Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Beleidsstatistiek

Documentatierapport Verblijf niet GBA-personen
(NIETGBAVERBLIJFBUS)

Datum:

28 februari 2013

Documentatierapport NIETGBAVERBLIJFBUS

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 verblijf niet GBA personen”
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Beschikbare bestanden:
130226 NIETGBAVERBLIJFBUS 2011V1

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 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.

•

Personen die geen geldig burgerservicenummer (BSN) maar wel een geldig
onderwijsnummer bezitten, hebben in het bestand bij de variabele RINPERSOON
een versleuteld onderwijsnummer meegekregen. Dit geldt onder andere voor
buitenlandse studenten en mensen woonachtig in het buitenland die in Nederland
werken en studeren. Met dit nummer kan gekoppeld worden met bestanden waar dit
nummer ook in voorkomt.

•

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.

•

Dit is een longitudinaal bestand en
‘120612 NIETGBAVERBLIJFBUS 2010V2’.
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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 de
microdatabestanden
•

‘130228 NIETGBAVERBLIJFBUS 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 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
Microdatabestanden
De microdatabestanden komen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).
1. Inhoud bestand
Bevat personen die een (fiscale) relatie met Nederland hebben, maar niet ingeschreven
zijn in de GBA. Het betreft personen die een baan hebben in Nederland, een uitkering of
pensioen ontvangen uit Nederland of in Nederland studerenden. Binnenkort worden ook
personen die zich in de strafrechtketen bevinden toegevoegd aan dit bestand.
Van deze personen worden, voor zover uit de bron bekend, de persoonskenmerken zoals
geslacht, geboortejaar en herkomstgroepering vastgelegd.
Het doel van dit bestand is dat persoonskenmerken van personen uit de bron die op het
moment van koppelen(verrinnen) niet in de GBA aanwezig waren beschikbaar blijven.
Het bepalen of een persoon wel of niet tot de GBA behoort, vindt altijd plaats op basis
van het definitieve GBA-bestand (GBAPERSOON) en dus niet op basis van een
maandelijks beschikbare voorlopige GBA-bestand. Zodra een nieuwe GBA-bestand (een
nieuw jaar dus) beschikbaar is, wordt het NIETGBA-bestand opgeschoond. Dat wil
zeggen dat personen die in het NIETGBA-bestand voorkomen en in het nieuwe GBAbestand voorkomen, uit het NIETGBA bestand worden verwijderd.
Bij het toevoegen van personen/periodes respectievelijk variabelen van deze personen
geldt dat de eerste bron bepalend is, met als uitzondering als een variabele onbekend is en
in de latere bron bekend is.
Bijvoorbeeld:
1. Via de bron Banen wordt een NIETGBA persoon/periode geleverd met een
onbekend verblijf.
2. Dit record wordt toegevoegd aan het NIETGBAVERBLIJF bestand.
3. Via de bron Onderwijs wordt dezelfde persoon geleverd met het VERBLIJF 0518---4. De variabele VERBLIJF wordt in het NIETGBAVERBLIJF bestand gewijzigd van
onbekend naar 0518----.
5. Via de bron Uitkeringen wordt dezelfde persoon/periode geleverd met het
VERBLIJF WOON----.
6. Deze wijziging wordt genegeerd.
2. Eenheid en populatie
Periodes van personen die een (fiscale) relatie met Nederland hebben vanaf 1999. De
populatie is, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, niet bedoeld om de
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populatieomvang van alle in Nederland verblijvende personen die niet zijn ingeschreven
te schatten!
4. Bijzonderheden
Omdat er bij het verrinnen van de diverse GBA-bussen personen zijn "verdwenen", zijn
deze personen aan de NIETGBA bevolking toegevoegd in het bestand
NIETGBAPERSOON. Het is niet mogelijk om deze personen in het bestand
NIETGBAVERBLIJF toe te voegen. Hierdoor komt het voor dat er personen voorkomen
in het bestand NIETGBAPERSOON die niet kunnen worden teruggevonden in het
bestand NIETGBAVERBLIJF.
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
Samen met RINPERSOON is dit de persoon
2 RINPERSOON
Samen met RINPERSOONS is dit de
persoon
3 AANVANGVERBLIJF
Aanvangsdatum persoon JJJJMMDD
4 EINDEVERBLIJF
Beeïndigingsdatum persoon JJJJMMDD
5 NIETGBAVERBLIJF
Verblijfcode niet GBA bevolking
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Format
Tekst

Lengte

Decimalen
1

0

Tekst

9

0

Tekst

8

0

Tekst

8

0

Tekst
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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
Samen met RINPERSOON is dit de persoon
A
E
F
G
H
K
O
R
S
V
Z

RINPERSOON NIET IN GBA, POLISNUMMER
RINPERSOON NIET IN GBA, ENQUETE NR
RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF
RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR
RINPERSOON NIET IN GBA, HO CORRESNUMMER
RINPERSOON NIET IN GBA, KENTEKENS (RDW)
RINPERSOON NIET IN GBA, VERSLEUTELD ONDERWIJSNUMMER
RINPERSOON WEL IN GBA
RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET VEILIGHEID
RINPERSOON NIET IN GBA, SATELLIET GEZONDHEID EN ZORG

2 RINPERSOON
Samen met RINPERSOONS is dit de persoon
3 AANVANGVERBLIJF
Aanvangsdatum persoon JJJJMMDD
4 EINDEVERBLIJF
Beëindigingdatum persoon JJJJMMDD
5 NIETGBAVERBLIJF
Verblijfcode niet GBA bevolking
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Bijlage A Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

Reden

120207 NIETGBAPERSOONTAB 2010V1
120612 NIETGBAPERSOONTAB 2010V2
130228 NIETGBAPERSOONTAB 2011V1

Eerste plaatsing
Recentere versie en meer bronnen gebruikt.
Recentere versie en meer bronnen gebruikt.
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