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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 adressen van personen die 

voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie” 
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Beschikbare bestanden: 

140321 GBAADRESBUS 2014V1 

Versiegeschiedenis bestanden 

Zie bijlage A Versiegeschiedenis 

 

 

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

 Dit is een longitudinaal bestand en vervangt het vorige. 

 De combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS identificeert een persoon. 

Dit zijn de sleutelvariabelen om met andere bestanden op persoonsniveau te kunnen 

koppelen. 

 De variabele RINADRES identificeert een adres. Dit is een sleutelvariabele om met 

andere bestanden op adresniveau 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.  
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata             

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en/of adresniveau)  ter beschikking voor 

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur over het onderwerp “adressen 

van personen met aanvang en einde van elke adreshouding”. 

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.  

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de bestanden 

Microdatabestand 

Dit microdatabestand komt uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).  

Dit microdatabestand bevat de adressen van personen met aanvang en einde van elke 

adreshouding.  

Bijzonderheden 

A.  

In dit bestand worden alle wijzigingen die in een later jaar worden ontvangen in de oude 

jaren verwerkt. Daarmee zijn adressen nu dus longitudinaal consistent. Gevolg is wel dat 

bij elke nieuwe versie van de bus, er dus in alle jaren wijzigingen kunnen optreden. In de 

oude situatie werden rinadressen per jaar bepaald en werden wijzigingen die betrekking 

hadden op berichten van oude jaren NIET verwerkt. 

B.  

Resultaten uit de GBAADRESBUS sluiten niet exact aan op de StatLine gepubliceerde 

cijfers. Dit komt doordat later ontvangen berichten over adresbewoning in het verleden, 

in de GBAADRESBUS zijn verwerkt om een zo compleet mogelijk bestand te maken. 

Indien je het aantal verhuizingen van personen binnen Nederland in een bepaalde periode 

wilt bepalen én deze aantallen moeten aansluiten bij de StatLine gepubliceerde aantallen, 

gebruik dan de GBAADRESGEBEURTENISBUS. 

C.  

Een adreswijziging kan ontstaan door verhuizing of door een infrastructurele wijziging. 

Dit bestand is daarom niet rechtstreeks geschikt om verhuizingen af te leiden.  

Via koppeling met 'ADRESRUGNR' uit het bestand RINADRESRUGNRRELATIEBUS 

kan wel het onderscheid tussen verhuizing en infrastructurele wijziging worden bepaald 

zodat hierop gefilterd kan worden. 

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. 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/DD0D9F62-B66C-449C-BD95-7E945E54E02C/0/ssbgbaadresgebeurtenisbusmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/77498E82-760A-4D6E-94B3-697FDD2612BA/0/ssbrinadresrugnrrelatiebusmicrodata.pdf
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/onderzoekers/ssb/ssb-info-medio-07.htm
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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  Format A/N 

1 RINPERSOONS Tekst 1 

 Samen met RINPERSOON is dit de persoon   

2 RINPERSOON Tekst 9 

 Samen met RINPERSOONS is dit de persoon   

3 GBADATUMAANVANGADRESHOUDING Tekst 8 

 Aanvangsdatum persoon JJJJMMDD   

4 GBADATUMEINDEADRESHOUDING Tekst 8 

 Beeïndigingsdatum persoon JJJJMMDD   

5 RINADRES Tekst 9 

 Uniek identificatienummer adres   
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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 

   

 R Rinpersoon wel in GBA 

   

2 RINPERSOON 

 Rinpersoon 

   

3 GBADATUMAANVANGADRESHOUDING 

 Aanvangsdatum persoon JJJJMMDD 

   

4 GBADATUMEINDEADRESHOUDING 

 Beeïndigingsdatum persoon JJJJMMDD 

   

5 RINADRES   

 Uniek identificatienummer adres 
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Bijlage A Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

111114 GBAADRESBUS 2010V1 Eerste plaatsing 

120605 GBAADRESBUS 2011V1 Recentere versie vervangt vorig bestand 

130524 GBAADRESBUS 2012V1 Recentere versie vervangt vorig bestand 

140321 GBAADRESBUS 2014V1 Recentere versie vervangt vorig bestand 

 


