
het definitief maken van de cijfers uit te stellen.

8. Kwaliteitsmanagement

In het statistisch proces vindt een technische controle plaats op het waardenbereik van 
de velden in de records en bepaalde volgtijdelijke ontwikkelingen tussen opeenvolgende 
verslagmaanden worden beoordeeld. Verder vindt er controle plaats op de tijdige 
binnenkomst van bestanden. Tot slot is er sprake van een eindcontrole op diverse 
kwaliteitsaspecten van het gehele proces.
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9. Relevantie

9.1 Behoeften van gebruikers

Voor Internetgebruikers kan het interessant zijn om te weten hoeveel personen met een 
AOW-uitkering er in hun wijk zijn. Dit staat in de Kerncijfers wijken en buurten (2014i).

9.2 Volledigheid

Alle statistieken, (maatwerk-)producten en onderzoeken worden gepubliceerd conform het 
jaarplan van het CBS (2014f). 
Alleen als de brongegevens van onvoldoende kwaliteit zijn, wordt er niet gepubliceerd. Dit 
is met deze statistiek nog niet voorgekomen. Aanloopproblemen bij nieuwe of aangepaste 
regelingen kunnen aanleiding zijn om niet of later dan gebruikelijk te publiceren.

10. Nauwkeurigheid

Er is sprake van integrale waarneming: input voor de statistiek zijn de bronbestanden van de SVB.
Belangrijkste foutenbron zijn ontbrekende of onjuiste gegevens van één of meer variabelen 
in de administratieve data. Als het recht op een uitkering vaststaat, dan is er wel een record 
opgenomen maar deze kan soms incompleet of onjuist zijn. Dit wordt dan later alsnog 
bijgewerkt door de SVB. Ook burgerservicenummers kunnen ontbreken of fout zijn. Wanneer 
er sprake is van (relatief) veel fouten wordt gevraagd om een herlevering.

11. Vergelijkbaarheid

11.1 Vergelijkbaarheid tussen landen

Het sociale stelsel van de verschillende landen wijkt te veel van elkaar af om de gegevens 
direct te kunnen vergelijken. Er zijn wel soortgelijke regelingen in de landen van de Europese 
Unie (EU) maar de voorwaarden voor het verkrijgen van een AOW-uitkering als ook de 
bedragen verschillen sterk.

11.2 Vergelijkbaarheid in de tijd

De cijfers zijn in de periode 1947 tot heden in zekere mate vergelijkbaar. De gegevens geven 
een beeld van de ontwikkeling van het totaal aantal uitkeringen ingevolge de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening (1947–1956) en de Algemene Ouderdomswet (vanaf 1957). 
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Per 1 april 1985 heeft in de AOW, een algemene volksverzekering ten behoeve van een 
welvaartsvast ouderdomspensioen bij het bereiken van de 65 jarige leeftijd, een aanpassing 
plaatsgehad aan de EG-richtlijnen inzake de gelijke behandeling van man en vrouw. De 
gehuwde man en vrouw hebben sindsdien ieder een zelfstandig recht op ouderdomspensioen 
als zij 65 jaar zijn. Het pensioen is gesteld op 50% van het netto-minimumloon. Voordien 
maakte men slechts onderscheid tussen een uitkering voor gehuwden en ongehuwden. De 
cijfers vanaf 1985 zijn hierdoor niet zonder meer vergelijkbaar met die van eerdere jaren. De 
aantallen betreffen standcijfers per 31 december.

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. Sinds 2013 is de AOW-leeftijd 
gewijzigd:

 − tot 2013 was de AOW-leeftijd 65 jaar;
 − per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd verhoogd tot 65 jaar en één maand;
 − per 1 januari 2014 is de AOW-leeftijd verhoogd tot 65 jaar en twee maanden;
 − in de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes verder omhoog. In 2019 is de AOW-

leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar.
Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

De totale verzekerde periode van een persoon wordt bepaald door de totale periode dat hij of 
zij tussen zijn/haar startleeftijd van de AOW-verzekering en de AOW-leeftijd behoort/behoorde 
tot de kring der verzekerden, krachtens de AOW. Tot 2013 was de startleeftijd 15 jaar. Deze 
startleeftijd is gekoppeld aan de AOW-leeftijd en wordt dus vanaf 2013 even veel verhoogd als 
de AOW-leeftijd, aangezien de verzekerde periode maximaal 50 jaar bedraagt:

 − vanaf 2013 is de startleeftijd verhoogd tot 15 jaar en één maand;
 − vanaf 2014 is de startleeftijd verder opgeschoven naar 15 jaar en twee maanden.

In de komende jaren zal de startleeftijd, net als de AOW-leeftijd, verder opgeschoven worden.

Voor een echtgenoot/partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, had een uitkerings-
gerechtigde mogelijk recht op een toeslag, maar het inkomen van de partner is van invloed 
op de hoogte van de toeslag. Met ingang van 2015 is deze AOW-toeslag afgeschaft.

Personen die zijn geboren vóór 1942 kunnen, op basis van een overgangsregeling, voor de 
periode tussen de 15e verjaardag en 1 januari 1957 extra verzekerde jaren toegekend krijgen. 
Van toekenning van extra pensioenjaren is sprake wanneer de desbetreffende persoon 
Nederlander is, en in Nederland woont, en gedurende 6 jaar na zijn 59ste verjaardag – al dan 
niet onafgebroken – in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba heeft gewoond.

De tabellen in StatLine starten in november 2006 voor de AOW-uitkeringen. Voor de 
introductie van StatLine was er sprake van diverse papieren publicaties met detailtabellen.

12. Samenhang en consistentie

12.1 Samenhang van concepten

Voor de gebruikte classificaties geldt het volgende:
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 − Voor de variabele ‘geslacht’ wordt een CBS standaard gevolgd.
 − Voor de indeling naar leeftijdsklassen wordt een CBS standaard gevolgd. 
 − Voor de variabele ‘burgerlijke staat’ wordt een CBS standaard gevolgd.
 − Voor de variabele ‘herkomstgroepering’ wordt een CBS standaard gevolgd.
 − De variabele ‘woonland’ is specifiek voor de AOW-uitkeringen. De uitsplitsing naar 

woonland betreft de top zeven woonlanden, exclusief Nederland. Dit zijn België, 
Duitsland, Spanje, Turkije, Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië.

 − Voor de regio’s worden een CBS standaard gevolgd: Nederland, landsdelen, provincies, 
gemeenten, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties en RBA-
gebieden. 

 − De indeling naar volledig en gekort is specifiek voor de AOW-uitkeringen. 

12.2 Consistentie tussen voorlopige en definitieve cijfers

In principe zijn de voorlopige en definitieve cijfers identiek aan elkaar. Na twee maanden 
worden voorlopige cijfers definitief. Tenzij door omstandigheden een herlevering heeft 
plaatsgevonden en de definitieve cijfers hierop zijn gebaseerd.

12.3 Consistentie tussen korte en lange termijn cijfers

De gepubliceerde jaarcijfers in de StatLinetabel ‘Tijdreeksen sociale zekerheid’ komen 
overeen met de cijfers van ultimo december. De kerncijfers bevatten jaargemiddelden, welke 
volgens vaste rekenregels zijn afgeleid van de maandcijfers.

12.4 Consistentie met andere statistieken (plausibiliteit)

De statistiek vormt geen input voor de Nationale Rekeningen, omdat deze een andere 
meeteenheid hanteert (Euro en %) en ook andere concepten hanteert. Bij Nationale 
Rekeningen worden ook de uitvoeringskosten meegerekend. Consistentie met de Nationale 
Rekeningen is daarom niet van toepassing.

12.5 Modelmatige consistentie

Modelmatige consistentie met andere cijfers is niet van toepassing.

12.6 Consistentie tussen aggregaten en microdata

Na het gaafmaken zijn de microdata en de definitieve cijfers consistent. 
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Gerelateerde tabellen

Hieronder staan de tabellen genoemd waarin ook cijfers voorkomen over AOW-uitkeringen.

Middellange tijdreeks (kerncijfers):
1. Sociale zekerheid; kerncijfers uitkeringen naar uitkeringssoort 

Deze reeks loopt van 1998 tot heden. Dit worden ook wel de kerncijfers genoemd. Vanaf 
november 2006 betreft het maandcijfers. Daarvoor is sprake van kwartaalcijfers.

Lange tijdreeks:
2. Tijdreeksen sociale zekerheid (1905 – heden) 

Deze reeks loopt van 1905 tot heden en bevat jaarcijfers over de sociale zekerheid. 
AOW-cijfers zijn aanwezig vanaf 1947, de inwerkingtreding van de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening (1947–1956) en de Algemene Ouderdomswet (vanaf 1957), tot 
heden.

Maatwerktabel:
3. Bruto uitgekeerde bedragen aan AOW-uitkering

Opgebouwde AOW-rechten:
4. Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 65 jaar 

De tabel geeft inzicht in het gemiddelde aantal verzekerde jaren en het gemiddelde 
opbouwpercentage voor de AOW van inwoners van Nederland tussen de startleeftijd van 
de AOW-verzekering en de AOW-leeftijd, aan het eind van het verslagjaar.

De sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen (EOC) publiceert financiële gegevens 
over de AOW in de tabel Overheid; sociale uitkeringen. Er zijn conceptuele verschillen met 
de financiële gegevens uit de AOW-uitkeringenstatistiek. Zo worden bij EOC publicaties 
bijvoorbeeld ook uitvoeringskosten meegerekend.

Afkortingen en begrippen

Aantal uitkeringen op registratiebasis
Het aantal uitkeringen zoals vastgelegd in de administratie van de SVB op het einde van de 
verslagmaand.

AOW
Algemene Ouderdomswet

BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BRP
Basisregistratie Personen

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37789KSZ&D1=14&D2=(l-16)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03763&D1=4,11&D2=0,2,4,6,12,22,32,42,52,62,72,(l-4)-l&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/cijfers/incidenteel/maatwerk/2013-3831t-cm.htm
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71093NED&D1=a&D2=a&D3=0&D4=a&D5=0&D6=a&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4,G5&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82571NED&D1=10,71&D2=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78&HDR=T&STB=G1&VW=T
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CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek

CCS
Centrale Commissie voor de Statistiek

COROP(-gebieden)
Gebiedsindeling ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal 
Onderzoeksprogramma, waarin veertig gebieden en drie subgebieden worden 
onderscheiden.

EER
Europese Economische Ruimte

EOC
Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen

EU
Europese Unie

RBA(-gebieden)
De indeling in werkgebieden van de Regionale besturen voor de Arbeidsvoorziening berust op 
de Arbeidsvoorzieningswet van 28 juni 1991. De indeling wordt gehanteerd tot en met 2001.

RPA(-gebieden)
De indeling in werkgebieden van de Regionale Platforms voor de Arbeidsmarkt. De indeling 
wordt gehanteerd met ingang van 2002.

SSB
Stelsel van sociaal statistische bestanden

SVB
Sociale Verzekeringsbank

Referenties

Websites
CBS (2014d). Themapagina Arbeid en sociale zekerheid. Webpagina met Nieuws, Cijfers, 
Publicaties en Methoden onder andere over AOW-uitkeringen. CBS website.
CBS (2014k). Catalogus beschikbare microbestanden. Arbeid en sociale zekerheid. CBS 
website.

Publicaties
CBS (2014e). Statistisch jaarboek 2014. 
CBS (2014i). Kerncijfers Wijken en Buurten 2013. Webpagina met Statline-tabellen over AOW-
uitkering, uitgesplitst naar wijken en buurten.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/nieuws/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/arbeid-sociale-zekerheid/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/publicaties/boeken/statistisch-jaarboek/archief/2014/2014-statistisch-jaarboek-pub.htm
http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=82339NED&D1=70&D2=a&HDR=T&STB=G1


CBS | Kwaliteitsrapport Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek 15

Methodologie
CBS (2014a). Korte onderzoeksbeschrijving Algemene Ouderdomswet uitkeringenstatistiek.
CBS (2014b) Korte onderzoeksbeschrijving AOW-aanspraken.
CBS (2014c). Documentatierapport Algemene ouderdomswet uitkeringen. Versie 17 maart 
2014.

Wet- en regelgeving
Rijk (2004). CBS Wet.

Overig
CBS (2014f). Jaarplan en jaarverslag CBS. Versie 5 juni 2014.
CBS (2014g). Kwaliteitsverklaring. Versie 14 januari 2014.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/2007-aow-art.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/statistiek-aow-aanspraken-art.htm
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/4599EB96-07F2-4152-991E-119203A6A728/0/aowuitkeringenmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F10515CB-91C6-426C-9BD9-177F743F72C6/0/cbswet15122004.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/corporate-informatie/publicaties/archief/2014/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/organisatie/kwaliteitsverklaring/default.htm
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Colofon

Verklaring van tekens

 Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
 . Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
 * Voorlopige cijfers
 ** Nader voorlopige cijfers
 2014–2015 2014 tot en met 2015
 2014/2015 Het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2015
 2014/’15 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2014 en eindigend in 2015
 2012/’13–2014/’15 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2012/’13 tot en met 2014/’15
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.
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