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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 microdata@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 Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in 

huishouden.” 

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: microdata@cbs.nl.“ 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services/conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl


 

 

Microdata Services 
 

 Documentatierapport EBBFAMILIETAB     3 

Beschikbare bestand(en):  

EBBFAMILIE1996 t/m 2002TABV1; 

EBBFAMILIE2003 t/m 2015TABV2; 

EBBFAMILIE2016KW1TABV1. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen, referentiebestanden en codelijsten 

zijn voor de Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen      

\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. 

In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks 

geactualiseerd. 

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

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie de Onderzoeksomschrijvingen voor alle Onderzoeksomschrijvingen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden”. 

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.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk/zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Dit bestand bevat de sleutelgegevens van de overig huishoudenleden van personen van in 

particuliere huishoudens in Nederland die hebben deelgenomen aan de Enquête 

Beroepsbevolking (EBB) in het betreffende jaar. 

Beschrijving van de populatie 

Persoon in Nederland die deel uitmaken van de Enquête Beroepsbevolking. 

Methodologie 

Van elke huishouden is tot van maximaal 8 personen de gegevens beschikbaar. Per persoon 

zijn sleutelgegevens (RINPERSOONS en RINPERSOON) van de eerste kernpersoon (voor 

zover aanwezig) en indien aanwezig tweede kernpersoon gekoppeld. Vervolgens de 

sleutelgegevens van tot maximaal 7 kinderen. Als laatste zijn de sleutelgegevens van 

maximaal 8 overig leden in het huishouden. Is persoon lid van de kern van het huishouden 

dan zijn de sleutelgegevens van de persoon altijd gelijk aan de eerste kernpersoon. De 

tweede kernpersoon(als aanwezig) is dus altijd de partner van de persoon. 

Korte onderzoeksbeschrijving 

Zie ook de korte onderzoeksbeschrijving Enquête beroepsbevolking (EBB). 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/enquete-beroepsbevolking--ebb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RinPersoons A1 

2 RINPersoon A9 

3 SleutelEbb A8 

4 RinPersoonsEBBKern1 A1 

5 RinPersoonEBBKern1 A9 

6 RinPersoonsEBBKern2 A1 

7 RinPersoonEBBKern2 A9 

8 RinPersoonsEBBKind1 A1 

9 RinPersoonEBBKind1 A9 

10 RinPersoonsEBBKind2 A1 

11 RinPersoonEBBKind2 A9 

12 RinPersoonsEBBKind3 A1 

13 RinPersoonEBBKind3 A9 

14 RinPersoonsEBBKind4 A1 

15 RinPersoonEBBKind4 A9 

16 RinPersoonsEBBKind5 A1 

17 RinPersoonEBBKind5 A9 

18 RinPersoonsEBBKind6 A1 

19 RinPersoonEBBKind6 A9 

20 RinPersoonsEBBKind7 A1 

21 RinPersoonEBBKind7 A9 

22 RinPersoonsEBBOverig1 A1 

23 RinPersoonEBBOverig1 A9 

24 RinPersoonsEBBOverig2 A1 

25 RinPersoonEBBOverig2 A9 

26 RinPersoonsEBBOverig3 A1 

27 RinPersoonEBBOverig3 A9 

28 RinPersoonsEBBOverig4 A1 

29 RinPersoonEBBOverig4 A9 

30 RinPersoonsEBBOverig5 A1 

31 RinPersoonEBBOverig5 A9 

32 RinPersoonsEBBOverig6 A1 

33 RinPersoonEBBOverig6 A9 

34 RinPersoonsEBBOverig7 A1 

35 RinPersoonEBBOverig7 A9 

36 RinPersoonsEBBOverig8 A1 

37 RinPersoonEBBOverig8 A9 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RinPersoons  

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

E RINPERSOON NIET IN GBA, ENQUETE NR 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RINPersoon 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen 

gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het 

RinPersoon. Rin staat voor Record identification number. Door de aan een RINPERSOON 

gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk 

onmogelijk om een RinPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van 

een A-nummer naar een RinPersoon geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 
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SleutelEbb 

Sleutel EBB. 

Definitie  

Datum waarop de enquete is ingevuld of afgenomen. 

Toelichting bij de definitie  

De EBB-sleutel = Enquêtedatum in Enquête Beroepsbevolking (EBB). De Enquête 

Beroepsbevolking (EBB) een zogenaamd roterend panelonderzoek. Respondenten worden in 

totaal vijf maal benaderd voor de Enquête beroepsbevolking. Dit betekend dat een persoon in 

principe maximaal 4 maal per jaar kan zijn opgenomen. Omdat echter een personen 

gedurende een jaar van huishouden kan wisselen komt het voordat persoon meer dan 4 

enquêtedatums in een jaar bestand heeft. Opmerking: De laatste dagen van het jaar 

voorafgaande aan het verslagjaar alsmede de eerst dagen van het volgende jaar kunnen tot 

het huidige verslagjaar worden gerekend. 

Toelichting bij het gebruik  

Noodzakelijk voor koppeling van EBB componenten. 

RinPersoonsEBBKern1 en RinPersoonsEBBKern2 

Soort RinPersoon van eerste of tweede kernpersoon in EBB huishouden. 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de eerste kernpersoon in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Is persoon lid van de 

huishoudkern dan zijn de gegevens van de eerste kernpersoon gelijk aan de gegevens van de 

persoon. Voor kinderen is dit de gegevens van de eerste (en mogelijk enige) ouder in het 

huishouden. 

Toelichting bij het gebruik  

Let op: een kernpersoon is niet noodzakelijk aanwezig in een huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

E RINPERSOON NIET IN GBA, ENQUETE NR 

R RINPERSOON WEL IN GBA 
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RinPersoonEBBKern1 en RinPersoonEBBKern2 

Rin-nummer (veranderd SOFI-nummer) van eerste of tweede kernpersoon in EBB 

huishouden. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de eerste kernpersoon in de Enquete Beroepsbevolking (EBB). Is persoon lid van de 

huishoudkern dan zijn de gegevens van de eerste kernpersoon gelijk aan de gegevens van de 

persoon. Voor kinderen is dit de gegevens van de eerste (en mogelijk enige) ouder in het 

huishouden. 

Toelichting bij het gebruik  

Let op: een kernpersoon is niet noodzakelijk aanwezig in een huishouden. 

RinPersoonsEBBKind1 t/m Kind7 

Soort RinPersoon van kind in EBB huishouden (eerste t/m zevende). 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is het eerste kind in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) voor zover aanwezig. Voor een 

persoon lid van de huishoudkern dan zijn de gegevens van kind. Voor kinderen is dit de 

gegevens van de zichzelf of een broer of zus in het huishouden. 

Toelichting bij het gebruik  

Let op: een kind is niet noodzakelijk aanwezig in een huishouden. Kinderen zijn nier 

gesorteerd op leeftijd. Inclusief meerjarig. 

Codelijst 

Waarde Label 

E RINPERSOON NIET IN GBA, ENQUETE NR 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RinPersoonEBBKind1 t/m Kind7 

Rin-nummer (veranderd SOFI-nummer) van kind in EBB huishouden (eerste t/m zevende). 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is het eerste kind in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) voor zover aanwezig. Voor een 

persoon lid van de huishoudkern dan zijn de gegevens van kind. Voor kinderen is dit de 

gegevens van de zichzelf of een broer of zus in het huishouden. 
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Toelichting bij het gebruik  

Let op: een kind is niet noodzakelijk aanwezig in een huishouden. Kinderen zijn nier 

gesorteerd op leeftijd. Inclusief meerjarig. 

RinPersoonsEBBOverig1 t/m Overig8 

Soort RinPersoon van overig lid in EBB huishouden (eerste t/m achtste). 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is het eerste overig lid in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) voor zover aanwezig. De 

persoon heeft geen familie relatie met kernperso(o)n(en) voor zover aanwezig. Een 

huishouden kan bestaan uit alleen maar overig leden. 

Toelichting bij het gebruik  

Let op: een overig lid is niet noodzakelijk aanwezig in een huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

E RINPERSOON NIET IN GBA, ENQUETE NR 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RinPersoonEBBOverig1 t/m Overig8 

Rin-nummer (veranderd SOFI-nummer) van overig lid in EBB huishouden (eerste t/m 

achtste). 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is het eerste overig lid in de Enquête Beroepsbevolking (EBB) voor zover aanwezig. De 

persoon heeft geen familie relatie met kernperso(o)n(en) voor zover aanwezig. Een 

huishouden kan bestaan uit alleen maar overig leden. 

Toelichting bij het gebruik  

Let op: een overig lid is niet noodzakelijk aanwezig in een huishouden. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

EBBFAMILIE1996 t/m 2014TABV1 Eerste plaatsing 

EBBFAMILIE2015TABV1 Eerste plaatsing 

EBBFAMILIE2003 t/m 2015TABV2 Tweede versie (nieuwe versleuteling) 

EBBFAMILIE2016KW1TABV1 Eerste plaatsing 

 

 


