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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het
CBS beschikbaar gestelde microdatabestand betreffende de internationale
migratiebewegingen van personen die voorkomen in de Gemeentelijke Basis
Administratie”
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Beschikbare bestanden:
120919 GBAMIGRATIEBUS 2011V2
Versiegeschiedenis bestanden
Zie bijlage A Versiegeschiedenis

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:
•

De combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS identificeert een persoon.
Dit zijn de sleutelvariabelen om met andere bestanden op persoonsniveau te kunnen
koppelen.

•

Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM en RIN naar
RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere
wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten
spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat
RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen.

•

De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen zijn voor de Remote Access en
On-site gebruikers te vinden op G:\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. In
verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze map maandelijks
geactualiseerd.

•

Het bestand 120919 GBAMIGRATIEBUS 2011V2 vervangt versie 1 over 2011. De
reden hiervoor is dat de variabele EINDMIGRATIEDATUM van immigranten van
vóór 1995 (GBAMIGRATIETYPE = 1) is gewijzigd van 19950101 in de echte einde
migratiedatum of in 20120101 (indien geen einde datum) waardoor immigranten van
vóór 1995 nu ook in de populatieomvang zijn meegenomen.

•

De data in dit bestand is geschikt als achtergronddata (of als verrijkingsdata). Voor
demografische analyses wordt aangeraden contact op te nemen met het centrum voor
beleidsstatistiek.
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1. Inleiding
Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB@CBS.nl) worden microdatabestanden van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door
externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het
microdatabestand
•

‘120919 GBAMIGRATIEBUS 2011V2’.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen het microdatabestand zoals populatieafbakening
en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt allereerst de bestandsindeling gegeven. Daarnaast worden voor de
categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
Bij dit rapport is per bestand een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze
bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste
vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen
worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van belang kan zijn
omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn.
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2. Toelichting op de bestanden
Microdatabestand
De microdatabestanden komen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).
Inhoud bestand
Dit bestand bevat gegevens over internationale migratiebewegingen van personen met
aanvang en einde van elke migratiebeweging (GBAMIGRATIETYPE) en land van
herkomst of bestemming, definitieve gegevens (zie bijzonderheden).
Beschrijving van de operationalisering
Bevat alle immigraties, emigraties, overige opvoer en overige afvoer
(GBAMIGRATIETYPE) van personen die vanaf 1995 in de GBA zijn ingeschreven, met
de data waarop deze bewegingen plaatsvonden.
Historie
In dit bestand worden alle wijzigingen die in een later jaar bekend worden ook voor
oudere jaren teruggelegd. Daarmee zijn migratiebewegingen longitudinaal consistent en
van betere kwaliteit. Gevolg is wel dat bij elke nieuwe versie van dit bestand, er dus in
alle jaren wijzigingen kunnen optreden. In de oude situatie werden migratiebewegingen
per jaar bepaald en werden wijzigingen in oudere jaren niet meer doorgevoerd.
In dit bestand zijn migratiebewegingen consistent met elkaar gemaakt. Als een persoon
eerder administratieve is afgevoerd en vervolgens immigreert wordt de eerdere afvoering
veranderd in een emigratie (met onbekend land van bestemming).
Bijzonderheden
A. Dit bestand is niet geschikt om het jaarlijkse aantal migraties te bepalen zoals die
(ooit) zijn gepubliceerd. Hiervoor zijn twee redenen te benoemen:
(1) Alle wijzigingen op berichten uit het verleden die in een later jaar bekend worden,
worden ook voor oudere jaren teruggelegd;
(2) Nagekomen berichten worden binnen de demografische statistieken niet altijd geteld
bij het jaar van gebeurtenis maar in het jaar ontvangst. Binnen dit bestand is het niet
mogelijk om dit onderscheid te maken.
Bovengenoemde redenen zorgen ervoor dat nooit op de (ooit) gepubliceerde aantallen kan
worden aangesloten. Gebruikers die wel (nagenoeg) willen aansluiten op de (ooit)
gepubliceerde aantallen moeten het bestand GBAMIGRATIEGEBEURTENISBUS
gebruiken.
B. Verblijfsduur van personen op peildatum kan worden bepaald met de laatste
aanvangsdatum van de migratieypen 'immigratie' en 'overige opvoer'.
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Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)
Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op
microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit
registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt.
Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een
samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking
van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw van het microdatabestand
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.
Nr Variabele & label
1 RINPERSOONS
Soort RINPERSOON
2 RINPERSOON
Rinpersoon
3 AANVANGMIGRATIEDATUM
Datum waarop migratiebeweging
plaatsvond
4 EINDEMIGRATIEDATUM
Datum waarop migratiebeweging beëindigd
5 GBALANDVANBESTEMMING
Land van bestemming
6 GBALANDVANWAARINGESCHREVEN
Land van herkomst
7 GBAMIGRATIETYPE
Type migratie
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Format
Tekst

Lengte

Decimalen
1

0

Tekst

9

0

Tekst

8

0

Tekst

8

0

Tekst

4

0

Tekst

4

0

Tekst

1

0
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt per variabele meer informatie gegeven. Van de categoriale
variabelen worden de waarden en hun betekenis gegeven.
1 RINPERSOONS
Soort RINPERSOON
R

Rinpersoon wel in GBA

2 RINPERSOON
Rinpersoon
3 AANVANGMIGRATIEDATUM
Datum waarop migratiebeweging plaatsvond
4 EINDEMIGRATIEDATUM
Datum waarop migratiebeweging beëindigd
5 GBALANDVANBESTEMMING
Land van bestemming
6 GBALANDVANWAARINGESCHREVEN
Land van herkomst
7 GBAMIGRATIETYPE
Type migratie
1
2
3
4

Immigratie
Overige opvoer
Emigratie
Overige afvoer
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Bijlage A Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

111114 GBAMIGRATIEBUS 2010V1
120605 GBAMIGRATIEBUS 2011V1
120919 GBAMIGRATIEBUS 2011V2

Reden
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing, vervangt 2010V1
Wijziging waarden variabele
eindemigratiedatum
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