
 

 

Datum:  21 maart 2014 

 

 Centraal Bureau voor de Statistiek 

Centrum voor Beleidsstatistiek 

 

Documentatierapport GBA rinadres en 

adresrugnummer (RINADRESRUGNRRELATIEBUS)  

 



Documentatierapport RINADRESRUGNRRELATIEBUS 

2 

Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 

microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 

CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende de relatie tussen GBA 

rinadressen en adresrugnummers” 
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Beschikbaar bestand: 

140321 RINADRESRUGNRRELATIEBUS 2014V1 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Dit is een longitudinaal bestand en vervangt het vorige bestand. 

 RINADRES en ADRESRUGNR identificeren een adres. Dit zijn de sleutelvariabelen 

om met andere bestanden te kunnen koppelen. 

 De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen zijn voor de Remote Access en 

Onsite gebruikers te vinden in “\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen”. De hierin 

genoemde referentiebestanden zijn te vinden in 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden. In verband met eventuele 

wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks geactualiseerd. 
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata             

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

onderzoek. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het 

onderwerp RINADRESRUGNRRELATIEBUS. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening 

en herkomst van de gegevens. 

 

 

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

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).  

Inhoud 

In dit onderwerp bevinden zich alle adressen uit de GBAADRESBUS met een verwijzing 

naar het ADRESRUGNR zoals dat uitgegeven is in de ADRESRUG. 

Adressen uit de ADRESRUG, die niet in de GBAbus voorkomen, komen niet voor in dit 

bestand. De adresrug is ontwikkeld om koppelingsproblemen tussen verschillende 

bronnen, waarbij het adres een sleutel kan zijn, zoveel mogelijk gestandaardiseerd op te 

lossen. Leidend voor het toekennen van de sleutel is de perceel-identificatie uit het 

Geografisch BasisRegister (GBR). In de adresrug zijn ook alle Rinadressen zoals 

opgenomen in het bestand GBAADRESBUS voorzien van een ADRESRUGNR. 

Bij koppeling is rekening gehouden met het voorkomen van alternatieve schrijfwijzen in 

de adressering. Daarnaast is rekening gehouden met vernummeringen die in de loop van 

de tijd in de adressering hebben plaatsgevonden. De meest voorkomende relatie tussen 

RINADRES en ADRESRUGNR betreft een één op één relatie. Daarnaast kunnen 

meerdere RINADRESSEN verwijzen naar het zelfde ADRESRUGNR.  

Bij een administratieve wijziging of afwijkende schrijfwijze van adressering kan een 

adres een ander RINADRES hebben gekregen, het ADRESRUGNR is dan ongewijzigd. 

Ook kan een zelfde adressering later in de tijd hergebruikt worden voor een ander adres; 

in dit geval wijzigt het RINADRES niet, maar het ADRESRUGNR wel. Om deze reden 

is de tijdsleutel BEGINADRES, EINDADRES opgenomen.  

Historie 

Bevat alle RINADRESSEN vanaf 1995. De vernummeringen zijn voor 1998 en tussen 

2000 tot en met 2005 op jaarbasis bijgehouden. Vanaf 2006 worden adresmutaties 

bijgehouden op maandbasis. 

Bijzonderheden 

In deze adresbus is de relatie gelegd tussen RINADRES uit de GBAADRESBUS en het  

ADRESRUGNR zoals deze in de adresrug is toegekend.  

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) 

Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op 

microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit 

registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt. 

Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een 

samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking 

van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/onderzoekers/ssb/ssb-info-medio-07.htm
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3. Bestandsopbouw 

Bestandsopbouw van dit onderwerp  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.  

Nr Variabele & label  Format A/N 

1 RINADRES Tekst 9 

 Uniek identificatienummer adres   

2 ADRESRUGNR Tekst 14 

 Uniek identificatienummer adres volgens adresrug   

3 BEGINADRES Tekst 8 

  begingeldigheid koppeling Rinadresrug - Rinadres   

4 EINDADRES Tekst 8 

  eindgeldigheid koppeling Rinadresrug - Rinadres   
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

111122 RINADRESRUGNRRELATIEBUS 2011V1 Eerste plaatsing 

120621 RINADRESRUGNRRELATIEBUS 2012V1 Recentere versie 

130305 RINADRESRUGNRRELATIEBUS 2013V1 Recentere versie 

140204 RINADRESRUGNRRELATIEBUS 2013V2 Recentere versie 

140321 RINADRESRUGNRRELATIEBUS 2014V1 Recentere versie 

 


