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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 microdatabestanden betreffende personen van wie tenminste
één van de juridische ouders bekend is”
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Beschikbare bestanden:
120229 KINDOUDERTAB 2010V1
120719 KINDOUDERTAB 2011V1
Versiegeschiedenis bestanden
Zie bijlage A Versiegeschiedenis
De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:
•

De combinatie van RINPERSOON, RINPERSOONS identificeert een persoon. De
combinaties van RINPERSOONpa, RINPERSOONSpa en RINPERSOONMa,
RINPERSOONSMa identificeren een vader of moeder van de persoon. Dit zijn alle
sleutelvariabelen om met andere bestanden 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.

•

Vanaf 2012 wordt er geen GBA-selectiebestand meer toegevoegd. De beschikbare
GBA-bestanden staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de
thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze
bestanden geldt de gebruikelijke procedure.
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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
•

‘120229 KINDOUDERTAB 2010V1’;

•

‘120719 KINDOUDERTAB 2011V1’.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden 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 jaar 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
Microdatabestanden
1. Inhoud component
Dit bestand is een sleutelbestand met RINnummers van personen en hun ouders.
2. Eenheid en populatie
De entiteiten van dit bestand zijn personen van wie tenminste één van de juridische
ouders bekend is.
3. Bijzonderheden
A. Het bestand bevat variabelen die bedoeld zijn om te koppelen aan een eigen gekozen
populatie; de populatie van dit bestand is alleen gebaseerd op het feit of tenminste één
van de juridische ouders bekend was.
B. De kind-oudergegevens zijn voor kinderen geboren vanaf 1966 het betrouwbaarst. Bij
oudere geboortecohorten neemt de kans op gevonden kind-oudercombinaties af. Het
wordt dan ook aangeraden bij personen geboren vóór 1966 voorzichtig te zijn bij de
interpretatie van (ouder)gegevens uit dit bestand. Het selectief ontbreken van ouder-kind
relaties kan dan tot onbetrouwbare uitkomsten leiden.
C. Het bestand bevat een klein aantal fouten. Het gaat dan om ouders die een implausibele of onmogelijke leeftijd hebben ten opzichte van de leeftijd van hun kind.
Ook komt het voor dat het rinnummer van de ouder dezelfde is als dat van het kind.
Per onderzoek moet de afweging gemaakt worden of het nodig is om voor deze fouten
een correctie toe te passen op het bestand.
D. Men dient er rekening mee houden dat het in het bestand om gegevens van de ouders
gaat. Daarom is het mogelijk dat op een bepaald peilmoment waarvoor oudergegevens
bekend zijn, de persoon zelf niet tot de bevolking van Nederland behoort en misschien
zelfs nog niet eens geboren is.
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 de microdatabestanden
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.
Nr Variabele & label
1 RINPERSOONS
Soort RINPERSOON
2 RINPERSOON
Samen met RINPERSOONS is dit de
persoon
3 RINPERSOONSPA
Soort RINPERSOON (juridische) vader
4 RINPERSOONPA
Samen met RINPERSOONS is dit de
(juridische) vader
5 RINPERSOONSMA
Soort RINPERSOON (juridische) moeder
6 RINPERSOONMA
Samen met RINPERSOONS is dit de
(juridische) moeder
7 KOPPELNUMMER
Deze code geeft aan op welke wijze de
koppeling tussen ouder kind is gelegd
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Format
Tekst

Lengte

Decimalen
1

0

Tekst

9

0

Tekst

1

0

Tekst

9

0

Tekst

1

0

Tekst

9

0

Tekst

2

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
Samen met RINPERSOONS is dit de persoon
3 RINPERSOONSPA
Soort RINPERSOON (juridische) vader
F
G
R

RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF
RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR
RINPERSOON WEL IN GBA

4 RINPERSOONPA
Samen met RINPERSOONS is dit de (juridische) vader
5 RINPERSOONSMA
Soort RINPERSOON (juridische) moeder
F
G
R

RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF
RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR
RINPERSOON WEL IN GBA

6 RINPERSOONMA
Samen met RINPERSOONS is dit de (juridische) moeder
7 KOPPELNUMMER
Deze code geeft aan op welke wijze de koppeling tussen ouder kind is gelegd
Zie
Codelijst

\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen\KOPPELNUMMER.txt
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Bijlage A Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

Reden
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing

120229 KINDOUDERTAB 2010V1
120719 KINDOUDERTAB 2011V1
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