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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 Migrantencohort 201401-201512.”
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.“
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Beschikbaar bestand
Migrantencohort201401-201512V1

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 en RINPERSOONS identificeert een
persoon.



Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS raadpleeg de
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 het maatwerkbestand “Migrantencohort 201401-201512”.
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.
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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, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs en criminaliteit. Voor
dit onderzoek zijn er twee databestanden beschikbaar: een bestand met het asielcohort en
één met het migrantencohort.
Deze documentatie beschrijft het databestand met het migrantencohort waarin de
populatie niet alleen uit asielmigranten bestaat maar ook uit alle andere migranten die in
de periode 201401-201512 naar Nederland zijn gekomen. Voor de documentatie van de
asielmigranten: zie het onderzoeksbestand Asielcohort.
Recordbeschrijving
Een record in dit databestand bevat informatie over een bepaalde persoon in een bepaalde
maand. Eén persoon kan dus meerdere records hebben.
Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON (versleuteld BSN) als sleutels
waarmee gekoppeld kan worden aan andere bestanden. Daarnaast bevat het
microdatabestand de variabele PEILMAAND, die aangeeft over welke maand de
informatie in het record gaat. De combinatie RINPERSOONS, RINPERSOON 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. Elke persoon komt daarom 24 keer voor in het bestand, vanaf
1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Een persoon hoeft echter niet al op 1 januari
2014 in Nederland een verblijfsvergunning te hebben; hij of zij kan deze veel later
krijgen. In dat geval zijn voor de maanden waarin er nog geen verblijfsvergunning is, alle
tijdsgebonden variabelen leeg (b.v. woonplaats is tijdgebonden en zal dus leeg zijn voor
de maanden waarin de persoon nog geen verblijfsvergunning heeft).
Informatie over geregistreerde verdachten is alleen per jaar beschikbaar.
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Populatieafbakening migrantencohort




Personen die ergens in de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015
een verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).
Immigranten met een buitenlandse nationaliteit die zich in ergens de periode 1
januari 2014 tot en met 31 december 2015 ingeschreven hebben in het
bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente (BRP).

Naast dit onderzoeksbestand is er ook een onderzoeksbestand met informatie over
asielzoekers en statushouders (‘Asielcohort’). De populaties van deze twee bestanden
verhouden zich als volgt tot elkaar:


Personen met een verblijfsvergunning asiel (statushouders) vallen zowel in de
populatie migranten als in de populatie asielzoekers.



Immigranten die geen asielzoeker zijn (maar bijvoorbeeld voor werk of studie
naar Nederland komen) vallen wel onder de populatie migranten, maar niet
onder de populatie asielzoekers.



Asielzoekers die (nog) geen verblijfsvergunning asiel hebben gekregen vallen
wel onder de populatie asielzoekers, maar niet onder de populatie migranten.

Om de populatie asielmigranten (met of zonder verblijfsvergunning asiel) te selecteren
kan gebruik gemaakt worden van het onderzoeksbestand Asielcohort.
Bronnen
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 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-
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ingezetenen een adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt
verwezen naar de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
Basisregistratie Onderwijs (BRON)
De Basisregistratie Onderwijs (BRON) 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.
Koppeling onderwijsregistraties
Om na te gaan of vergunninghouders onderwijs volgen, is de onderwijsregistratie van
DUO gekoppeld met de populatie vergunninghouders asiel. 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
vergunninghouders die niet gevonden worden in het bronbestand van DUO ook
daadwerkelijk geen onderwijs volgen.
Voor de overige migranten (niet-asiel) is deze koppeling niet gelegd. De onderzoeker kan
zelf CBS-onderwijsbestanden koppelen aan deze data met behulp van de
sleutelvariabelen RINPERSOONS en RINPERSOON.
IND-registratie over verleende vergunningen
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bestanden geleverd over de verleende
vergunningen van januari 2014 t/m juli 2016. Deze data bevat informatie over het aantal
verleende vergunningen, inclusief nareizigers en uitgenodigde vluchtelingen, en de
ingangsdatum van deze vergunningen.
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.
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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.
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).
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
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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.
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
1 RINPERSOONS
codering voor de kwaliteit van de omzetting van een bsn/sofinummer
naar rinpersoon
2 RINPERSOON
betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van
het sofi-nummer/bsn
3 PEILMAAND
Maand waarover de informatie gaat
4 HERKOMSTGROEPERING
Herkomstgroepering indeling CBS volgens BRP
5 Nationaliteit_BRP
Nationaliteit volgens de BRP
6 GEBOORTELAND
Geboorteland volgens de BRP
7 Geslacht_BRP
Geslacht volgens de BRP
8 LFT
leeftijd in jaren
9 GEBOORTEJAAR
GEBOORTEJAAR
10 GEBOORTEMAAND
GEBOORTEMAAND
11 GEBOORTEDAG
GEBOORTEDAG
12 WW
Persoon ontvangt een WW-uitkering in peilmaand
13 BIJSTAND
Persoon ontvangt een bijstandsuitkering in peilmaand
14 AO
Persoon ontvangt een AO-uitkering in peilmaand
15 KWALITEITEIGENDOM
kwaliteit van afleiding typeeigendom.
16 TYPEEIGENDOM
eigendom van het verblijfsobject; huur, koop of onbekend.
17 AantBanen
aantal banen van persoon op peilmoment
18 uurloon
Uurloon van de hoofdbaan afgerond
19 IKVID
door het uwv bepaalde identificatie van de inkomstenverhouding
20 SCONTRACTSOORT
code voor soort contract van de werknemer
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Nr

Variabele en omschrijving
21 SPOLISDIENSTVERBAND
dienstverband voltijd of deeltijd
22 SSOORTBAAN
code voor soort baan
23 SBI2008VJJJJ
de economische activiteit op basis van de standaard bedrijfsindeling
(sbi revisie 2008) uit het abr.
24 SBI2008VPBL38
publicatiegroep sbi2008 38-klassen statline
25 SBEID
de gecoördineerde statistische eenheid van bedrijf zoals vastgelegd
in het algemeen bedrijfsregister (abr)
26 SBAANDAGEN
Baandagen: aantal kalenderdagen dat de baan bestaat
27 SVOLTIJDDAGEN
Aantal voltijddagen
28 SAANTVERLU
Aantal verloonde uren
29 SBASISLOON
Bedrag aan basisloon: benadering van het contractloon van een
werknemer
30 SREGULIEREUREN
Aantal reguliere werkuren
31 SOVERWERKUREN
Aantal extra gewerkte uren waarvoor een hoger uurloon betaald wordt
32 SLNOWRK
Het (bruto) bedrag dat aan loon is uitbetaald in verband met overwerk
33 SBASISUREN
Basisuren: aantal verloonde uren minus overwerkuren
34 SLNLBPH
Loon waarover loonbelasting en premie volksverzekeringen
(loonheffing) wordt berekend
35 SOORTOBJECTNUMMER
soortobjectnummer van het adres van een persoon
36 RINOBJECTNUMMER
adres-id van een persoon
37 GEMJJJJ
gemeentecode van betreffende jaar
38 STEDGEM
stedelijkheid van gemeente
39 HUISHOUDNR
uniek identificatienummer huishouden op peilmoment
40 PLHH
plaats van persoon in het huishouden
41 TYPHH
type huishouden.
42 GBABURGERLIJKESTAATNW
burgerlijke staat
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Nr

Variabele en omschrijving
43 GBADATUMOVERLIJDEN
datum van overlijden
44 GBAMIGRATIETYPE
type migratie.
45 AANVANGMIGMOTDATUM
Datum vestiging in Nederland
46 EINDEMIGMOTDATUM
Datum vertrek uit Nederland
47 MIGRATIEMOTIEFIND
Beperkte indikking van het originele IND migratiemotief, zonder
imputatie
48 MIGMOTIEF2014
afgeleidt eerste migratiemotief2014
49 MIGMOTIEF2015
afgeleidt eerste migratiemotief2015
50 Rapportagejaar
Jaar waarin aanvraag definitief is afgedaan
51 Rapportagemaand
Maand waarin aanvraag definitief is afgedaan
52 CategorieIND
Resultaat dat geleverd wordt of is aan de klant en dat invloed heeft op
diens rechten en plichten
53 Geleverdekwalificatie
Verblijfsrecht dat is toegekend
54 Datumafgedaan
Datum waarop aanvraag definitief is afgedaan
55 Ingangsdatum
Datum waarop verblijfsvergunning ingaat
56 Einddatum
Datum waarop verblijfsvergunning expireert
57 DatumkennisgevinginburgeringplichtDUO_str
Datum kennisgeving inburgeringplicht DUO
58 ExamenbehaaldJN
Examen behaald (J/N)
59 Soortexamen
Soort examen
60 Datuminburgeringsexamenbehaald_str
Datum inburgeringsexamen behaald
61 DatumNT2examenbehaald_str
Datum NT2-examen behaald
62 IndInburgeringsplichtig
Indicator die aangeeft of iemand inburgeringsplichtig is
63 LeningtoegekendJN
Lening toegekend (J/N)
64 datumaanvang_duo
Datum waarop persoon ingeschreven wordt in onderwijs
65 datumeind_duo
Datum waarop persoon uitgeschreven wordt uit onderwijs
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Nr

Variabele en omschrijving
66 po
Persoon volgt primair onderwijs
67 vo_niveau_compact
Niveau op voortgezet onderwijs, compact
68 mbo
Persoon volgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
69 hbo
Persoon volgt hoger beroepsonderwijs (hbo)
70 wo
Persoon volgt wetenschappelijk onderwijs (wo)
71 Vermogensmisdrijf
aantal Vermogensmisdrijf in peiljaar
72 VernielOpenbOrde
aantal openbare vernielingen in peiljaar
73 Geweldsmisdrijven
aantal geweldsmisdrijven in peiljaar
74 Seksuelemisdrijven
aantal Seksuele misdrijven in peiljaar
75 Verkeersmisdrijven
aantal verkeersmisdrijven in peiljaar
76 Drugsmisdrijven
aantal Drugsmisdrijven in peiljaar
77 Vuurwapenmisdrijven
aantal Vuurwapenmisdrijven in peiljaar
78 Overigmisdrijven
aantal Overige misdrijven in peiljaar
79 MisdrijvenOnbekend
aantal onbekende misdrijven in peiljaar
80 Vermogenmisdrijf_HALT
Vermogensmisdrijf in peiljaar, HALT
81 VernielOpenbOrde_HALT
Vernieling openbare orde in peiljaar, HALT
82 Geweldsmisdrijven_HALT
Geweldsmisdrijf in peiljaar, HALT
83 Overigmisdrijven_HALT
Overig misdrijfVermogensmisdrijf in peiljaar, HALT
84 Baldadigheid_HALT
Baldadigheid in peiljaar, HALT
85 Leerplichtwet_HALT
Leerplicht overtreden in peiljaar, HALT
86 Vuurwerk_HALT
Vuurwerkdelict in peiljaar, HALT
87 OverigOvertreding_HALT
Overige overtreding in peiljaar, HALT
88 OvertredingOnbekend_HALT
Overtreding onbekend in peiljaar, HALT
89 HALT
Verwezen naar HALT
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Nr

Variabele en omschrijving
90 HALT_misdrijf
Misdrijf HALT
91 HALT_overtreding
Overtreding HALT
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Toelichting op de variabelen
RINPERSOONS en RINPERSOON
Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator 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.
SOORTOBJECTNUMMER en RINOBJECTNUMMER
RINOBJECTNUMMER vormt in combinatie met SOORTOBJECTNUMMER een uniek
identificatienummer van een adres. Het adres wordt als identificerend beschouwd en
daarom vervangt het CBS dit door het betekenisloze RINOBJECTNUMMER. Het
RINOBJECTNUMMER vormt alleen in combinatie met het SOORTOBJECTNUMMER
een unieke sleutel. Het SOORTOBJECTNUMMER geeft de herkomst van het
RINOBJECTNUMMER weer (BAG, BRP, historisch of herkomst onbekend).
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.
Soortexamen
Bij de variabele “Soortexamen” wordt onderscheid gemaakt in het afleggen van een
inburgeringsexamen en een NT2-examen (Nederlands als tweede taal). Wanneer het
voorkomt dat iemand beide examens heeft afgelegd, wordt gekozen voor NT2, omdat dit
een examen is van hoger niveau dan het inburgeringsexamen.
AantBanen
Persoon heeft op peilmoment een betaalde baan, ongeacht het aantal uren per week. Werk
als zelfstandige wordt hier niet in meegenomen.
WW, BIJSTAND, AO
Persoon heeft op peilmoment één of meer uitkeringen in het kader van de Wet Werk en
Bijstand (WWB), de arbeidsongeschiktheidswetten (WIA, WAO, WAZ, en Wajong) en
de Werkloosheidswet (WW).
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Vermogensmisdrijf, VernielOpenbOrde, Geweldsmisdrijven,
Drugsmisdrijven, Vuurwapenmisdrijven, Overigmisdrijven

Seksuelemisdrijven,

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.
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Voorkomende waarden van de variabelen
RINPERSOONS
R
RINPERSOON WEL IN GBA
S
RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF
HERKOMSTGROEPERING
zie codelijst landaktueelrefv4, in de Remote access map
\8_utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden
Nationaliteit_BRP
zie codelijst NATAKTUEELREFV1, in de Remote access map
\8_utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden
Geboorteland
zie codelijst landaktueelrefv4, in de Remote access map
\8_utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden
Geslacht
1
Man
2
Vrouw
LFT
0
0 jaar
1
1 jaar
2
2 jaar
3
3 jaar
4
4 jaar
5
5 jaar
t/m
109 109 jaar
110 110 jaar
111 111 jaar
112 112 jaar
113 113 jaar
114 114 jaar
115 115 jaar
116 116 jaar
117 117 jaar
999 onbekend
WW
0
Geen uitkering krachtens de werkloosheidswet (WW)
1
Uitkering krachtens de werkloosheidswet (WW)
BIJSTAND
0
Geen uitkering krachtens de algemene bijstand
1
Uitkering krachtens de algemene bijstand
AO
0
Geen uitkering krachtens de arbeidsongeschiktheidswet
1
Uitkering krachtens de arbeidsongeschiktheidswet
KWALITEITEIGENDOM
1
Kwaliteit eigendom is hoog
2
Kwaliteit eigendom is minder
3
Kwaliteit eigendom is matig
4
Kwaliteit eigendom is laag
9
Kwaliteit nvt, Eigendom onbekend
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TYPEEIGENDOM
E
Eigen
H
Huur
O
Onbekend
SCONTRACTSOORT
B
Bepaalde tijd
N
Niet van toepassing
O
Onbepaalde tijd
SPOLISDIENSTVERBAND
1
Voltijd
2
Deeltijd
SSOORTBAAN
1
Directeur groot aandeelhouder
2
Stagiare
3
WSW-er
4
Uitzendkracht
5
Oproepkracht
9
Rest
SBI2008VPBL38
1
A Landbouw, bosbouw en visserij
2
B Delfstoffenwinning
3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie
4
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie
5
16-18 Hout-, papier-, grafische industr.
6
19 Aardolie-industrie
7
20 Chemische industrie
8
21 Farmaceutische industrie
9
22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr
10 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie
11 26 Elektrotechnische industrie
12 27 Elektrische apparatenindustrie
13 28 Machine-industrie
14 29-30 Transportmiddelenindustrie
15 31-33 Overige industrie en reparatie
16 35 Energiebedrijven
17 E Waterbedrijven en afvalbeheer
18 F Bouwnijverheid
19 G Handel
20 H Vervoer en opslag
21 I Horeca
22 58-60 Uitgeverijen, film,radio en t.v.
23 61 Telecommunicatie
24 62-63 IT- en informatiedienstverlening
25 K Financiële dienstverlening
26 L Verhuur en handel van onroerend goed
27 69-71 Management- en technisch advies
28 72 Research
29 73-75 Reclame, design, overige diensten
30 N Verhuur en overige zakelijke diensten
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SBI2008VPBL38 (vervolg)
31 O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
32 P Onderwijs
33 86 Gezondheidszorg
34 87-88 Zorg en welzijn
35 R Cultuur, sport en recreatie
36 S Overige dienstverlening
37 T Huishoudens
38 U Extraterritoriale organisaties
99 Onbekend
SOORTOBJECTNUMMER
B
Rinobjectnummer BAG
D
Rinobjectnummer GBA
H
Rinobjectnummer historisch
O
Rinobjectnummer herkomst onbekend
STEDGEM
1
Zeer sterk (>=2500 omgevingsadressen/km2)
2
Sterk (1500 tot 2500 omgevingsadressen/km2)
3
Matig (1000 tot 1500 omgevingsadressen/km2)
4
Weinig (500 tot 1000 omgevingsadressen/km2)
5
Niet (<500 omgevingsadressen/km2)
9
Onbekend
PLHH
Onbekend
1
Thuiswonend kind
2
Alleenstaande
3
Partner in niet-gehuwd paar z. kinderen
4
Partner in gehuwd paar zonder kinderen
5
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen
6
Partner in gehuwd paar met kinderen
7
Ouder in eenouderhuishouden
8
Referentiepersoon in overig huishouden
9
Overig lid van een huishouden
10 Lid van institutioneel huishouden
TYPHH
Onbekend
1
Eenpersoonshuishouden
2
Niet-gehuwd paar zonder kinderen
3
Gehuwd paar zonder kinderen
4
Niet-gehuwd paar met kinderen
5
Gehuwd paar met kinderen
6
Eenouderhuishouden
7
Overig huishouden
8
Institutioneel huishouden
GBABURGERLIJKESTAATNW
-Onbekend
H
Gehuwd
O
Ongehuwd
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GBABURGERLIJKESTAATNW (vervolg)
P
Partnerschap
S
Gescheiden na huwelijk
SP Gescheiden na partnerschap
W Verweduwd na huwelijk
WP Verweduwd na partnerschap
GBAMIGRATIETYPE
1
Immigratie
2
Overige opvoer
3
Emigratie
4
Overige afvoer
MIGRATIEMOTIEFIND
1
Gezinshereniging bij echtgeno(o)t(e)/partner
11 Gezinsvorming
2
Gezinshereniging bij ouder(s)
21 Adoptie
31 Asielmigratie (VVTV)
32 Asielmigratie (vergunning bepaalde/onbepaalde tijd)
33 Asielmigratie (A-status)
34 Asielmigratie (overige redenen)
35 Asielmigratie (AMV's)
41 Arbeid
5
Verruimde gezinshereniging
51 Au pair
52 Stage
61 Studie
71 Economisch niet-actief
81 Medische behandeling
91 Overige motieven
99 Onbekend / niet ingevuld
MIGMOTIEF2014
1
Arbeid
2
asiel
3
gezin
4
studie
9
onbekend
MIGMOTIEF2015
1
Arbeid
2
asiel
3
gezin
4
studie
9
onbekend
CategorieIND
1
Asiel - 1e aanvraag
2
Asiel - Nareiziger
3
Asiel - Herhaalde aanvraag
4
Asiel - Uitgenodigde vluchteling
5
Asiel - Zij-instroom
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IndInburgeringsplichtig
0
Niet inburgeringsplichtig
1
Wel inburgeringsplichting
9
Onbekend
po
0
Nee
1
Ja
vo_niveau_compact
1
Algemene leerjaren
2
Vwo
3
Havo
4
Vmbo theoretisch/gemengd
5
Vmbo kader/basis
6
Praktijkonderwijs
7
VAVO
9
Anders/niet in detail toegekend
mbo
0
Nee
1
Ja
hbo
0
Nee
1
Ja
wo
0
Nee
1
Ja
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