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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 Persoonsidentificatoren van in het gemeentelijk register van 

overlijden ingeschreven doodgeboren personen.” 

Engelse versie 

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

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

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

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2007 t/m 2019. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Het team Microdata Services van het CBS 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 

“Persoonsidentificatoren van in het gemeentelijk register van overlijden ingeschreven 

doodgeboren personen”. 

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 inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Deze component bevat de verzameling doodgeboren personen behorend tot een bepaald 

publicatiejaar. Van deze doodgeboren personen is het publicatiejaar, de geboortedatum, het 

geslacht, het geboorteland, herkomstgroepering, generatie, aantal in het buitenland geboren 

ouders, geboortegemeente, geboortedatum jongste kind van de moeder, geboortedatum oudste 

kind van de moeder, geboortedatum jongste kind van de vader, geboortedatum oudste kind 

van de vader, rangnummer van de moeder, rangnummer van de vader, zwangerschapsduur en 

of de doodgeboren persoon is geboren uit een meerlinggeboorte opgenomen. Het bestand 

maakt deel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS. De 

informatie in de component zal in principe niet meer wijzigen. 

Beschrijving van de populatie 

Alle personen die in een bepaald publicatiejaar als doodgeborene in het gemeentelijk register 

van overlijden zijn opgenomen. 

Methodologie 

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal doodgeborenen te bepalen zoals die zijn 

gepubliceerd door team Demografie. Doodgeboren personen die in het voorgaande jaar zijn 

geboren maar van wie het geboortebericht pas na het afsluiten van het voorgaande 

publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de 

geboortedatum hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het publicatiejaar. Een publicatiejaar wordt 

omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten. Men is bij wet verplicht 

aangifte te doen van een kind dat na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken (vóór 1 

juli 1991 was dit 28 weken) ter wereld is gekomen en na de geboorte geen enkel teken van 

leven heeft vertoond (ademhaling, hartactie, spieractie). Ook van doodgeborenen met een 

zwangerschapsduur van minder dan 24 weken wordt soms toch aangifte gedaan. Deze 

doodgeborenen zijn ook opgenomen in dit bestand. Echter, team Demografie publiceert alleen 

over dood geboren kinderen die na een zwangerschapsduur van ten minste 24 weken ter wereld 

zijn gekomen. De doodgeborenen dienen na de geboorte te zijn ingeschreven in het 

gemeentelijk register van overlijden. Gemeenten verstrekken aan het CBS middels een telkaart 

de noodzakelijke statistische gegevens aan het CBS. Informatie over doodgeboren personen is 

door samenwerking van de teams Demografie en Gezondheid en Zorg tot stand gekomen. Let 

op: Niet alle variabelen zijn gaafgemaakt en mogelijk dus niet geschikt om over te publiceren. 

Bij de van toepassing zijnde variabelen is dit aangegeven in veld 'Toelichting bij gebruik'. 

 

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

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 DGPUBLICATIEJAAR A4 

4 DGDATUMPARTUS A8 

5 DGGESLACHTSAANDUIDING A1 

6 DGGEBOORTELAND A4 

7 DGGENERATIE A1 

8 DGHERKOMSTGROEPERING A4 

9 DGAANTALOUDERSBUITENLAND A1 

10 DGGEMEENTEGEBOORTE A4 

11 DGGEBOORTEDATUMJONGSTEKINDMOEDER A8 

12 DGGEBOORTEDATUMOUDSTEKINDMOEDER A8 

13 DGGEBOORTEDATUMJONGSTEKINDVADER A8 

14 DGGEBOORTEDATUMOUDSTEKINDVADER A8 

15 DGRANGNUMMERMOEDER A2 

16 DGRANGNUMMERVADER A2 

17 DGZWANGERSCHAPSDUUR A2 

18 DGMEERLING A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Algemene toelichting 

De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site gebruikers te vinden in 

K:\Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een Toelichting 

LANDAKTUEELREF.pdf   

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Gebieden; overzicht vanaf 

1830. Voor Remote Access en On-site gebruikers zijn de gemeentecodelijsten te vinden in de 

beveiligde microdata omgeving: K:\Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

RINPERSOONS 

Indicator voor de oorsprong van 'Persoon-id' 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

De code geeft aan uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij het gebruik  

De code D wordt voor doodgeborenen gebruikt. 

Codelijst 

Waarde Label 

D RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, DOODGEBORENE 

RINPERSOON 

Identificatienummer van de dood geborenen persoon 

Definitie  

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

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

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

RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een 

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

feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De 

omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS. 

DGPUBLICATIEJAAR 

Publicatiejaar van dood geboren persoon 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
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Definitie  

Het jaar waarin de geboorte van een doodgeboren persoon is geteld. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft het jaar weer waarin de geboorte van een doodgeborene wordt 

gepubliceerd. Personen die in het voorgaande jaar zijn geboren maar van wie het 

geboortebericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn 

toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de geboortedatum hoeft dan ook niet 

gelijk te zijn aan het publicatiejaar. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend 

op het publicatiejaar afgesloten. 

DGDATUMPARTUS 

Geboortedatum dood geboren persoon 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Geboortedatum zoals vastgelegd op de Telkaart Doodgeborene. 

Toelichting bij het gebruik  

Indien DGDATUMPARTUS is leeg of is gevuld met 00000000 dan is DGDATUMPARTUS 

onbekend. 

DGGESLACHTSAANDUIDING 

Geslacht van de dood geboren persoon 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Geslacht zoals vastgelegd op de Telkaart Doodgeborene. 

Toelichting bij het gebruik  

Personen waarvan het geslacht onbekend is worden als vrouw bestempeld. Gebruik codelijst 

GESLACHT uit SSB. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

1 Mannen 

2 Vrouwen 

DGGEBOORTELAND 

Geboorteland van dood geboren persoon 

Definitie  

Het land waar een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  
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Landen zijn gebaseerd op de geboortelanden zoals vastgelegd in de gemeentelijke 

bevolkingsregisters. 

Toelichting bij het gebruik  

Geboorteland kan volgens de CBS-definities niet gebruikt worden om de herkomstgroepering 

van iemand te beschrijven. Hiervoor moeten de variabelen HERKOMSTGROEPERING en 

GENERATIE gebruikt worden. De geboortelanden alleen gebruiken als het gebruik van 

HERKOMSTGROEPERING en GENERATIE niet toereikend is. Door grens- en 

naamswijzigingen van landen in de loop van de tijd zijn de landen zoals opgenomen in het 

gemeentelijk bevolkingsregister niet de actuele landen. Om in publicaties naar eenduidige 

landen te verwijzen moet er een omcodering plaatsvinden in een actuele, gestandaardiseerde 

landenpublicatielijst. De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote Access en On-site 

gebruikers te inden in 

K:\Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een Toelichting 

LANDAKTUEELREF.pdf   

DGGENERATIE 

Generatie met betrekking tot herkomstgroepering van de dood geboren persoon 

Definitie  

Nadere onderscheiding van een persoon naar Nederlandse achtergrond, eerste respectievelijk 

tweede generatie migratieachtergrond 

Toelichting bij de definitie  

Generatie: Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar 

eerstegeneratieallochtoon en tweedegeneratieallochtoon. Eerstegeneratieallochtoon: Persoon 

die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. 

Tweedegeneratieallochtoon: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het 

buitenland geboren ouder. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik codelijst GBAGENERATIE uit SSB. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

0 autochtoon 

1 eerste generatie allochtoon 

2 tweede generatie allochtoon 

DGHERKOMSTGROEPERING 

Herkomstgroepering dood geboren persoon 

Definitie  

Land waarmee een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van 

zichzelf. 
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Toelichting bij de definitie  

Herkomstgroepering: Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis 

van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Een eerstegeneratieallochtoon heeft als 

herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een tweedegeneratieallochtoon heeft 

als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat 

geval is de herkomstgroepering bepaald door het geboorteland van de vader. Allochtoon: 

Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Eerstegeneratieallochtoon: 

Persoon die in het buitenland is geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder. 

Tweedegeneratieallochtoon: Persoon die in Nederland is geboren met ten minste één in het 

buitenland geboren ouder. Een autochtoon heeft als herkomstgroepering Nederland. Een 

eerstegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een 

tweedegeneratieallochtoon heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, 

tenzij dat ook Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het 

geboorteland van de vader. Autochtoon: Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn 

geboren. 

Toelichting bij het gebruik  

Door grens- en naamswijzigingen van landen in de loop van de tijd zijn de landen zoals 

opgenomen in het gemeentelijk bevolkingsregister niet de actuele landen. Om in publicaties 

naar eenduidige landen te verwijzen moet er een omcodering plaatsvinden in een actuele, 

gestandaardiseerde landenpublicatielijst. De landcodes met omschrijvingen zijn voor Remote 

Access en On-site gebruikers te vinden in 

K:\Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden\landaktueelrefvv.sav met een Toelichting 

LANDAKTUEELREF.pdf   

Codelijst 

DGAANTALOUDERSBUITENLAND 

Aantal ouders in het buitenland geboren van de dood geboren persoon 

Definitie  

Aantal ouders van een persoon die in het buitenland zijn geboren. 

DGGEMEENTEGEBOORTE 

Gemeente waar de dood geboren persoon is geboren 

Definitie  

De gemeente waar een persoon is geboren. 

Toelichting bij de definitie  

Gemeente, buitenlandse plaats of een plaatsbepaling, die aangeeft waar de persoon is geboren. 

Toelichting bij het gebruik  

De gemeente van geboorte van in het buitenland geboren personen is omgecodeerd naar 

gemeente 0998 (buitenland). De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een 

toelichting op het ontstaan, opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline 

tabel Gebieden; overzicht vanaf 1830. Voor Remote Access en On-site gebruikers zijn de 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
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gemeentecodelijsten te vinden in de beveiligde microdata omgeving: 

K:\Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

DGGEBOORTEDATUMJONGSTEKINDMOEDER 

Geboortedatum jongste kind van de moeder van de doodgeboren persoon 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Betreft het jongste kind van de juridische moeder, de geborene zelf buiten beschouwing 

gelaten. Het kind hoeft niet tot het huishouden te behoren. 

Toelichting bij het gebruik  

JJJJMMDD. Indien de moeder geen andere kinderen heeft dan is de variabele niet gevuld. 

DGGEBOORTEDATUMOUDSTEKINDMOEDER 

Geboortedatum oudste kind van de moeder van de doodgeboren persoon 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Betreft het oudste kind van de juridische moeder, de geborene zelf buiten beschouwing 

gelaten. Het kind hoeft niet tot het huishouden te behoren. 

Toelichting bij het gebruik  

JJJJMMDD. Indien de moeder geen andere kinderen heeft dan is de variabele niet gevuld. 

DGGEBOORTEDATUMJONGSTEKINDVADER 

Geboortedatum jongste kind van de vader van de dood geboren persoon 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Betreft het jongste kind van de juridische vader, de geborene zelf buiten beschouwing gelaten. 

Het kind hoeft niet tot het huishouden te behoren. 

Toelichting bij het gebruik  

JJJJMMDD Indien de vader geen andere kinderen heeft dan is de variabele niet gevuld. 

DGGEBOORTEDATUMOUDSTEKINDVADER 

Geboortedatum oudste kind van de vader van de dood geboren persoon 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Betreft het oudste kind van de juridische vader, de geborene zelf buiten beschouwing gelaten. 

Het kind hoeft niet tot het huishouden te behoren. 
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Toelichting bij het gebruik  

JJJJMMDD Indien de vader geen andere kinderen heeft dan is de variabele niet gevuld. 

DGRANGNUMMERMOEDER 

Rangnummer kind van de moeder van de doodgeboren persoon 

Definitie  

De positie van een kind in de rangorde van levend geboren kinderen uit een moeder. 

Toelichting bij de definitie  

Kinderen die deel uitmaken van een meerlinggeboorte krijgen hetzelfde rangnummer. Een 

volgend kind krijgt een rangnummer gelijk aan het aantal eerder uit de moeder geboren 

kinderen +1. 

Toelichting bij het gebruik  

LEEG = onbekend. Gebruik codelijst RANGNUMMERMOEDER uit SSB. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 

20 20 

99 Onbekend 

DGRANGNUMMERVADER 

Rangnummer kind van de vader van de doodgeboren persoon 

Definitie  

De positie van een kind in de rangorde van levend geboren kinderen van een vader. 
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Toelichting bij de definitie  

Kinderen die deel uitmaken van een meerlinggeboorte krijgen hetzelfde rangnummer. Een 

volgend kind krijgt een rangnummer gelijk aan het aantal eerdere kinderen van de vader +1. 

Toelichting bij het gebruik  

LEEG = onbekend. Gebruik codelijst RANGNUMMERMOEDER uit SSB. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 16 

17 17 

18 18 

19 19 

20 20 

99 Onbekend 

DGZWANGERSCHAPSDUUR 

Zwangerschapsduur van de moeder in weken bij geboorte van de dood geboren persoon 

Definitie  

Duur van een zwangerschap gemeten vanaf de 1e dag van de laatste menstruatie 

Toelichting bij het gebruik  

99 = onbekend. 1 = minder dan 24 weken maar niet bekend hoeveel. 50 = 24 of meer weken 

maar onbekend hoeveel. 

DGMEERLING 

Enkel- of meervoudige geboorte 

Definitie  

Een persoon is geboren uit een enkelvoudige of meervoudige geboorte. 
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Toelichting bij de definitie  

Enkelvoudige geboorte: Bevalling waarbij één kind wordt geboren. Meervoudige geboorte: 

Bevalling van twee of meer kinderen (meerling) uit dezelfde zwangerschap. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

1 1 kind 

2 2 kinderen 

3 3 kinderen 

4 4 kinderen 

5 5 kinderen 

6 6 kinderen 

7 7 of meer kinderen 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

DGGBAPERSOON2007 t/m 2019TABV1  Eerste plaatsing 

 


