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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie cvb@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende betreffende Adoptiekinderen 1995-2012.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestand:  

140909 Adoptiekinderen 1995-2012V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Het betreft hier ramingen van aantallen gewone adopties op basis van gegevens uit de 

Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en informatie over het migratiemotief adoptie, 

afkomstig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).  

 In dit bestand is, ten opzichte van Adoptiekinderen 1995-2011, de variabele “DOEL” 

komen te vervallen. Dit is het laatste beschikbare bestand over dit onderwerp, de 

statistiek is beëindigd.  

 De koppelsleutel voor personen is veranderd van SRTNUM en RIN naar 

RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere 

wordt beschreven in het script “koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps” voor de Remote 

Access en On-site gebruikers te vinden in de map \8_Utilities\Tools\. Let vooral op het 

omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven 

mét voorloopnullen. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze 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. 

 Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS zie 

Dataverzameling. 

  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata 

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

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “Adoptiekinderen 1995-2012”.  

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en 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 samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

Het microdatabestand bevat informatie over geadopteerde personen in de periode 1995 tot en 

met 2012. 

Recordbeschrijving 

Een record in het microdatabestand bevat informatie over persoon die geadopteerd is in de 

periode 1995 tot en met 2012. Een persoon kan een record in het microdatabestand hebben. 

Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutels waarmee gekoppeld kan 

worden met andere bestanden.  

Dat de datum aanvang juridische betrekking niet altijd bekend is komt doordat op het 

moment van waarneming de procedure bij de NL rechter nog niet is afgerond. 

Populatieafbakening en Onderzoeksmethode 

Zie hiervoor de korte onderzoeksbeschrijving: Adopties en erkenningen 

Gegevens op Statline 

De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabel: Adopties exclusief 

partneradopties; geboorteland, geslacht en leeftijd kind.  

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/veiligheid-recht/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/adopties-methode.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80399NED&D1=a&D2=0&D3=a&D4=a&HDR=G1,G3&STB=T,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80399NED&D1=a&D2=0&D3=a&D4=a&HDR=G1,G3&STB=T,G2&VW=T
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het microdatabestand.  

Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens kunnen 

afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van het CBS. 

Nr Variabele & label  Form. 

1 RINPERSOONS A1 

 Soort rinpersoon  

2 RINPERSOON A9 

 Samen met rinpersoons is dit de Persoon  

3 GESLKI A1 

 Geslacht  

4 GEBLNDKI A4 

 GBA geboorteland  

5 NATKI A4 

 GBA nationaliteit  

6 JRGK F8 

 Geboortejaar  

7 JRV F8 

 Jaar van Adoptie/Vestiging  

8 LEEFTIJD F8 

 Leeftijd kind in jaren bij adoptie/vestiging  

9 DATUMOUDER1 F8 

 Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder_1 (jjjjmmdd)  

10 DATUMOUDER2 F8 

 Datum ingang familierechtelijke betrekking ouder_2 (jjjjmmdd)  

11 DATUMV F8 

 Datum Adoptie/vestiging (jjjjmmdd)  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS en RINPERSOON 

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-

identificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer 

identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.  

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort 

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het 

burgerservicenummer vervangen. Records met een burgerservicenummer dat is 

teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben 

de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. 

De combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een persoon en is 

met deze combinatie als sleutel koppelbaar met andere microdatabestanden.  

GEBLNDKI 

Het geboorteland van de persoon 

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de nationaliteitenlijst te vinden op: 

\8_Utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes\land.sps. 

NATKI 

De nationaliteit van de persoon 

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de nationaliteitenlijst te vinden op: 

\8_Utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes\Nationaliteit.sps. 

Voorkomende waarden van de variabelen 

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun 

betekenis opgesomd. 

RINPERSOONS 

 Soort rinpersoon 

   

 R Gekoppeld vermeld nummer is RINPersoon 

   

GESLKI  

 Geslacht 

   

 M Mannelijk geslacht 

 V Vrouwelijk geslacht 

   

 

file://mspv1f/cvb3/AP_Data/8_Utilities/Code_Listings/Gemeentecodes/gemeentecodes_tm_2008.sps
file://mspv1f/cvb3/AP_Data/8_Utilities/Code_Listings/Gemeentecodes/gemeentecodes_tm_2008.sps

