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Toelichting bij het bestand  

  

Inleiding  

  

In opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het Centrum voor 

Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) een bestand geleverd over 

inwoners van Nederland per leeftijdsjaar naar geslacht, etniciteit en stedelijkheid voor het jaar 2016.  

  

Populatie  

  

De onderzoekspopulatie bestaat uit inwoners van Nederland die op 31 december 2016 staan 

ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).  

  

Variabelen  

  

De demografische kenmerken leeftijd, geslacht en etniciteit worden bepaald op basis van de 

Basisregistratie Personen (BRP). De stedelijkheid wordt bepaald op basis van de 

Basisregistratieadressen en Gebouwen (BAG).   

  

Aandachtspunten bij de cijfers   

  

Bescherming van persoonsgegevens   

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van integrale gegevens. Om onthulling van informatie over 

individuele personen of bedrijven te voorkomen, zijn de cijfers afgerond op tientallen. Hierdoor komt 

het voor dat de som van de afzonderlijke uitsplitsingen niet overeenstemt met het totaal. 

 

Begrippen  

 

Generatie - Nadere onderscheiding van de bevolking met een migratieachtergrond naar eerste 

generatie migratieachtergrond en tweede generatie migratieachtergrond.  

  

Migratieachtergrond - Personen hebben een migratieachtergrond als ten minste één ouder in het 

buitenland is geboren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn 

geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie). Ook 

wordt onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse herkomstgroepen.  

  

Niet-westerse migratieachtergrond - Personen met als herkomstgroepering een van de landen in 

Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.  

  

Stedelijkheid (van een gebied) - Maatstaf voor de concentratie van menselijke activiteiten in een 

bepaald gebied, gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (oad). Hierbij zijn vijf 

categorieën onderscheiden: 

  -  zeer sterk stedelijk: gemiddelde oad van 2500 of meer adressen per km2; 

  -  sterk stedelijk: gemiddelde oad van 1500 tot 2500 adressen per km2; 

  -  matig stedelijk: gemiddelde oad van 1000 tot 1500 adressen per km2; 

  -  weinig stedelijk: gemiddelde oad van 500 tot 1000 adressen per km2; 

  -  niet stedelijk: gemiddelde oad van minder dan 500 adressen per km2.  

De gemiddelde omgevingsadressendichtheid van een gebied is het gemiddelde van de 

omgevingsadressendichtheden van alle adressen in dat gebied.  

  



 

Westerse migratieachtergrond - Personen met als herkomstgroepering een van de landen in Europa 

(exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan. Op grond van hun 

sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden personen uit Indonesië en Japan tot de 

westerse achtergrond gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië 

zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.  

  

Afkortingen  

BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen  

BRP - Basisregistratie Personen  

CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek  

CvB - Centrum voor Beleidsstatistiek  

OAD - Omgevingsadressendichtheid 

 

Vragen over deze publicatie kunnen gestuurd worden aan het CBS-CvB onder vermelding van het 

referentienummer 170465. Ons e-mailadres is maatwerk@cbs.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bronbestanden 
 
Bron Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 
Algemene 
beschrijving 

De Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie waarin 
gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn 
verzameld. De BAG bestaat uit twee samenhangende basisregistraties: de 
Basisregistratie Adressen en de Basisregistratie Gebouwen. De Basisregistratie 
Adressen bevat alle officiële, als zodanig toegekende, adressen op Nederlands 
grondgebied. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, 
bestaande uit de naam van een openbare ruimte (straat), een nummeraanduiding 
(huisnummer en toevoegingen) en woonplaats. Adressen worden toegekend aan 
adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Gebouwen. In de Basisregistratie 
Gebouwen zijn alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen 
geregistreerd. Deze 'objecttypen' zijn afgebakend en voorzien van een unieke 
aanduiding. Bepaalde gegevens behorende bij de objecttypen (zoals de oppervlakte 
en het bouwjaar) zijn ook in de registratie opgenomen. Aan ieder object is minimaal 
één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder 
verblijfsobject (zoals onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. 

Leverancier De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. 
Het Kadaster beheert de BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de 
gemeenten. 

Integraal of steekproef Integraal. 
Periodiciteit De BAG komt maandelijks beschikbaar. 
Bijzonderheden Het CBS maakt vanaf 1 januari 2012 gebruik van de BAG. 

    
  

Bron Basisregistratie Personen (BRP) 
Algemene 
beschrijving 

De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van 
Nederland, en (sinds 2014)  de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-
ingezetenen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de 
gegevens over ingezetenen. Gegevens over niet-ingezetenen worden bijgehouden 
door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar verwachting ten minste vier 
maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven worden als 
ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een 
relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als niet-
ingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier 
werken, studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering 
genieten, enzovoorts. Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht 
maanden buiten Nederland verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van 
iedere ingeschrevene gegevens als burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, 
geslacht, geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien 
gegevens over de ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres 
in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor 
meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de website van de Rijksdienst 
voor Identiteitsgegevens http://www.rvig.nl/brp. 

Leverancier Gemeenten 
Integraal of steekproef Integraal. 
Periodiciteit Gegevens worden doorlopend geactualiseerd. 
Bijzonderheden In dit onderzoek worden alleen de gegevens gebruikt van personen die als 

ingezetene in de BRP ingeschreven staan of ooit ingeschreven hebben gestaan. 

 


