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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 het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende maatwerkbestand Asielcohort 201401-201810.”  

English version 

 “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.“ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbaar bestand 

Asielcohort201401-201810V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Dit microdatabestand is samengesteld voor On Site en/of Remote Access analyses ten 

behoeve van het “cohortonderzoek asielzoekers” uitgevoerd door het CBS in opdracht 

van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid en 

Justitie (V&J), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS).  

 Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON, RINPERSOONS en Vnummer_crypt 

identificeert een persoon. De combinatie RINPERSOONS met RINPERSOON is niet 

in alle gevallen uniek omdat sommige personen (nog) geen BSN hebben. De personen 

zonder BSN zijn te identificeren aan de hand van een vreemdelingennummer 

(Vnummer_crypt). 

 Niet alle schoolgaande asielzoekers en vergunninghouders zijn teruggevonden in de 

onderwijsregistratie door verschillen in administratiewijze. Het is dus mogelijk dat 

personen die niet teruggevonden zijn in de onderwijsregistratie wel onderwijs volgen. 

Vooral bij leerplichtige kinderen (5 tot en met 17 jaar) is het aannemelijk dat ze wel 

onderwijs volgen.  

 De variabelen over het zorggebruik van statushouders (niet jeugdzorg), gaan slechts 

over zorg die gedekt wordt door de basisverzekering. Dat betekent dat het zorggebruik 

van statushouders onderschat wordt. Er is geen data over aanvullend zorggebruik, 

bijvoorbeeld tandartsenzorg waar een aanvullende zorgverzekering voor nodig is. 

Daarnaast is ruim 12 procent van de verzekerde statushouders verzekerd via een 

volmachthouder; de data die verkregen is over deze statushouders is minder 

betrouwbaar en zorgt ook voor een onderschatting van het zorggebruik onder de 

basisverzekering. 

 De gegevens over onderwijs en inburgering zijn in het microdatabestand beschikbaar 

tot en met peilmaand oktober 2018 (20181001). De overige gegevens zijn beschikbaar 

tot en met peilmaand juli 2018 (20180701). Dit heeft als gevolg dat voor veel 

variabelen de peilmaanden augustus, september en oktober 2018 niet gevuld zijn. Voor 

sommige variabelen zijn de waarden in die peilmaanden overgenomen uit peilmaand 

juli 2018. Dit geldt voor variabelen die gaan over nationaliteit, geboortedatum, de 

datum van het behalen van de vergunning en het cohort van de statushouder. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/16/uit-de-startblokken
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 Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS raadpleeg de  

Onderzoeksomschrijvingen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices 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 

maatwerkbestand “Asielcohort 201401-201810”. 

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-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Veiligheid 

en Justitie (V&J), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) voert het CBS onderzoek uit naar de asielmigranten die vanaf 

2014 naar Nederland zijn gekomen. Er wordt onder andere gekeken naar terreinen als de 

asielprocedure, wonen, inburgering, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs en 

criminaliteit.  

Deze documentatie beschrijft het databestand dat als basis dient voor dit onderzoek 

(asielcohort201401-201810V1). 

Recordbeschrijving 

Een record in dit databestand bevat informatie over een bepaalde persoon in een bepaalde 

maand. Eén persoon kan dus meerdere records in het microdatabestand hebben. Een 

persoon komt voor in het bestand vanaf de maand dat hij of zij voor het eerst voorkomt in 

de registraties. Dit kan bijvoorbeeld de maand zijn waarin de asielzoeker is ingestroomd in 

een COA opvanglocatie. Vanaf dan blijft deze persoon voor elke maand daarop tot en met 

de maand juli 2018 terugkomen in het databestand, ook wanneer deze persoon niet meer in 

Nederland verblijft of is overleden. De laatste drie maanden in het bestand (augustus, 

september en oktober 2018) zijn alleen gevuld voor de personen die in die maanden 

voorkwamen in de inburgering of onderwijs registraties. 

Het bestand bevat RINPERSOONS, RINPERSOON (versleuteld BSN) en 

Vnummer_crypt (versleuteld vreemdelingennummer) als sleutels waarmee gekoppeld kan 

worden met andere bestanden. Als asielzoekers naar Nederland komen hebben ze nog niet 

gelijk een BSN, maar krijgen ze wel een vreemdelingennummer. Na zes maanden of bij 

het verkrijgen van een vergunning krijgen ze een BSN. Sommige personen in het 

databestand hebben daarom (nog) geen BSN. De personen zonder BSN hebben wel 

allemaal een vreemdelingennummer. 

Het microdatabestand bevat daarnaast de variabele PEILMAAND, die aangeeft over welke 

maand de informatie in het record gaat. De combinatie RINPERSOONS, RINPERSOON, 

Vnummer_crypt en PEILMAAND is uniek. 

Peilmomenten 

Personen worden in dit onderzoek voor een langere periode administratief gevolgd. Op elke 

eerste dag van de maand wordt gekeken waar iemand woont, of hij/zij een betaalde baan 

of uitkering heeft, etc. Personen worden geteld vanaf de eerste volledige maand dat hij/zij 
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tot de populatie behoort. Een voorbeeld: wanneer een asielzoeker op 17-06-2014 instroomt 

in een asielopvang van het COA, is de eerste maand na instroom de situatie op 01-07-2014.  

Informatie over geregistreerde verdachten is alleen per jaar beschikbaar.  

Populatieafbakening 

De onderzoekspopulatie bestaat uit de volgende groepen: 

 Asielzoekers die in de periode 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2018 instroomden 

in de asielopvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

 Personen die in de periode 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2018 een 

verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen van de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND).  

 Kinderen van deze asielzoekers en/of vergunninghouders die in Nederland zijn 

geboren. 

 Familieleden van vergunninghouders die zich in de periode 1 januari 2014 tot en 

met 1 juli 2018 hebben herenigd. 

Personen kunnen tot meerdere groepen behoren. Een persoon met een verblijfsvergunning 

die verblijft in de asielopvang, behoort zowel tot de populatie asielzoekers als tot de 

vergunninghouders. 

Met de registraties van het COA en de IND is een heel groot deel van de asielmigranten in 

beeld. We missen echter de groep asielzoekers die geen gebruik maakt van de COA-opvang 

en ook (nog) geen verblijfsvergunning heeft ontvangen. Het is niet bekend hoe groot deze 

groep is. Over het algemeen maakt het overgrote deel van de asielzoekers gebruik van de 

COA-opvang. Wel geldt dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) jonger 

dan vijftien jaar niet onder de verantwoordelijkheid vallen van het COA, en daarom niet in 

de asielregistratie van COA voorkomen. NIDOS, jeugdbescherming voor vluchtelingen, is 

verantwoordelijk voor de opvang van AMV’s jonger dan 15 jaar. 

Wanneer deze kinderen een verblijfsvergunning ontvangen, nemen we ze alsnog mee in 

ons onderzoeksbestand vanuit de IND-registratie. Wanneer ze (nog) geen 

verblijfsvergunning hebben, missen we deze jongeren. Het is niet bekend hoe groot deze 

groep is van kinderen jonger dan 15 jaar zonder verblijfsvergunning. In 2015 deden 450 

AMV’s jonger dan veertien jaar een asielverzoek. In 2016 waren dat er 155, in 2017 85 en 

in 2018 130. Het is niet bekend hoeveel daarvan geen vergunning ontvingen, en we daarom 

missen, maar het geeft wel een indicatie van de maximale omvang. 

Het selecteren van populaties 

Om verschillende populaties te kunnen selecteren zijn er selectievariabelen aangemaakt. 

Bij deze populatie variabelen betekent de waarde 1 dat de persoon of het record tot de 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82045NED/table?ts=1554820560322
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82045NED/table?ts=1554820560322
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populatie behoort en waarde 0 dat de persoon of het record niet tot de populatie behoort. 

Hieronder is te zien welke populatie hoort bij welke selectievariabele. 

Pop_COAIND Populatie betreft alle personen die in een opvanglocatie 

van COA hebben gezeten of een verblijfsvergunning 

asiel hebben gekregen van IND. 

Pop_gezinshernareis Populatie betreft alle gezinsherenigers en nareizigers van 

het cohort. 

Pop_babyscohort Populatie betreft alle in Nederland geboren baby’s van 

het cohort. 

Pop_instroomCOA Populatie betreft iedereen die in een opvanglocatie van 

COA is ingestroomd. Alleen maand van instroom wordt 

meegenomen. 

Pop_verblijfCOA  Populatie betreft iedereen die in een opvanglocatie van 

COA is ingestroomd. Alle maanden dat iemand zich in 

COA bevindt worden meegenomen. 

Pop_vergunningnaCOA Populatie betreft statushouders, gezinsherenigers en 

nareizigers. Alleen maanden na het verkrijgen van 

vergunning en/of verlaten van COA worden 

meegenomen. 

Pop_jeugdzorg2016 Populatie betreft alle personen die een vergunning 

hebben gekregen in 2014 of 2015 en hoogstens 21 jaar 

oud zijn in 2016 – dit is de jeugdzorgpopulatie in 2016. 

Pop_jeugdzorg2017 Populatie betreft alle personen die een vergunning 

hebben gekregen in 2014 of 2015 en hoogstens 21 jaar 

oud zijn in 2017 – dit is de jeugdzorgpopulatie in 2017. 

Pop2014_zorgkosten2015 Populatie betreft personen die een vergunning hebben 

gekregen in 2014, 18 jaar of ouder zijn in 2015 en niet in 

COA zitten – dit is de zorgkostenpopulatie in 2015. 

Pop2014_zorgkosten2016 Populatie betreft personen die een vergunning hebben 

gekregen in 2014, 18 jaar of ouder zijn in 2016 en niet in 

COA zitten – dit is de zorgkostenpopulatie in 2016. 

Pop2015_zorgkosten2016 Populatie betreft personen die een vergunning hebben 

gekregen in 2015, 18 jaar of ouder zijn in 2016 en niet in 

COA zitten – dit is de zorgkostenpopulatie in 2016. 
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Bronnen 

Basisregistratie Onderwijs (BRON) 

De Basisregistratie Onderwijs (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft 

tot doel het verschaffen van gegevens over het gebruik van het onderwijs, om daarmee een 

goede verdeling van de bekostiging van het onderwijs te kunnen maken. De BRON bevat 

gegevens over alle inschrijvingen en diploma’s in het primair basisonderwijs (po), 

voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen 

volwassenenonderwijs (vavo) en ook het hoger onderwijs (ho). Zowel het regulier als het 

speciaal onderwijs is in de BRON opgenomen. Het bestand bevat voorlopig nog uitsluitend 

het onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken (EZ). De gegevens uit de 

BRON leveren informatie op over bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat is ingeschreven in 

de verschillende onderwijssoorten, het niveau, de opleidingsrichting en voortijdig 

schoolverlaters. We hebben van DUO informatie ontvangen over inschrijvingen in de 

maanden januari 2014 t/m oktober 2018. 

Koppeling onderwijsregistraties 

Om na te gaan of asielzoekers en vergunninghouders onderwijs volgen, is de 

onderwijsregistratie van DUO gekoppeld met de populatie asielzoekers en 

vergunninghouders. Wanneer het BSN onbekend is, heeft het CBS de bestanden gekoppeld 

op basis van de voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht. Deze koppelmethode is 

echter niet volledig dekkend; door onjuistheden in de administratie kunnen namen en 

geboortedatum verschillend zijn ingevoerd, waardoor de software sommige personen niet 

kan herkennen als zijnde dezelfde persoon. Daarom kan niet geconcludeerd worden dat 

leerplichtige asielzoekers en vergunninghouders die niet gevonden worden in het 

bronbestand van DUO ook daadwerkelijk geen onderwijs volgen. 

Basisregistratie Personen (BRP) 

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 
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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. 

COA-registratie 

Vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn bestanden ontvangen over de 

bezetting, instroom en uitstroom van asielzoekers per maand van januari 2014 t/m juli 

2018. De bestanden bevatten daarnaast gegevens over persoonlijke kenmerken van de 

asielmigranten en over het soort opvang, de plaats in het huishouden en een eventuele 

verblijfsvergunning. 

IND-registratie over verleende vergunningen 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bestanden geleverd over de verleende 

vergunningen van januari 2014 t/m juli 2018. Deze data bevat informatie over het aantal 

verleende vergunningen, inclusief nareizigers en uitgenodigde vluchtelingen, en de 

ingangsdatum van deze vergunningen.  

IND-registratie over gezinsherenigers en referenten 

Vanuit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn bestanden ontvangen over de 

asielmigranten die als gezinsherenigers naar Nederland zijn gekomen tussen januari 2014 

en juli 2018. Voor deze gezinsherenigers is het Burgerservicenummer (BSN) van de 

referent toegevoegd, zodat bekend is welke asielmigrant gezinsleden heeft laten overkomen 

als nareiziger of via reguliere gezinshereniging.  

IND-registratie over migratiemotieven 

Dit bestand bevat het migratiemotief van immigranten volgens de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND). Bij de IND wordt per migratiebeweging maar één motief 

vastgelegd. Er worden dertien verschillende motieven onderscheiden. 

Inkomensstatistiek 

De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, 

waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. Deze verstrekt van iedere 

persoon voor zover voorkomend in het fiscaal basisregister: 

- een beperkt aantal demografische gegevens; 

- basisgegevens van de loonbelastingkaarten die door inhoudingsplichtigen (veelal 

elektronisch) naar de belastingdienst gestuurd zijn; 

- basisgegevens voor de heffing van de inkomstenbelasting (aangiftebiljet, 

vastgesteld belastbaar inkomen, enz.); 

- gegevens van de Dienst Toeslagen (vanaf 2006); 

http://www.rivg.nl/brp
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- gegevens over ontvangen rente en dividend. 

Daarnaast worden gegevens verzameld uit de registraties van de studiefinanciering van de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het betreft de Tegemoetkoming studiekosten voor 

personen jonger dan 18 jaar en de Wet Studiefinanciering. Verder wordt gebruik gemaakt 

van demografische gegevens over de huishoudenssamenstelling van de bevolking, 

gegevens van de Polisadministratie en gegevens over inschrijvingen in het onderwijs. 

Polisadministratie (Polis) 

De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de 

loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over 

inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere 

inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in 

arbeidscontracten en loon van werknemers. 

Informatiesysteem inburgering (ISI) 

In het informatiesysteem inburgering (ISI) zijn gegevens opgenomen van alle inburgeraars, 

zoals de start van de inburgeringstermijn, de datum waarop de inburgeraar geslaagd is voor 

het examen, en het afsluiten van een lening bij DUO. Het ISI wordt beheerd door DUO, 

die ons informatie hebben verstrekt over alle inburgeringsplichtigen in de maanden januari 

2014 t/m oktober 2018. 

Registraties van uitkeringen bij gemeenten (UG) 

De registraties van uitkeringen bij de gemeenten bestaan uit uitkeringen van personen. De 

gemeenten registreren bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen uitkeringen in het kader van 

de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).  

Registraties van uitkeringen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

De registraties van uitkeringen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV) bestaan uit uitkeringen van personen. Het UWV registreert van de meeste 

uitkeringen zowel het recht als de betaling. In de registraties komen ook Nederlandse 

uitkeringen voor aan mensen die niet in Nederland wonen. Het UWV registreert 

werkloosheidsuitkeringen (WW),  uitkeringen in het kader van de Ziektewet (ZW) en  

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO). Onder de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

vallen uitkeringen op grond van de volgende wetten: Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

(WIA), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).  
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Registraties van personen die door de politie zijn geregistreerd als verdachte van een 

misdrijf (BVH) 

Deze component bevat een selectie uit de registraties van De Nationale Politie, de tien 

regionale eenheden en de Landelijke Eenheid via de landelijke bevragingsapplicatie BVI. 

Alle personen worden geregistreerd van wie de politie het ernstige vermoeden heeft dat 

hij/zij schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit. Van alle personen is opgenomen 

hoe vaak en van welk misdrijf ze worden verdacht. Wanneer iemand niet langer verdacht 

is van een misdrijf, behoort deze persoon door de politie te worden verwijderd uit de BVH. 

Dit gebeurt echter niet altijd. 

Registraties van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar (Bureau Halt) 

In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar naar bureau Halt 

verwezen zijn. Van alle Haltjongeren is opgenomen hoe vaak ze naar Halt verwezen zijn 

en voor welk type delict ze het eerst met Halt in aanraking kwamen. 

Registratie Jeugdzorg – Jeugdwet 

In drie bestanden zijn respectievelijk de trajecten voor jeugdhulp, jeugdbeschermingen 

jeugdreclassering bijeengebracht, die door alle aanbieders van deze vormen van jeugdzorg 

aan het CBS geleverd zijn, in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd. Deze leveringen 

in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn wettelijk verplicht en vloeien voort uit de 

Jeugdwet. 

Registratie Zorgkosten 

Dit bestand bevat per Nederlandse ingezetene, die verzekerd is via de basisverzekering, 

diens kosten per jaar voor zorg die verzekerd is via de basisverzekering. De 

basisverzekering is wettelijk verplicht via de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor vrijwel alle 

Nederlandse ingezetenen. De kosten zijn die kosten die daadwerkelijk vergoed zijn door 

de zorgverzekeraars. De kosten zijn onderverdeeld in zorgvormen, zoals huisartsenzorg, 

ziekenhuiszorg, fysiotherapie, etc. 

 

Al deze bestanden bevatten identificerende kenmerken, waardoor deze aan elkaar 

gekoppeld kunnen worden. Alle geleverde bestanden bevatten het Burgerservicenummer 

(BSN). COA en IND leveren daarnaast het Vreemdelingennummer, zodat ook migranten 

die nog geen BSN hebben, geïdentificeerd kunnen worden. In verband met de privacy 

gevoeligheid van deze informatie, worden het BSN en vreemdelingennummer versleuteld 

naar betekenisloze nummers zodra de bestanden bij het CBS binnen zijn. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1 
 

RINPERSOONS  A1   
codering voor de kwaliteit van de omzetting van een 
bsn/sofinummer naar rinpersoon 

  

2 
 

RINPERSOON  A9   
betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging 
van het sofi-nummer/bsn 

  

3 
 

VNUMMER_CRYPT  A32   
versleuteld vreemdelingnummer, waarde 
a42929090914c2b219f6b46a698da941 is onbekend 

  

4 
 

PEILMAAND  F8   
Maand waarover de informatie gaat 

  

5 
 

Nationaliteit  F5   
Nationaliteit van persoon obv BRP, IND, COA 

  

6 
 

NationaliteitTabel  F1   
Hoofdgroepen nationaliteit 

  

7 
 

HERKOMSTGROEPERING  A4   
Herkomstgroepering indeling CBS volgens BRP 

  

8 
 

GEBOORTELAND  A4   
Geboorteland volgens de BRP 

  

9 
 

Nationaliteit_BRP  A4   
Nationaliteit volgens de BRP 

  

10 
 

Nationaliteit_IND  A30   
Nationaliteit volgens IND op moment dat de asielaanvraag is 
afgedaan 

  

11 
 

landvanherkomst_COA  A29   
Land van herkomst volgens het COA (geen doorreisland) 

  

12 
 

Geslacht  F1   
Geslacht afgeleid uit achtereenvolgens BRP, IND, en COA 

  

13 
 

GEBJAAR_DEF  F4   
Geboortejaar afgeleid uit achtereenvolgens BRP, IND, COA 

  

14 
 

GEBMND_DEF  F2   
Geboortemaand afgeleid uit achtereenvolgens BRP, IND, COA 

  

15 
 

Leeftijd  F4   
Leeftijd op moment van peilmaand op basis van BRP, COA en 
IND 

  

16 
 

Pop_COAIND  F1   
Persoon behoort tot populatie COA enof IND 

  

17 
 

Pop_gezinshernareis  F1   
Persoon is gezinshereniger of nareiziger van cohort 

  

18 
 

Pop_babyscohort  F1   
Persoon is baby van cohort 

  

19 
 

COA_ooitinopvang  F1   
Persoon heeft op enig moment in COA opvanglocatie gezeten 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

20 
 

IND_ooitvergunning  F8.2   
Persoon heeft op enig moment een vergunning gekregen van 
IND 

  

21 
 

Cohort_Asielzoekers  F8.2   
Cohort van ingestroomde asielzoeker in COA 

  

22 
 

Cohort_Asielzoeker_2014  F1   
Ingestroomde asielzoeker 2014 

  

23 
 

Cohort_Asielzoeker_2015  F1   
Ingestroomde asielzoeker 2015 

  

24 
 

Cohort_Asielzoeker_2016  F1   
Ingestroomde asielzoeker 2016 

  

25 
 

Cohort_Asielzoeker_2017  F1   
Ingestroomde asielzoeker 2017 

  

26 
 

Cohort_Asielzoeker_2018  F1   
Ingestroomde asielzoeker 2018 

  

27 
 

Cohort_Vergunninghouder_2014  F1   
Vergunningcohort 2014 

  

28 
 

Cohort_Vergunninghouder_2015  F1   
Vergunningcohort 2015 

  

29 
 

Cohort_Vergunninghouder_2016  F1   
Vergunningcohort 2016 

  

30 
 

Cohort_Vergunninghouder_2017  F1   
Vergunningcohort 2017 

  

31 
 

Cohort_Vergunninghouder_2018  F1   
Vergunningcohort 2018 

  

32 
 

Overleden  F1   
Persoon is overleden 

  

33 
 

VertrokkenUitNederland  F1   
Persoon is vertrokken uit Nederland 

  

34 
 

VerblijfsSituatie  F1   
Verblijfssituatie van asielzoeker of statushouder 

  

35 
 

Verhuisd_COA  F1   
Indicator of persoon is verhuisd in maand voorafgaand aan 
peilmaand tijdens COA opvang 

  

36 
 

AantVerhuisd_COA_cat  F1   
Aantal keer verhuisd tijdens COA-periode 

  

37 
 

Categorie  F3   
Vreemdelingencategorie (COA variabele) 

  

38 
 

Classificatie  F3   
Vreemdelingenclassificatie (COA variabele) 

  

39 
 

Verblijfstitel  F3   
Onder welk artikel krijgt vreemdeling wel/geen vergunning (COA 
variabele) 

  

40 
 

Vergunninghouder_indicator  F1   
Of iemand een vergunning heeft gekregen (COA variabele) 

  

41 
 

Vergunningtoegekenddatum  A8   
Datum waarop vergunning is toegekend (COA variabele) 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

42 
 

Opvangovereenkomstingangsdatum  F8   
Datum waarop persoon bij COA binnenkomt (COA variabele) 

  

43 
 

Opvangovereenkomsteinddatum  F8   
Datum waarop persoon COA verlaat (COA variabele) 

  

44 
 

Opvangvorm  F3   
Omschrijving opvangvorm (COA variabele) 

  

45 
 

Aantalbezettingexclvva  F1   
Indicator vervolgaanvrager (COA variabele) 

  

46 
 

Ontruimbaar  F3   
Indicator of persoon uit opvang gezet mag worden (COA 
variabele) 

  

47 
 

Redenvertrek  F3   
Reden voor vertrek uit COA (COA variabele) 

  

48 
 

Actueleplenummer_crypt  A32   
Versleuteld nummer van plaatsingseenheid (COA variabele) 

  

49 
 

Plegrootte  F2   
Grootte van plaatsingseenheid (COA variabele) 

  

50 
 

Plegroepsrol  F3   
Rol die iemand heeft in de plaatsingseenheid (COA variabele) 

  

51 
 

Locatieplaatsnaam  A24   
Plaats van opvanglocatie (COA variabele) 

  

52 
 

COA_Verslagmaand  F1   
Persoon uit COA bestand zit met de huidige verslagmaand ook 
daadwerkelijk in COA bestanden 

  

53 
 

Rapportagejaar  F4   
Jaar waarin aanvraag definitief is afgedaan (IND variabele) 

  

54 
 

Rapportagemaand  F2   
Maand waarin aanvraag definitief is afgedaan (IND variabele) 

  

55 
 

Feitelijkdefinitiefdatum  F8   
Datum waarop de vergunning is verleend (IND variabele) 

  

56 
 

Ingangsdatumvergunning  F8   
Datum waarop de vergunning ingaat - is gelijk aan de datum 
waarop de aanvraag is ondertekend (IND variabele) 

  

57 
 

Einddatumvergunning  A8   
Datum waarop de vergunning expireert (IND variabele) 

  

58 
 

Geleverdekwalificatie  A30   
Verblijfsrecht dat is toegekend (IND variabele) 

  

59 
 

CategorieIND  F1   
Resultaat dat geleverd wordt of is aan de klant en dat invloed 
heeft op diens rechten en plichten (IND variabele) 

  

60 
 

Inburgeringsstatus  F1   
Inburgeringsstatus van statushouder op peilmoment 

  

61 
 

RedenVoldaan  A12   
Reden waarmee persoon zijn inburgeringsplicht heeft voldaan. 
Datumonafhankelijk en te gebruiken met DatumVoldaan (DUO 
variabele) 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

62 
 

DatumVoldaan  F8   
Datum van behalen laatste deelexamen of datum beslissing 
vrijstelling/ontheffing. Te gebruiken met RedenVoldaan (DUO 
variabele) 

  

63 
 

DatumBeschikking  A8   
Datum waarop persoon de beschikking voor het overschrijden 
van de inburgeringstermijn heeft gekregen. Te gebruiken met 
BedragBeschikking (DUO variabele) 

  

64 
 

BedragBeschikking  F5   
Bedrag van beschikking voor het overschrijden van 
inburgeringstermijn. Datumonafhankelijk en te gebruiken met 
DatumBeschikking (DUO variabele) 

  

65 
 

Dagen_verlenging  F8.2   
Som van aantal dagen dat iemand een verlenging op de 
inburgeringstermijn heeft gekregen. Informatie is 
datumonafhankelijk (DUO variabele) 

  

66 
 

RedenVerlenging  F1   
Reden waarom de inburgeringstermijn is verlengd. Informatie is 
datumonafhankelijk (DUO variabele) 

  

67 
 

DatumkennisgevinginburgeringplichtDUO  F8   
Datum waarop persoon te horen krijgt inburgeringsplichtig te zijn 
(DUO variabele) 

  

68 
 

Soortexamen  F1   
Soort examen (DUO variabele) 

  

69 
 

Leningtoegekend  F1   
Lening toegekend (DUO variabele) 

  

70 
 

datumaanvang_duo  A8   
Datum waarop persoon ingeschreven wordt in onderwijs (DUO 
variabele) 

  

71 
 

datumeind_duo  F8   
Datum waarop persoon uitgeschreven wordt uit onderwijs (DUO 
variabele) 

  

72 
 

po  F1   
Persoon volgt primair onderwijs (DUO variabele) 

  

73 
 

vo_niveau_compact  F1   
Niveau op voortgezet onderwijs, compact (DUO variabele) 

  

74 
 

mbo  F1   
Persoon volgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (DUO 
variabele) 

  

75 
 

mbo_domein  A100   
Domein van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (DUO 
variabele) 

  

76 
 

mbo_niveau  F8.2   
Niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (DUO 
variabele) 

  

77 
 

hbo  F1   
Persoon volgt hoger beroepsonderwijs (hbo) (DUO variabele) 

  

78 
 

wo  F1   
Persoon volgt wetenschappelijk onderwijs (wo) (DUO variabele) 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

79 
 

onderwijs_ja  F1   
Persoon volgt onderwijs 

  

80 
 

GBADATUMOVERLIJDEN  F8   
Datum van overlijden 

  

81 
 

INPPERSBRUT  F10   
persoonlijk bruto inkomen 

  

82 
 

INPPERSPRIM  F10   
persoonlijk primair inkomen 

  

83 
 

RINPERSOONSHKW  A1   
samen met rinpersoonhkw identificeert deze indicator de 
hoofdkostwinner van een huishouden 

  

84 
 

RINPERSOONHKW  A9   
samen met rinpersoonshkw identificeert dit nummer de 
hoofdkostwinner van een huishouden 

  

85 
 

INPPOSHHK  A1   
positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de 
hoofdkostwinner 

  

86 
 

INPPERSINK  F10   
15 persoonlijk inkomen 

  

87 
 

INHGESTINKH  F10   
gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden 

  

88 
 

INHBRUTINKH  F10   
bruto inkomen van het huishouden 

  

89 
 

INHSAMHH  A2   
huishoudenssamenstelling 

  

90 
 

INHBESTINKH  F10   
besteedbaar inkomen van het huishouden 

  

91 
 

INHPOPIIV  A1   
populatieafbakening huishoudens integrale inkomens- en 
vermogensstatistiek 

  

92 
 

INHAARMSOC  F3   
inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het 
verslagjaar 

  

93 
 

INHARMLAG  F3   
inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens in het 
verslagjaar 

  

94 
 

SECM  A2   
sociaaleconomische categorie in de betreffende maand 

  

95 
 

AO  F1   
Persoon ontvangt een AO uitkering in peilmaand 

  

96 
 

BIJSTAND  F1   
ontvangt wel/geen bijstandsuitkering 

  

97 
 

WW  F1   
ontvangt wel/geen ww-uitkering 

  

98 
 

SOORTOBJECTNUMMER_DEF  A1   
soortobjectnummer van het adres van een persoon 

  

99 
 

RINOBJECTNUMMER_DEF  A32   
adres-id van een persoon, combinatie van BRP en COA 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

100 
 

GEMEENTE2017  A4   
Woongemeente, combinatie van BRP en COA 

  

101 
 

PROVINCIE  A2   
Provincie 

  

102 
 

STEDGEM  A1   
Stedelijkheid gemeente 

  

103 
 

HUISHOUDNR  A12   
uniek identificatienummer huishouden op peilmoment. 

  

104 
 

PLHH  A2   
plaats van persoon in het huishouden 

  

105 
 

TYPHH  A1   
type huishouden 

  

106 
 

GBABURGERLIJKESTAATNW  A2   
burgerlijke staat 

  

107 
 

GBAMIGRATIETYPE  A1   
Type migratie 

  

108 
 

TYPEEIGENDOM  A1   
eigendom van het verblijfsobject bepaald op 1 januari van 
verslagjaar; huur, koop of onbekend 

  

109 
 

KWALITEITEIGENDOM  A1   
kwaliteit van afleiding typeeigendom. 

  

110 
 

GWBCODE2017  A8   
De gemeente-, wijk-, en buurtcodes van 2017 

  

111 
 

MIGMOTIEF  F1   
afgeleidt eerste migratiemotief2014 

  

112 
 

MIGMOT_herenigingsdatum  F8   
Migratiedatum van de gezinshereniger uit het 
MIGRATIEMOTIEVEN bestand, indien onbekend geimputeerd 
obv rapportagejaar uit IND bestand 

  

113 
 

AantBanen  F4   
aantal banen van persoon op peilmoment 

  

114 
 

uurloon  F8.2   
Uurloon van de hoofdbaan afgerond 

  

115 
 

IKVID  A32   
door het uwv bepaalde identificatie van de inkomstenverhouding 

  

116 
 

SCONTRACTSOORT  A1   
code voor soort contract van de werknemer 

  

117 
 

SPOLISDIENSTVERBAND  A1   
dienstverband voltijd of deeltijd 

  

118 
 

SSOORTBAAN  A1   
code voor soort baan 

  

119 
 

SBI2008VJJJJ  A5   
de economische activiteit op basis van de standaard 
bedrijfsindeling (sbi revisie 2008) uit het abr. 

  

120 
 

SBI2008VPBL38  A2   
publicatiegroep sbi2008 38-klassen statline 

  

     

     



        

 

 

Microdata Services 

 

Documentatie Asielcohort 201401-201810                                                               21  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

121 
 

SBEID  A8   
de gecoördineerde statistische eenheid van bedrijf zoals 
vastgelegd in het algemeen bedrijfsregister (abr) 

  

122 
 

SBAANDAGEN  F8.2   
Baandagen: aantal kalenderdagen dat de baan bestaat 

  

123 
 

SVOLTIJDDAGEN  F8.2   
Aantal voltijddagen 

  

124 
 

SAANTVERLU  F8.2   
Aantal verloonde uren 

  

125 
 

SBASISLOON  F8.2   
Bedrag aan basisloon: benadering van het contractoon van een 
werknemer 

  

126 
 

SREGULIEREUREN  F8.2   
Aantal reguliere werkuren 

  

127 
 

SOVERWERKUREN  F8.2   
Aantal extra gewerkte uren waarvoor een hoger uurloon betaald 
word 

  

128 
 

SLNOWRK  F8.2   
Het (bruto) bedrag dat aan loon is uitbetaald in verband met 
overwerk 

  

129 
 

SBASISUREN  F8.2   
Basisuren: aantal verloonde uren minus overwerkuren 

  

130 
 

SLNLBPH  F8.2   
Loon waarover loonbelasting en premie volksverzekeringen 
(loonheffing) wordt berekend 

  

131 
 

RINPERSOONPA  A9   
samen met rinpersoonspa is dit de (juridische)  vader 

  

132 
 

RINPERSOONMA  A9   
samen met rinpersoonsma is dit de (juridische) moeder 

  

133 
 

inJeugdhulp  F1   
Persoon ontvangt jeugdhulp 

  

134 
 

inJeugdreclassering  F1   
Persoon ontvangt jeugdreclassering 

  

135 
 

inJeugdbescherming  F1   
Persoon ontvangt jeugdbescherming 

  

136 
 

ind_jgdhulp_1  F1   
Persoon heeft 1 vorm van jeugdhulp 

  

137 
 

ind_jgdhulp_2  F1   
Persoon heeft 2 vormen van jeugdhulp 

  

138 
 

ind_jgdhulp_3  F1   
Persoon heeft 3 vormen van jeugdhulp 

  

139 
 

ind_jgdhulp_4  F1   
Persoon heeft 4 vormen van jeugdhulp 

  

140 
 

ind_jgdhulp_5  F1   
Persoon heeft 5 vormen van jeugdhulp 

  

141 
 

ind_jgdhulp_6  F1   
Persoon heeft 6 vormen van jeugdhulp 

  

142 
 

JGDHHULPVORM.1  A2   
JGDHHULPVORM.1: vorm van jeugdhulp 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

143 
 

JGDHHULPVORM.2  A2   
JGDHHULPVORM.2: vorm van jeugdhulp 

  

144 
 

JGDHHULPVORM.3  A2   
JGDHHULPVORM.3: vorm van jeugdhulp 

  

145 
 

JGDHHULPVORM.4  A2   
JGDHHULPVORM.4: vorm van jeugdhulp 

  

146 
 

JGDHHULPVORM.5  A2   
JGDHHULPVORM.5: vorm van jeugdhulp 

  

147 
 

JGDHHULPVORM.6  A2   
JGDHHULPVORM.6: vorm van jeugdhulp 

  

148 
 

JGDHBEGINDATUM.1  A8   
JGDHBEGINDATUM.1: datum aanvang jeugdhulp 

  

149 
 

JGDHBEGINDATUM.2  A8   
JGDHBEGINDATUM.2: datum aanvang jeugdhulp 

  

150 
 

JGDHBEGINDATUM.3  A8   
JGDHBEGINDATUM.3: datum aanvang jeugdhulp 

  

151 
 

JGDHBEGINDATUM.4  A8   
JGDHBEGINDATUM.4: datum aanvang jeugdhulp 

  

152 
 

JGDHBEGINDATUM.5  A8   
JGDHBEGINDATUM.5: datum aanvang jeugdhulp 

  

153 
 

JGDHBEGINDATUM.6  A8   
JGDHBEGINDATUM.6: datum aanvang jeugdhulp 

  

154 
 

JGDHEINDDATUM.1  A8   
JGDHEINDDATUM.1: datum einde jeugdhulp 

  

155 
 

JGDHEINDDATUM.2  A8   
JGDHEINDDATUM.2: datum einde jeugdhulp 

  

156 
 

JGDHEINDDATUM.3  A8   
JGDHEINDDATUM.3: datum einde jeugdhulp 

  

157 
 

JGDHEINDDATUM.4  A8   
JGDHEINDDATUM.4: datum einde jeugdhulp 

  

158 
 

JGDHEINDDATUM.5  A8   
JGDHEINDDATUM.5: datum einde jeugdhulp 

  

159 
 

JGDHEINDDATUM.6  A8   
JGDHEINDDATUM.6: datum einde jeugdhulp 

  

160 
 

ind_jgdreclas_1  F1   
Persoon heeft 1 vorm van jeugdreclassering 

  

161 
 

ind_jgdreclas_2  F1   
Persoon heeft 2 vormen van jeugdreclassering 

  

162 
 

ind_jgdreclas_3  F1   
Persoon heeft 3 vormen van jeugdreclassering 

  

163 
 

ind_jgdreclas_4  F1   
Persoon heeft 4 vormen van jeugdreclassering 

  

164 
 

JGDRMAATREGEL.1  A2   
JGDRMAATREGEL.1: type jeugdreclasseringsmaatregel 

  

165 
 

JGDRMAATREGEL.2  A2   
JGDRMAATREGEL.2: type jeugdreclasseringsmaatregel 

  

166 
 

JGDRMAATREGEL.3  A2   
JGDRMAATREGEL.3: type jeugdreclasseringsmaatregel 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

167 
 

JGDRMAATREGEL.4  A2   
JGDRMAATREGEL.4: type jeugdreclasseringsmaatregel 

  

168 
 

JGDRBEGINDATUM.1  A8   
JGDRBEGINDATUM.1: datum aanvang traject 
jeugdreclassering 

  

169 
 

JGDRBEGINDATUM.2  A8   
JGDRBEGINDATUM.2: datum aanvang traject 
jeugdreclassering 

  

170 
 

JGDRBEGINDATUM.3  A8   
JGDRBEGINDATUM.3: datum aanvang traject 
jeugdreclassering 

  

171 
 

JGDRBEGINDATUM.4  A8   
JGDRBEGINDATUM.4: datum aanvang traject 
jeugdreclassering 

  

172 
 

JGDREINDDATUM.1  A8   
JGDREINDDATUM.1: datum einde traject jeugdreclassering 

  

173 
 

JGDREINDDATUM.2  A8   
JGDREINDDATUM.2: datum einde traject jeugdreclassering 

  

174 
 

JGDREINDDATUM.3  A8   
JGDREINDDATUM.3: datum einde traject jeugdreclassering 

  

175 
 

JGDREINDDATUM.4  A8   
JGDREINDDATUM.4: datum einde traject jeugdreclassering 

  

176 
 

ind_jgdbesch_1  F1   
Persoon heeft 1 vorm van jeugdbescherming 

  

177 
 

ind_jgdbesch_2  F1   
Persoon heeft 2 vormen van jeugdbescherming 

  

178 
 

JGDBMAATREGEL.1  A2   
JGDBMAATREGEL.1: type jeugdbeschermingsmaatregel 

  

179 
 

JGDBMAATREGEL.2  A2   
JGDBMAATREGEL.2: type jeugdbeschermingsmaatregel 

  

180 
 

JGDBBEGINDATUM.1  A8   
JGDBBEGINDATUM.1: datum aanvang traject 
jeugdbescherming 

  

181 
 

JGDBBEGINDATUM.2  A8   
JGDBBEGINDATUM.2: datum aanvang traject 
jeugdbescherming 

  

182 
 

JGDBEINDDATUM  A8   
datum be indiging traject jeugdbescherming 

  

183 
 

pop_jeugdzorg2016  F8.2   
Persoon heeft vergunning in 2014 of 2015 gekregen en is 
hoogstens 21 jaar oud in 2016 - behoort tot jeugdzorgpopulatie 
in 2016 

  

184 
 

pop_jeugdzorg2017  F8.2   
Persoon heeft vergunning in 2014 of 2015 gekregen en is 
hoogstens 21 jaar oud in 2017 - behoort tot jeugdzorgpopulatie 
in 2017 

  

185 
 

Jeugdhulp2016  F8.2   
Persoon heeft ergens in 2016 jeugdhulp ontvangen 

  

186 
 

Jeugdbescherming2016  F8.2   
Persoon heeft ergens in 2016 jeugdbescherming ontvangen 
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187 
 

Jeugdreclassering2016  F8.2   
Persoon heeft ergens in 2016 jeugdreclassering ontvangen 

  

188 
 

Jeugdhulp2017  F8.2   
Persoon heeft ergens in 2017 jeugdhulp ontvangen 

  

189 
 

Jeugdbescherming2017  F8.2   
Persoon heeft ergens in 2017 jeugdbescherming ontvangen 

  

190 
 

Jeugdreclassering2017  F8.2   
Persoon heeft ergens in 2017 jeugdreclassering ontvangen 

  

191 
 

ZVWKWYKVERPLEGING  DOT13.2   
kosten van verpleging en verzorging zonder verblijf binnen de 
basisverzekering 

  

192 
 

ZVWKSPECGGZ  DOT13.2   
kosten van specialistische ggz-zorg binnen de basisverzekering 

  

193 
 

ZVWKPARAMEDISCH  DOT13.2   
kosten van paramedische zorg binnen de basisverzekering 

  

194 
 

ZVWKOVERIG  DOT13.2   
kosten van overige zorg binnen de basisverzekering 

  

195 
 

NOPZVWKZIEKENVERVOERZIT  DOT13.2   
kosten van zittend ziekenvervoer binnen de basisverzekering 

  

196 
 

NOPZVWKZIEKENVERVOERLIG  DOT13.2   
kosten van liggend ziekenvervoer binnen de basisverzekering 

  

197 
 

NOPZVWKVERLOSKUNDE  DOT13.2   
kosten van verloskundige zorg binnen de basisverzekering 

  

198 
 

ZVWKOPHOOGFACTOR  DOT9.6   
zvw-ophoogfactor 

  

199 
 

NOPZVWKPARAMEDISCHOV  DOT13.2   
kosten van overige paramedische zorg binnen de 
basisverzekering 

  

200 
 

KOPPELZVWZORGKOSTENJJJJTABVV  A1   
fictieve variabele geeft aan of deze wel(1)/niet(leeg) voorkomt in 
bestand 

  

201 
 

NOPZVWKLANGDGGZ  DOT13.2   
kosten van langdurige ggz binnen de basisverzekering 

  

202 
 

NOPZVWKKRAAMZORG  DOT13.2   
kosten van kraamzorg binnen de basisverzekering 

  

203 
 

NOPZVWKHUISARTSOVERIG  DOT13.2   
kosten van overige diensten van huisarts binnen de 
basisverzekering 

  

204 
 

ZVWKMULTIDISC  DOT13.2   
kosten van huisartsenzorg binnen de basisverzekering 

  

205 
 

NOPZVWKHUISARTSINSCHRIJF  DOT13.2   
kosten van inschrijftarief huisarts binnen de basisverzekering 

  

206 
 

NOPZVWKBUITENLGRENS  DOT13.2   
kosten van grensoverschrijdende zorg zorgverzekeraar binnen 
de basisverzekering 

  

207 
 

NOPZVWKHUISARTSCONSULT  DOT13.2   
kosten van consulten van de huisarts binnen de 
basisverzekering 
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208 
 

NOPZVWKEERSTELIJNSOND  DOT13.2   
kosten van eerstelijnsondersteuning binnen de basisverzekering 

  

209 
 

NOPZVWKGGZZVZELF  DOT13.2   
kosten van ggz zonder verblijf geleverd via zelfstandigen binnen 
de basisverzekering 

  

210 
 

NOPZVWKGGZZVINST  DOT13.2   
kosten van ggz zonder verblijf via instellingen binnen de 
basisverzekering 

  

211 
 

ZVWKMONDZORG  DOT13.2   
kosten van mondzorg binnen de basisverzekering 

  

212 
 

NOPZVWKGGZOVERIG  DOT13.2   
kosten van overig ggz gebruik binnen de basisverzekering 

  

213 
 

NOPZVWKGGZMV  DOT13.2   
kosten van ggz met verblijf binnen de basisverzekering 

  

214 
 

NOPZVWKFYSIOTHERAPIE  DOT13.2   
kosten van fysiotherapie binnen de basisverzekering 

  

215 
 

ZVWKHULPMIDDEL  DOT13.2   
kosten van hulpmiddelen binnen de basisverzekering 

  

216 
 

NOPZVWKBUITENLZINL  DOT13.2   
kosten van grensoverschrijdende zorg zorginstituut nederland 
binnen de basisverzekering 

  

217 
 

ZVWKHUISARTS  DOT13.2   
kosten van huisartsenzorg binnen de basisverzekering 

  

218 
 

ZVWKGGZ  DOT13.2   
kosten van ggz-zorg binnen de basisverzekering 

  

219 
 

ZVWKGERIATRISCH  DOT13.2   
kosten van geriatrische revalidatiezorg binnen de 
basisverzekering 

  

220 
 

ZVWKGENBASGGZ  DOT13.2   
kosten van basis-ggz-zorg binnen de basisverzekering 

  

221 
 

ZVWKGEBOORTEZORG  DOT13.2   
kosten van geboortezorg binnen de basisverzekering 

  

222 
 

ZVWKFARMACIE  DOT13.2   
kosten van farmacie binnen de basisverzekering 

  

223 
 

ZVWKEERSTELIJNSPSYCHO  DOT13.2   
kosten van eerstelijnspsychologische zorg binnen de 
basisverzekering 

  

224 
 

ZVWKBUITENLAND  DOT13.2   
kosten gemaakt in het buitenland in het kader van de 
basisverzekering 

  

225 
 

ZVWKZINTUIGLIJK  DOT13.2   
kosten van zorg aan zintuiglijk gehandicapten binnen de 
basisverzekering 

  

226 
 

ZVWKZIEKENVERVOER  DOT13.2   
kosten van ziekenhuisvervoer binnen de basisverzekering 

  

227 
 

ZVWKZIEKENHUIS  DOT13.2   
kosten van ziekenhuiszorg binnen de basisverzekering 
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228 
 

pop2014_zorgkosten2015  F8.2   
Persoon heeft vergunning in 2014 gekregen, is 18 jaar of ouder 
en zit niet in COA - behoort tot zorgkostenpopulatie in 2015 

  

229 
 

pop2014_zorgkosten2016  F8.2   
Persoon heeft vergunning in 2014 gekregen, is 18 jaar of ouder 
en zit niet in COA - behoort tot zorgkostenpopulatie in 2016 

  

230 
 

pop2015_zorgkosten2016  F8.2   
Persoon heeft vergunning in 2015 gekregen, is 18 jaar of ouder 
en zit niet in COA - behoort tot zorgkostenpopulatie in 2016 

  

231 
 

ATC4.1  A4   
ATC4.1: ATC4-code 

  

232 
 

ATC4.2  A4   
ATC4.2: ATC4-code 

  

233 
 

ATC4.3  A4   
ATC4.3: ATC4-code 

  

234 
 

ATC4.4  A4   
ATC4.4: ATC4-code 

  

235 
 

ATC4.5  A4   
ATC4.5: ATC4-code 

  

236 
 

ATC4.6  A4   
ATC4.6: ATC4-code 

  

237 
 

ATC4.7  A4   
ATC4.7: ATC4-code 

  

238 
 

ATC4.8  A4   
ATC4.8: ATC4-code 

  

239 
 

ATC4.9  A4   
ATC4.9: ATC4-code 

  

240 
 

ATC4.10  A4   
ATC4.10: ATC4-code 

  

241 
 

ATC4.11  A4   
ATC4.11: ATC4-code 

  

242 
 

ATC4.12  A4   
ATC4.12: ATC4-code 

  

243 
 

ATC4.13  A4   
ATC4.13: ATC4-code 

  

244 
 

ATC4.14  A4   
ATC4.14: ATC4-code 

  

245 
 

ATC4.15  A4   
ATC4.15: ATC4-code 

  

246 
 

ATC4.16  A4   
ATC4.16: ATC4-code 

  

247 
 

ATC4.17  A4   
ATC4.17: ATC4-code 

  

248 
 

ATC4.18  A4   
ATC4.18: ATC4-code 

  

249 
 

ATC4.19  A4   
ATC4.19: ATC4-code 
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250 
 

ATC4.20  A4   
ATC4.20: ATC4-code 

  

251 
 

ATC4.21  A4   
ATC4.21: ATC4-code 

  

252 
 

ATC4.22  A4   
ATC4.22: ATC4-code 

  

253 
 

ATC4.23  A4   
ATC4.23: ATC4-code 

  

254 
 

ATC4.24  A4   
ATC4.24: ATC4-code 

  

255 
 

ATC4.25  A4   
ATC4.25: ATC4-code 

  

256 
 

ATC4.26  A4   
ATC4.26: ATC4-code 

  

257 
 

ATC4.27  A4   
ATC4.27: ATC4-code 

  

258 
 

ATC4.28  A4   
ATC4.28: ATC4-code 

  

259 
 

EconPositie_Overleden  F2   
Persoon is overleden 

  

260 
 

EconPositie_VertrokkenUitNederland  F2   
Persoon is vertrokken uit Nederland 

  

261 
 

EconPositie_Werkende  F2   
Is persoon werkende (werknemer of zelfstandige) 

  

262 
 

EconPositie_Werknemer  F2   
Is persoon werknemer 

  

263 
 

EconPositie_Zelfstandige  F2   
Is persoon zelfstandige 

  

264 
 

EconPositie_Uitkeringsgerechtigd  F2   
Ontvangt persoon een uitkering 

  

265 
 

EconPositie_Uitkering_Bijstand  F2   
Ontvang persoon een bijstands uitkering 

  

266 
 

EconPositie_Uitkering_WW  F2   
Ontvangt persoon een WW uitkering 

  

267 
 

EconPositie_Uitkering_AO  F2   
Ontvangt persoon een AO uitkering 

  

268 
 

EconPositie_Schoolgaand  F2   
Volgt persoon een opleiding 

  

269 
 

EconPositie_OverigePositie  F2   
Overige economische positie 

  

270 
 

Vermogensmisdrijf  F8   
aantal Vermogensmisdrijf in peiljaar 

  

271 
 

VernielOpenbOrde  F8   
aantal openbare vernielingen in peiljaar 

  

272 
 

Geweldsmisdrijven  F8   
aantal geweldsmisdrijven in peiljaar 

  

273 
 

Seksuelemisdrijven  F8   
aantal Seksuele misdrijven in peiljaar 
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274 
 

Verkeersmisdrijven  F8   
aantal verkeersmisdrijven in peiljaar 

  

275 
 

Drugsmisdrijven  F8   
aantal Drugsmisdrijven in peiljaar 

  

276 
 

Vuurwapenmisdrijven  F8   
aantal Vuurwapenmisdrijven in peiljaar 

  

277 
 

Overigmisdrijven  F8   
aantal Overige misdrijven in peiljaar 

  

278 
 

MisdrijvenOnbekend  F8   
aantal onbekende misdrijven in peiljaar 

  

279 
 

Vermogenmisdrijf_HALT  F8   
Vermogensmisdrijf in peiljaar, HALT 

  

280 
 

VernielOpenbOrde_HALT  F8   
Vernieling openbare orde in peiljaar, HALT 

  

281 
 

Geweldsmisdrijven_HALT  F8   
Geweldsmisdrijf in peiljaar, HALT 

  

282 
 

Overigmisdrijven_HALT  F8   
Overig misdrijfVermogensmisdrijf in peiljaar, HALT 

  

283 
 

Baldadigheid_HALT  F8   
Baldadigheid in peiljaar, HALT 

  

284 
 

Leerplichtwet_HALT  F8   
Leerplicht overtreden in peiljaar, HALT 

  

285 
 

Vuurwerk_HALT  F8   
Vuurwerkdelict in peiljaar, HALT 

  

286 
 

OverigOvertreding_HALT  F8   
Overige overtreding in peiljaar, HALT 

  

287 
 

OvertredingOnbekend_HALT  F8   
Overtreding onbekend in peiljaar, HALT 

  

288 
 

HALT  F1   
Verwezen naar HALT 

  

289 
 

HALT_misdrijf  F1   
Misdrijf HALT 

  

290 
 

HALT_overtreding  F1   
Overtreding HALT 

  

291 
 

InstroomCohort  F4   
Jaar waarin de persoon is ingestroomd in COA 

  

292 
 

VergunningCohort  F4   
Ingangsjaar van de verblijfsvergunning 

  

293 
 

Pop_vergunningnaCOA  F1   
Populatie betreft statushouders, gezinsherenigers en 
nareizigers. Alleen maanden na het verkijgen van vergunning 
en/of verlaten van COA worden meegenomen 

  

294 
 

Voorn_inkomen  F8.2   
Voornaamste bron van inkomen, op basis van sociaal 
economische status 

  

295 
 

Rapportagejaar_hereniging  A4   
Jaar waarin hereniging plaatsvindt 
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296 
 

Herenigingsdatum  F8   
herenigingsdatum afgeleidt van datum afgedaan(IND) 
datumbeginopvangovereenkomst(COA), aanvangdatum 
(MIGMOT) OF rapportagejaar hereniging(imputatie) 

  

297 
 

Aantl_herenigers_tot  F8   
aantal herenigers bij referent, inclusief nareizigers 

  

298 
 

Aantl_Nareizigers  F8   
aantal nareizigers 

  

299 
 

Aantl_herenigers_exclNareiziger  F8   
aantal herenigers bij referent, exclusief nareizigers 

  

300 
 

Herenigingsdatum_imp  F1   
indicator voor personen waarbij herenigingsdatum is 
geïmputeerd, namelijk de eerste maand van het rapportagejaar 
volgens bestand herenigers 

  

301 
 

Referent  F1   
vergunninghouder waarbij gezinshereniging of nareis heeft 
plaatsgevonden 

  

302 
 

Babys_totaal  F8   
totaal aantal babys bij referent geboren op of ná 20140101 

  

303 
 

Babys_IND  F8   
totaal aantal babys bij Vergunninghouder (IND) geboren op of ná 
20140101 

  

304 
 

Babys_COA  F8   
totaal aantal babys bij asielzoeker (COA) geboren op of ná 
20140101 

  

305 
 

Vervolgaanvrager  F8   
Het betreft hier een vervolgaanvrager 

  

306 
 

PlaatsHH_coa  F2   
Plaats in het huishouden volgens COA 

  

307 
 

AlleenstaandLeeftijd_coa  F2   
Alleenstaand naar leeftijd volgens COA 

  

308 
 

PlaatsHH_ssb  F2   
Plaats in het huishouden volgens SSB 

  

309 
 

AlleenstaandLeeftijd_ssb  F2   
Alleenstaand naar leeftijd volgens SSB 

  

310 
 

COA_vergunning  F8   
Opvanglocatie COA met of zonder verblijfsvergunning 

  

311 
 

Pop_instroomCOA  F1   
Populatie betreft iedereen die in een opvanglocatie van COA is 
ingestroomd. Alleen maand van instroom wordt meegenomen 

  

312 
 

Pop_verblijfCOA  F1   
Populatie betreft iedereen die in een opvanglocatie van COA is 
ingestroomd. Alle maanden dat iemand zich in COA bevindt 
worden meegenomen 

  

313 
 

geboorteKind_inNederland  F8   
Asielzoeker waarbij een kind is geboren in Nederland 

  

314 
 

Nareiziging  F8   
Asielzoeker met nareiziging van partner/kinderen 
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315 
 

Gezinshereniging_vorming  F8   
Asielzoeker met gezinshereniging en/of gezinsvorming 

  

316 
 

ZonderGezinshereniging_vorming  F8   
Asielzoeker zonder gezinshereniging en -vorming 

  

317 
 

Cohortdatum_vergunning  F8   
Datum waarop vergunning is afgegeven of herenigingsdatum 

  

318 
 

maandnainstroom_14_3  F8   
Maand 3 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

319 
 

maandnainstroom_14_6  F8   
Maand 6 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

320 
 

maandnainstroom_14_12  F8   
Maand 12 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

321 
 

maandnainstroom_14_18  F8   
Maand 18 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

322 
 

maandnainstroom_14_24  F8   
Maand 24 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

323 
 

maandnainstroom_14_30  F8   
Maand 30 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

324 
 

maandnainstroom_14_36  F8   
Maand 36 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

325 
 

maandnainstroom_14_42  F8   
Maand 42 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

326 
 

maandnainstroom_14_48  F8   
Maand 48 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2014 

  

327 
 

maandnainstroom_15_3  F8   
Maand 3 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2015 

  

328 
 

maandnainstroom_15_6  F8   
Maand 6 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2015 

  

329 
 

maandnainstroom_15_12  F8   
Maand 12 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2015 

  

330 
 

maandnainstroom_15_18  F8   
Maand 18 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2015 

  

331 
 

maandnainstroom_15_24  F8   
Maand 24 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2015 

  

332 
 

maandnainstroom_15_30  F8   
Maand 30 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2015 

  

333 
 

maandnainstroom_15_36  F8   
Maand 36 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2015 

  

334 
 

maandnainstroom_16_3  F8   
Maand 3 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2016 

  

335 
 

maandnainstroom_16_6  F8   
Maand 6 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2016 

  

336 
 

maandnainstroom_16_12  F8   
Maand 12 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2016 

  

337 
 

maandnainstroom_16_18  F8   
Maand 18 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2016 

  

338 
 

maandnainstroom_16_24  F8   
Maand 24 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2016 
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339 
 

maandnainstroom_17_3  F8   
Maand 3 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2017 

  

340 
 

maandnainstroom_17_6  F8   
Maand 6 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2017 

  

341 
 

maandnainstroom_17_12  F8   
Maand 12 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2017 

  

342 
 

maandnainstroom_18_3  F8   
Maand 3 na instroom COA voor cohort asielzoeker 2018 

  

343 
 

maandnacoa_14_1  F8   
Maand 1 na COA voor cohort 14 

  

344 
 

maandnacoa_14_3  F8   
Maand 3 na COA voor cohort 14 

  

345 
 

maandnacoa_14_6  F8   
Maand 6 na COA voor cohort 14 

  

346 
 

maandnacoa_14_12  F8   
Maand 12 na COA voor cohort 14 

  

347 
 

maandnacoa_14_18  F8   
Maand 18 na COA voor cohort 14 

  

348 
 

maandnacoa_14_24  F8   
Maand 24 na COA voor cohort 14 

  

349 
 

maandnacoa_14_30  F8   
Maand 30 na COA voor cohort 14 

  

350 
 

maandnacoa_14_36  F8   
Maand 36 na COA voor cohort 14 

  

351 
 

maandnacoa_14_42  F8   
Maand 42 na COA voor cohort 14 

  

352 
 

maandnacoa_14_48  F8   
Maand 48 na COA voor cohort 14 

  

353 
 

maandnacoa_15_1  F8   
Maand 1 na COA voor cohort 15 

  

354 
 

maandnacoa_15_3  F8   
Maand 3 na COA voor cohort 15 

  

355 
 

maandnacoa_15_6  F8   
Maand 6 na COA voor cohort 15 

  

356 
 

maandnacoa_15_12  F8   
Maand 12 na COA voor cohort 15 

  

357 
 

maandnacoa_15_18  F8   
Maand 18 na COA voor cohort 15 

  

358 
 

maandnacoa_15_24  F8   
Maand 24 na COA voor cohort 15 

  

359 
 

maandnacoa_15_30  F8   
Maand 30 na COA voor cohort 15 

  

360 
 

maandnacoa_15_36  F8   
Maand 36 na COA voor cohort 15 

  

361 
 

maandnacoa_16_1  F8   
Maand 1 na COA voor cohort 16 

  

362 
 

maandnacoa_16_3  F8   
Maand 3 na COA voor cohort 16 

  



        

 

 

Microdata Services 

 

Documentatie Asielcohort 201401-201810                                                               32  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

363 
 

maandnacoa_16_6  F8   
Maand 6 na COA voor cohort 16 

  

364 
 

maandnacoa_16_12  F8   
Maand 12 na COA voor cohort 16 

  

365 
 

maandnacoa_16_18  F8   
Maand 18 na COA voor cohort 16 

  

366 
 

maandnacoa_16_24  F8   
Maand 24 na COA voor cohort 16 

  

367 
 

maandnacoa_17_1  F8   
Maand 1 na COA voor cohort 17 

  

368 
 

maandnacoa_17_3  F8   
Maand 3 na COA voor cohort 17 

  

369 
 

maandnacoa_17_6  F8   
Maand 6 na COA voor cohort 17 

  

370 
 

maandnacoa_17_12  F8   
Maand 12 na COA voor cohort 17 

  

371 
 

maandnacoa_18_1  F8   
Maand 1 na COA voor cohort 18 

  

372 
 

maandnacoa_18_3  F8   
Maand 3 na COA voor cohort 18 

  

373 
 

maandnaafgedaan_14_3  F8   
Maand 3 na datum afgedaan cohort 14 

  

374 
 

maandnaafgedaan_14_6  F8   
Maand 6 na datum afgedaan cohort 14 

  

375 
 

maandnaafgedaan_14_12  F8   
Maand 12 na datum afgedaan cohort 14 

  

376 
 

maandnaafgedaan_14_18  F8   
Maand 18 na datum afgedaan cohort 14 

  

377 
 

maandnaafgedaan_14_24  F8   
Maand 24 na datum afgedaan cohort 14 

  

378 
 

maandnaafgedaan_14_30  F8   
Maand 30 na datum afgedaan cohort 14 

  

379 
 

maandnaafgedaan_14_36  F8   
Maand 36 na datum afgedaan cohort 14 

  

380 
 

maandnaafgedaan_14_42  F8   
Maand 42 na datum afgedaan cohort 14 

  

381 
 

maandnaafgedaan_14_48  F8   
Maand 48 na datum afgedaan cohort 14 

  

382 
 

maandnaafgedaan_15_3  F8   
Maand 3 na datum afgedaan cohort 15 

  

383 
 

maandnaafgedaan_15_6  F8   
Maand 6 na datum afgedaan cohort 15 

  

384 
 

maandnaafgedaan_15_12  F8   
Maand 12 na datum afgedaan cohort 15 

  

385 
 

maandnaafgedaan_15_18  F8   
Maand 18 na datum afgedaan cohort 15 

  

386 
 

maandnaafgedaan_15_24  F8   
Maand 24 na datum afgedaan cohort 15 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

387 
 

maandnaafgedaan_15_30  F8   
Maand 30 na datum afgedaan cohort 15 

  

388 
 

maandnaafgedaan_15_36  F8   
Maand 36 na datum afgedaan cohort 15 

  

389 
 

maandnaafgedaan_16_3  F8   
Maand 3 na datum afgedaan cohort 16 

  

390 
 

maandnaafgedaan_16_6  F8   
Maand 6 na datum afgedaan cohort 16 

  

391 
 

maandnaafgedaan_16_12  F8   
Maand 12 na datum afgedaan cohort 16 

  

392 
 

maandnaafgedaan_16_18  F8   
Maand 18 na datum afgedaan cohort 16 

  

393 
 

maandnaafgedaan_16_24  F8   
Maand 24 na datum afgedaan cohort 16 

  

394 
 

maandnaafgedaan_17_3  F8   
Maand 3 na datum afgedaan cohort 17 

  

395 
 

maandnaafgedaan_17_6  F8   
Maand 6 na datum afgedaan cohort 17 

  

396 
 

maandnaafgedaan_17_12  F8   
Maand 12 na datum afgedaan cohort 17 

  

397 
 

maandnaafgedaan_18_3  F8   
Maand 3 na datum afgedaan cohort 18 

  

398 
 

Misdrijf14_J14  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2014 voor cohort 2014 

  

399 
 

Misdrijf14_J15  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2015 voor cohort 2014 

  

400 
 

Misdrijf14_J16  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2016 voor cohort 2014 

  

401 
 

Misdrijf14_J17  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2017 voor cohort 2014 

  

402 
 

Misdrijf14_J18  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2018 voor cohort 2014 

  

403 
 

Misdrijf15_J15  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2015 voor cohort 2015 

  

404 
 

Misdrijf15_J16  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2016 voor cohort 2015 

  

405 
 

Misdrijf15_J17  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2017 voor cohort 2015 

  

406 
 

Misdrijf15_J18  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2018 voor cohort 2015 

  

407 
 

Misdrijf16_J16  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2016 voor cohort 2016 

  

408 
 

Misdrijf16_J17  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2017 voor cohort 2016 

  

409 
 

Misdrijf16_J18  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2018 voor cohort 2016 

  

410 
 

Misdrijf17_J17  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2017 voor cohort 2017 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

411 
 

Misdrijf17_J18  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2018 voor cohort 2017 

  

412 
 

Misdrijf18_J18  F8   
Meetmoment voor misdrijven in 2018 voor cohort 2018 

  

413 
 

Inkomen14_J15  F8.2   
Meetmoment voor inkomen in 2015 voor cohort 2014 

  

414 
 

Inkomen14_J16  F8.2   
Meetmoment voor inkomen in 2016 voor cohort 2014 

  

415 
 

Inkomen14_J17  F8.2   
Meetmoment voor inkomen in 2017 voor cohort 2014 

  

416 
 

Inkomen15_J16  F8.2   
Meetmoment voor inkomen in 2016 voor cohort 2015 

  

417 
 

Inkomen15_J17  F8.2   
Meetmoment voor inkomen in 2017 voor cohort 2015 

  

418 
 

Inkomen16_J17  F8.2   
Meetmoment voor inkomen in 2017 voor cohort 2016 

  

419 
 

Onderwijs14_okt14  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2014 voor cohort 2014 

  

420 
 

Onderwijs14_okt15  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2015 voor cohort 2014 

  

421 
 

Onderwijs14_okt16  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2016 voor cohort 2014 

  

422 
 

Onderwijs14_okt17  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2017 voor cohort 2014 

  

423 
 

Onderwijs14_okt18  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2018 voor cohort 2014 

  

424 
 

Onderwijs15_okt15  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2015 voor cohort 2015 

  

425 
 

Onderwijs15_okt16  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2016 voor cohort 2015 

  

426 
 

Onderwijs15_okt17  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2017 voor cohort 2015 

  

427 
 

Onderwijs15_okt18  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2018 voor cohort 2015 

  

428 
 

Onderwijs16_okt16  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2016 voor cohort 2016 

  

429 
 

Onderwijs16_okt17  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2017 voor cohort 2016 

  

430 
 

Onderwijs16_okt18  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2018 voor cohort 2016 

  

431 
 

Onderwijs17_okt17  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2017 voor cohort 2017 

  

432 
 

Onderwijs17_okt18  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2018 voor cohort 2017 

  

433 
 

Onderwijs18_okt18  F8   
Meetmoment voor onderwijs in oktober 2018 voor cohort 2018 
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Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS en RINPERSOON 

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

identificator het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend 

beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer (RINPERSOON).  

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

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RINPERSOON), die samen 

het BSN vervangen. Records met een BSN die zijn teruggevonden in de BRP zijn voorzien 

van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS 

gekregen. 

De overige records bevatten een BSN dat niet is teruggevonden in de BRP. Afhankelijk 

van de situatie hebben zij de waarde ‘F’, ‘S’ of ‘G’ op RINPERSOONS gekregen. Indien 

het BSN ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan de 11-toets, dan wordt het BSN 

onveranderd overgenomen in het veld RINPERSOON en krijgt RINPERSOONS de 

waarde ‘F’. Vooral de waarden ‘0’ en ‘999999999’ komen vaak voor als ongeldig BSN. 

Indien het BSN geldig is maar niet wordt teruggevonden in de BRP, dan wordt het BSN 

versleuteld via een vaste formule en krijgt RINPERSOONS de waarde ‘S’. De overige 

records hebben de waarde ‘G’ op RINPERSOONS gekregen, met een lege score in het veld 

RINPERSOON. 

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

Evenzo kan worden aangenomen dat personen met RINPERSOONS ‘S’ een unieke waarde 

op RINPERSOON hebben gekregen. De meest voorkomende reden dat zo’n persoon wel 

een geldig BSN heeft maar niet in de BRP staat ingeschreven, is namelijk dat hij of zij in 

het buitenland woont. Door immigratie kan een persoon het ene jaar niet en het volgende 

jaar wel in de BRP staan ingeschreven. Records met RINPERSOONS ‘F’ duiden op een 

ongeldig BSN; met deze records zijn geen personen te identificeren. Records met 

RINPERSOONS ‘F’ zijn daarom niet geschikt voor het koppelen aan andere bestanden of 

aggregeren op persoonsniveau. 

Als een microdatabestand meerdere records per persoon bevat, dan kan voor 

RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOONS ‘S’ worden aangenomen dat records met 

eenzelfde RIN-nummer dezelfde persoon aanduiden. Binnen één bestand is het geen 

probleem om records met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’ te aggregeren op persoonsniveau. 

Records met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’ kunnen ook worden gekoppeld aan records in een 

ander microdatabestand met dezelfde waarden op RINPERSOONS en RINPERSOON: 

deze records hebben betrekking op dezelfde persoon.  
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Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende 

microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde ‘R’ op 

RINPERSOONS hebben en in het andere bestand de waarde ‘S’, en vice versa. Deze 

situatie kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de BRP 

stond ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval 

ook een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen. 

Vnummer_crypt 

Vnummer_crypt is de versleutelde versie van het vreemdelingennummer dat asielzoekers 

krijgen bij aankomst in Nederland. Ook dit nummer wordt gebruikt om personen op 

anonieme wijze te kunnen identificeren en de gegevens te kunnen koppelen. Aangezien 

asielzoekers bij aankomst in Nederland vaak nog geen BSN-nummer hebben maar wel een 

vreemdelingennummer is dit een belangrijke koppel variabele binnen dit onderzoek. 

Hierbij is het wel zo dat de meeste andere registraties geen vreemdelingennummer 

bevatten, waardoor de koppelmogelijkheden alsnog beperkt zijn. 

Nationaliteit 

In dit onderzoek is de volgende operationalisering gehanteerd voor nationaliteit: 

1. Voor personen die ingeschreven staan in de BRP, wordt gekozen voor de 

nationaliteit op moment van inschrijving in de BRP. Bij nationaliteitswijziging 

(bijvoorbeeld bij naturalisatie) behouden we in dit onderzoek de oude nationaliteit. 

2. Wanneer de nationaliteit in de BRP onbekend is of de persoon niet ingeschreven 

staat in de BRP, wordt gekozen voor de nationaliteit van de IND op het moment van afgifte 

van de verblijfsvergunning.  

3. Bij personen die wel ingeschreven staan in de BRP wordt bij een staatloze of 

onbekende nationaliteit, indien mogelijk, gekozen voor geboorteland uit de BRP. 

4. Voor personen die niet staan ingeschreven in de BRP en die geen 

verblijfsvergunning hebben op basis van de IND-registratie, wordt gekozen voor het land 

van herkomst uit de COA-registratie. 

Geslacht, GEBJAAR_DEF, GEBMND_DEF en leeftijd 

Ook voor geslacht en geboortedatum is een trapsgewijze afleiding gehanteerd: 

1. Voor personen die ingeschreven staan in de BRP, wordt gekozen voor het geslacht 

en geboortedatum op moment van inschrijving in de BRP.  

2. Wanneer het geslacht en/of de geboortedatum in de BRP onbekend is of de persoon 

niet ingeschreven staat in de BRP, wordt gekozen voor het geslacht volgens de IND op het 

moment van afgifte van de verblijfsvergunning.  
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3. Voor personen die niet staan ingeschreven in de BRP en die geen 

verblijfsvergunning hebben op basis van de IND-registratie, wordt gekozen voor het 

geslacht en geboortedatum uit de COA-registratie. 

De leeftijd wordt afgeleid vanuit de geboortedatum van de persoon. Aangezien de populatie 

gevolgd wordt voor een langere periode wordt de leeftijd opnieuw berekend voor elke 

peilmaand.  

Pop_gezinshernareis, Gezinshereniging_vorming, Nareiziging en herenigingsdatum 

In dit onderzoek is bepaald welke familieleden naar Nederland overkomen op uitnodiging 

van een vergunninghouder asiel. Deze familieleden kunnen overkomen als nareiziger, maar 

ook via reguliere gezinshereniging. Bij reguliere gezinshereniging kan het gaan om een 

partner en kinderen die men al had in het land van herkomst, maar ook om een nieuwe 

partner (gezinsvorming). Om te bepalen wie als gezinshereniger of –vormer naar Nederland 

komt op uitnodiging van een vergunninghouder, is de volgende operationalisering 

toegepast. 

1. De IND heeft alle gezinsherenigers (zowel nareizigers als reguliere 

gezinsherenigers) en gezinsvormers in 2014 t/m juni 2018 aangeleverd, met daarbij de 

persoon die als referent heeft gediend (degene die familie heeft uitgenodigd). Dit kunnen 

ook gezinsherenigers zijn van arbeidsmigranten of nieuwe partners van mensen die in 

Nederland geboren zijn. 

2. In dit onderzoek is gekeken welke gezinsherenigers en -vormers een 

vergunninghouder als referent hebben. Het gaat dan om vergunninghouders die in de 

periode 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2018 een verblijfsvergunning asiel hebben 

gekregen. Vergunninghouders die hier als nareiziger kwamen, kunnen niet als referent 

dienen voor andere nareizigers. 

3. Nareizigers, gezinsherenigers en –vormers met een vergunninghouder als referent 

worden meegenomen in dit onderzoek. Zij krijgen als immigratiedatum de datum waarop 

ze een verblijfsvergunning asiel ontvingen (nareizigers) of de datum waarop ze zich 

ingeschreven hebben in de Basisregistratie Personen (BRP, regulier gezinshereniging). 

Indien deze datums onbekend waren, dan krijgt iemand 1 januari van het betreffende 

immigratiejaar als immigratiedatum. 

Pop_babyscohort 

In dit onderzoek zijn alle kinderen meegenomen die geboren zijn in Nederland en daarbij 

volgens de BRP één of twee ouders hebben die als asielzoeker in de periode 1 januari 2014 

t/m 1 juli 2018 in de COA-opvang heeft gezeten en/of in diezelfde periode een 

verblijfsvergunning asiel ontving. 
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Overleden 

Persoon is overleden wanneer hij of zij als overleden geregistreerd staat in de BRP of in de 

COA-registratie.  

VertrokkenUitNederland 

Persoon die niet (meer) in de BRP of COA-registratie ingeschreven staat en ook niet 

overleden is. Deze persoon is mogelijk vertrokken uit Nederland, maar kan ook niet-

geregistreerd in Nederland verblijven. 

VerblijfsSituatie 

De verblijfssituatie in Nederland wordt geoperationaliseerd als ‘verblijvend in de 

asielopvang van het COA, met of zonder verblijfsvergunning’ of ‘verblijvend in een eigen 

woonruimte in een gemeente’. Of iemand in de asielopvang wel of geen 

verblijfsvergunning heeft, is gebaseerd op informatie van de IND. Wanneer iemand 

volgens de BRP in Nederland verblijft, maar niet in de asielopvang van het COA, gaan we 

er vanuit dat deze persoon een eigen woonruimte heeft in een gemeente. De overige 

personen zijn overleden of vertrokken uit Nederland of verblijven niet-geregistreerd in 

Nederland.  

Verhuisd_COA 

Persoon verblijft op de eerste dag van de maand op een andere COA-locatie dan een maand 

eerder. We nemen dus maximaal één verhuizing per maand waar. Aangezien er alleen op 

de eerste dag van de maand naar het adres gekeken kan worden, tellen meerdere 

verhuizingen binnen één maand niet mee.  

Actueleplenummer_crypt, Plegrootte en Plegroepsrol 

Het actueleplenummer_crypt is een versleuteld nummer van de plaatsingseenheid. Dit 

nummer wordt gebruikt om aan te geven met wie de persoon geplaatst wil worden (dit is 

vaak familie) en is voor elke persoon die tot deze plaatsingseenheid behoort hetzelfde. De 

variabele plegrootte geeft aan hoeveel personen er tot deze plaatsingseenheid behoren. 

Plegroepsrol geeft aan wat de rol van de persoon binnen deze plaatsingseenheid is 

(bijvoorbeeld ‘hoofd plaatsingseenheid’ of ‘Echtgenote/partner’).  

Inburgeringsstatus 

De variabele “Inburgeringsstatus” geeft aan of een persoon in een bepaalde maand 

inburgeringsplichtig is, een ontheffing of vrijstelling van de inburgeringsplicht heeft, het 

NT2- examen (Nederlands als tweede taal) of inburgeringsexamen heeft gehaald of een 

overschrijding heeft op de inburgeringstermijn. Wanneer het voorkomt dat iemand zowel 

een inburgeringsexamen als NT2-examen heeft behaald, wordt gekozen voor NT2, omdat 

dit een examen is van hoger niveau dan het inburgeringsexamen. 
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Po, vo_niveau_compact, mbo, hbo en wo 

Ingeschreven in het primair basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar 

onderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) of volwassenonderwijs (vavo). Het gaat om zowel 

regulier als speciaal onderwijs. Alleen onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken 

(EZ) wordt meegenomen. Personen kunnen met twee studies tegelijkertijd ingeschreven 

staan. Om te onderzoeken of iemand op een bepaalde peildatum po, vo, mbo, ho of vavo 

volgt, moeten deze variabelen gecombineerd worden met de variabele onderwijs_ja. Deze 

variabele meet of iemand op een bepaalde peildatum onderwijs volgt.  

INHGESTINKH 

Het maakt veel uit hoeveel mensen in een huishouden van een bepaald inkomen moeten 

leven. Besteedbare inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling 

worden met behulp van een equivalentiefactor vergelijkbaar gemaakt. Het vergelijkbaar 

maken resulteert in het gestandaardiseerd inkomen: het besteedbaar inkomen gecorrigeerd 

voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Op deze wijze is het 

welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. 

Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een 

huishouden. 

BIJSTAND,  AO, WW 

Geeft aan of persoon op peilmoment één of meer uitkeringen heeft in het kader van de Wet 

Werk en Bijstand (WWB), de arbeidsongeschiktheidswetten (WIA, WAO, WAZ, en 

Wajong) en de Werkloosheidswet (WW).  

SOORTOBJECTNUMMER_DEF en RINOBJECTNUMMER_DEF 

RINOBJECTNUMMER_DEF vormt in combinatie met 

SOORTOBJECTNUMMER_DEF een uniek identificatienummer van een adres. Het adres 

wordt als identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit door het betekenisloze 

RINOBJECTNUMMER_DEF. Het RINOBJECTNUMMER_DEF vormt alleen in 

combinatie met het SOORTOBJECTNUMMER_DEF een unieke sleutel. Het 

SOORTOBJECTNUMMER_DEF geeft de herkomst van het 

RINOBJECTNUMMER_DEF weer (BAG, BRP, historisch of herkomst onbekend). 

inJeugdhulp, inJeugdreclassering en inJeugdbescherming 

Geeft aan of persoon in een jaar gebruik heeft gemaakt van een of meerdere vormen van 

jeugdzorg, in het kader van de Jeugdwet. Het gaat in het bijzonder om jeugdhulp, 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
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NOPZVW en ZVW 

Variabelen die beginnen met ‘NOPZVW’ of ‘ZVW’ geven aan of een persoon in een jaar 

zorgkosten heeft gemaakt die worden gedekt door basisverzekering, die wettelijk verplicht 

is via de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het gaat dan om kosten die daadwerkelijk zijn 

vergoed door de zorgverzekeraars. De kosten zijn onderverdeeld in verschillende 

zorgvormen. 

ATC4-code 

Deze variabelen geven aan of, en zo ja welke geneesmiddelen verstrekt zijn aan een 

persoon. Door de World Health Organisation (WHO) worden geneesmiddelengroepen 

ingedeeld volgens de ATC-codering, waarbij ATC staat voor Anatomisch, Therapeutisch, 

Chemisch. Dit classificatiesysteem bestaat uit 7 posities, waarvan de eerste 4 in de 

geneesmiddelencomponent zijn opgenomen. De eerste positie is een letter en staat voor de 

anatomische hoofdgroep. De combinatie van deze letter met de eerste twee cijfers op positie 

2 en 3 geeft de code voor de therapeutische subgroep. Positie 4 bevat een letter die staat 

voor de farmacologische subgroep. De 5e positie is ook een letter en geeft samen met de 

letter van de 4e positie de code voor de chemische subgroep. De laatste twee posities zijn 

cijfers die staan voor de specifieke werkzame stof binnen de chemische subgroep.  

Op basis van 4 posities ATC-code zijn in theorie 268 ATC4-geneesmiddelengroepen 

mogelijk, inclusief de groep 'niet ingevuld'. In de praktijk zullen niet alle ATC4-groepen 

gevuld zijn omdat bepaalde middelen in het betreffende jaar niet in Nederland verstrekt 

zijn.   

EconPositie_Werkende, EconPositie_Werknemer en EconPositie_Zelfstandige 

De variabele EconPositie_werkende geeft aan of een persoon op peilmoment een betaalde 

baan heeft, ongeacht het aantal uren per week, of actief is als zelfstandig ondernemer. De 

variabele EconPositie_werknemer geeft aan of de persoon in loondienst is en de variabele 

EconPositie_Zelfstandige of iemand zelfstandig ondernemer is. 

Vermogensmisdrijf, VernielOpenbOrde, Geweldsmisdrijven, Seksuelemisdrijven, 

Drugsmisdrijven, Vuurwapenmisdrijven, Overigmisdrijven 

Persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een 

redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat. De verdachte is niet per se 

aangehouden of veroordeeld voor het misdrijf. 

PlaatsHH_ssb en PlaatsHH_coa 

Plaats in het huishouden kent twee verschillende operationaliseringen. Voor personen die 

in een COA-opvang verblijven, geldt de indeling zoals die door het COA opgesteld is. Voor 

de personen die een eigen woonruimte hebben gekregen en in de BRP ingeschreven staan, 

wordt de plaats in het huishouden afgeleid vanuit de BRP.  
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Maandnainstroom_14_3, maandnacoa_14_1, maandnaafgedaan_14_3 

Variabelen die beginnen met ‘maandna’ geven het aantal maanden na een bepaalde 

gebeurtenis weer. Deze variabelen kunnen, in combinatie met de populatie variabelen, 

gebruikt worden om de getallen uit de publicatie te reproduceren.  

De variabelen die beginnen met ‘maandnainstroom’ geven het aantal maanden na instroom 

in een COA opvanglocatie weer, ‘maandnacoa’ gaat om het aantal maanden na het verlaten 

van een COA opvanglocatie en ‘maandnaafgedaan’ is het aantal maanden na de datum 

waarop de aanvraag voor een vergunning is afgedaan of na de migratiedatum. 

Het eerste cijfer in deze variabelen geeft aan om welk cohort het gaat, namelijk de 

asielzoekers die instroomden bij het COA in 2014, 2015, 2016, 2017 of 2018, of 

vergunninghouders die in 2014, 2015, 2016, 2017 of 2018 hun verblijfsvergunning 

ontvingen. Het laatste cijfer in deze variabelen geeft weer om hoeveel maanden na de 

gebeurtenis het gaat.  
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Voorkomende waarden van de variabelen 

Vanwege de grote hoeveelheid zie hiervoor de bijlage: 

waardenvariabelenAsielcohort201401-201810V1.xlsx 


