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Microdata Services
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 Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket.”
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.
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Beschikbare bestand(en):
De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2004 t/m 2019.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden
te raadplegen. Deze staan bij Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema
Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.



Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken.
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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
“Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket”.
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 inhoud van de bestanden
Onderwerp microdatabestand(en)

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

Rechtshulp wordt verstrekt door Het Juridisch Loket. Deze eerstelijns rechtshulp bestaat uit
het geven van eenvoudige adviezen, waarbij geen sprake is van vertegenwoordiging, uit
informatieverstrekking en vraagverheldering en uit hetverwijzen naar ter zake doende
instanties en rechtsbijstandverleners. HJL (Het Juridisch Loket) registreert personen die
contact hebben gehad met Het Juridisch Loket. In deze component staan ook de rechtsgebieden
waarop het juridisch probleem betrekking heeft. In de loop van juli 2011 is begonnen met de
invoering van het model Diagnose en triage. Met dit model wil het ministerie van Veiligheid
en Justitie dat het Juridisch Loket vroegtijdig de klant helpt bij juridische problemen. Om de
inspanningen aan te tonen die zijn verricht voordat het Juridisch Loket een klant doorverwijst
naar een advocaat, moeten de juridische medewerkers sinds 1 juli 2011 van alle klanten de
belangrijkste persoonsgegevens vastleggen. Dat betekent een grote verandering in de
werkzaamheden, aangezien tot 1 juli 2011 meer dan 50 procent van de klanten anoniem bleef
bij de registratie van de dienstverlening. Tevens werd per 1 juli 2011 een diepere registratie
van de inhoud van de dienstverlening gevraagd door het ministerie (Jaarverslag Juridisch
Loket 2011).
Beschrijving van de populatie

In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar bij Het Juridisch Loket
zijn geweest voor advies, informatie of verwijzing. Alleen personen die tot de GBA-bevolking
horen zijn opgenomen.
Methodologie

Het kan voorkomen dat een persoon in het verslagjaar meerdere keren contact heeft gehad met
het Juridisch Loket. Dit kan voor hetzelfde probleem zijn, maar ook voor problemen op een
ander rechtsgebied. Alle contacten zijn geteld. In deze component worden alleen klanten van
Het Juridisch Loket weergegeven; dat betekent dat alleen iets gezegd kan worden over de
unieke klanten en daarbij over de klanten van de onderscheiden rechtsgebieden.
Procesverloop

Het bestand is een selectie van variabelen uit het integrale bestand dat Het Juridisch Loket aan
het CBS levert. Het bestand is verrind en bedoeld om te koppelen aan het SSB. Gaafmaken is
niet van toepassing. Het probleem waarmee een persoon contact zoekt met Het Juridisch Loket
wordt gejuridiseerd en gecategoriseerd door Het Juridisch Loket naar een bepaalde categorie
en door het CBS ingedeeld naar een rechtsgebied.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
HJLKaanttot
HJLKaantcat1
HJLKaantcat2
HJLKaantcat3
HJLKaantcat4
HJLKaantcat5
HJLKaantcat6
HJLKaantcat7
HJLKaantcat8
HJLKaantcat9
HJLKaantcat10
HJLKaantcat11
HJLKaantcat12
HJLKaantcat13
HJLKaantcat14
HJLKaantcat15
HJLKaantcat16
HJLKaantcat17
HJLKaantcat18
HJLKaantcat19
HJLKaantcat20
HJLKaantcat21
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F3
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F3
F3
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F3
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F3
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F3
F3
F3
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
RINPERSOONS

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon
Definitie
Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan
uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie
personen (GBA).
Codelijst
Waarde
R

Label
RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon
Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos
nummer.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke
Basisadministratie (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor
toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde
informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RinPersoon. Rin
staat voor Record identification number. Door de aan een RINPERSOON gekoppelde data in
voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een RinPersoon
aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar een
RinPersoon geschiedt door het CBS.
Toelichting bij het gebruik
Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek
natuurlijk persoon.
HJLKaanttot

Totaal aantal contacten
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
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HJLKaantcat1

Aantal contacten op het rechtsgebied ambtenarenrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Ambtenarenrecht is de tak van het recht die de rechtspositie van ambtenaren regelt.
HJLKaantcat2

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied fiscaal recht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Onder de term fiscaal recht wordt verstaan het geheel aan regels over de heffing en de
invordering van belastingen.
HJLKaantcat3

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied milieurecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Milieurecht: Onderdeel van het recht dat tot doel heeft het leefmilieu te beschermen. Het
meeste milieurecht valt daarmee onder het bestuursrecht, hoewel een deel van de
strafbaarstellingen in de Wet op de economische delicten is opgenomen, welke onder het
strafrecht valt. Milieubescherming is verankerd in de grondwet en uitgewerkt in diverse
specifieke wetten, zoals de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Destructiewet, de Flora- en
Faunawet, de Grondwaterwet, de Kernenergiewet, de Meststoffenwet, de Wet
bodembescherming, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de Wet
milieugevaarlijke stoffen, en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
HJLKaantcat4

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied sociale verzekeringen in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
De sociale verzekeringen worden in de regel onderverdeeld in de zogenoemde
volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. Volksverzekeringen zijn onder meer: .
Algemene Ouderdomswet (AOW); . Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); .

documentatie hjlktab

9

Microdata Services
Algemene nabestaandenwet (Anw); en . Algemene Kinderbijslagwet (AKW). De
volksverzekeringen gelden voor alle ingezetenen van Nederland. De volksverzekeringen
worden
gefinancierd
door
inkomensafhankelijke
premies
en
belastingen.
Werknemersverzekeringen zijn onder meer: . Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA), de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); .
Werkloosheidswet (WW); en . Ziektewet (ZW). De werknemersverzekeringen gelden
uitsluitend voor werknemers en met hen gelijkgestelden. De werknemersverzekeringen
worden gefinancierd door inkomensafhankelijke premies.
HJLKaantcat5

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied sociale voorzieningen in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
De sociale voorzieningen zijn onder meer: . Wet werk en bijstand (WWB), voorheen
Algemene bijstandswet (Abw) . Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
(Wajong); De sociale voorzieningen gelden in de regel voor alle ingezetenen van Nederland.
De sociale voorzieningen worden uitsluitend gefinancierd door belastingen.
HJLKaantcat6

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied asielrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van bestuursrecht, waarbij de relatie tussen overheid
en burger centraal staat. Bij het vreemdelingenrecht gaat het om alle regels die betrekking
hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen. Bij asielrecht gaat
het om een situatie waarbij iemand vanwege bijvoorbeeld veiligheidsredenen niet naar zijn of
haar land kan terugkeren.
HJLKaantcat7

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied vreemdelingenbewaring in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van bestuursrecht, waarbij de relatie tussen overheid
en burger centraal staat. Bij het vreemdelingenrecht gaat het om alle regels die betrekking
hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen.
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Vreemdelingenbewaring is in Nederland een maatregel voor niet-Nederlanders die er niet in
zijn geslaagd een verblijfsvergunning te verwerven, voorafgaand aan een voorgenomen
onvrijwillige terugkeer naar het land van herkomst, teneinde te voorkomen dat zij zich aan
uitzetting kunnen onttrekken. In een speciaal daartoe ingericht cellencomplex ondergaan zij
daartoe een bijzondere vorm van detentie, die geen strafrechtelijk opgelegde gevangenisstraf
betreft, doch beoogt vooruit te lopen op die terugkeer.
HJLKaantcat8

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied overig vreemdelingenrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van bestuursrecht, waarbij de relatie tussen overheid
en burger centraal staat. Bij het vreemdelingenrecht gaat het om alle regels die betrekking
hebben op de toelating, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen. Het
vreemdelingenrecht wordt onderverdeeld in asielrecht, vreemdelingenbewaring en overig.
HJLKaantcat9

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied woonrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Het recht van bewoning wordt in het Burgerlijk wetboek in een zeer beperkt aantal
wetsartikelen geregeld. De wetgever heeft zich ook niet de moeite getroost om een echte
definitie te geven! Het recht van gebruik, waarvan het recht van bewoning in feite een
bijzondere toepassingsvorm is, wordt doorgaans omschreven als "het tijdelijke of levenslange
(zakelijke) recht om andermans zaak te gebruiken en de vruchten ervan te genieten, doch
waarbij dit genot beperkt is tot de persoonlijke behoeften van de titularis van het recht en zijn
gezin, en mits de zaak zelf in stand te houden." Hoewel er bij de vestiging van een recht van
bewoning een zekere vrijheid heerst en er dus maatwerk mogelijk is, moet toch altijd een aantal
wezenskenmerken gerespecteerd blijven, namelijk: het recht is tijdelijk, persoonlijk en nietoverdraagbaar.
HJLKaantcat10

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied overig en onbekend bestuursrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
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Toelichting bij de definitie
Bestuursrecht is recht dat betrekking heeft op geschillen over besluiten van een
overheidsorgaan. De geschillen kunnen zich zowel tussen burgers en bestuursorganen als
tussen bestuursorganen onderling afspelen. Bestuursrecht is de moderne benaming voor wat
vroeger administratief recht heette.
HJLKaantcat11

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied arbeidsrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een
werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door
middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te
werken in ruil voor een loon.
HJLKaantcat12

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied BOPZ in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
De wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) regelt de gedwongen
opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.
HJLKaantcat13

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied erfrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Deelgebied van het burgerlijk recht dat regelt hoe moet worden omgegaan met de rechten en
plichten van een overledene en de overgang daarvan op nabestaanden.
HJLKaantcat14

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied faillissementsrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
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Toelichting bij de definitie
Het faillissementsrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met het
faillissement. Het faillissement of bankroet is een vorm van beslag op het gehele vermogen
van de failliet ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Het is, met andere woorden, een
collectieve verhaalsprocedure. De taak van de curator is in beginsel het te gelde maken van
het vermogen van de failliet, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. Het
faillissement wordt uitgesproken door de rechtbank. Door de faillissementsuitspraak gaat de
beschikking en het beheer over het vermogen van de schuldenaar over naar een door de
rechtbank aangestelde curator.
HJLKaantcat15

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied goederenrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht. Kenmerkend voor het
goederenrecht is, dat het gaat over vermogensrechten die een bepaalde gradatie van de
zeggenschap geven over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest
verstrekkende bevoegdheden. Beperktere zeggenschap over een goed geven het recht van
vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, van pand en van hypotheek en het
appartementsrecht.
HJLKaantcat16

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied huurrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de
huurovereenkomst.
HJLKaantcat17

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied personen- en familierecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met
afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de
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hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Het erfrecht wordt meestal
als apart rechtsgebied beschouwd.
HJLKaantcat18

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied verbintenissenrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het houdt zich bezig met de
verbintenis. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling
of van een feitelijke handeling (zoals onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen
kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Het klassieke verbintenissenrecht is
geregeld in het Burgerlijk Wetboek.
HJLKaantcat19

Totaal aantal contacten op het rechtsgebied overig en onbekend civiel recht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Civiel recht is recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen
bedrijven onderling of tussen burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht
of privaatrecht genoemd.
HJLKaantcat20

Totaal aantal contacten rechtsgebied strafrecht in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
Toelichting bij de definitie
Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt
geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd
kan worden.
HJLKaantcat21

Totaal aantal niet in te delen contacten in peiljaar
Definitie
Het aantal contacten met Het Juridisch Loket (HJL)
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

141002 HJLKTAB 2004 t/m 2013V1
HJLK2014TABV1
HJLK2015TABV1
HJLK2016TABV1
HJLK2017TABV1
HJLK2018TABV1
HJLK2019TABV1
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