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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 Adreskenmerken van personen die in het Registratie Niet-

Ingezetenen (RNI) onderdeel van de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven 

(hebben ge)staan, niet gecoördineerd..” 

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):  

Het bestand is beschikbaar over de periode 1995 t/m september 2020. 

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 overige 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
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 

“Adreskenmerken van personen die in het Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) onderdeel van 

de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven (hebben ge)staan, niet gecoördineerd.”. 

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 

Bevat van personen die in de RNI zitten: - het adresland - datum aanvang van de periode in 

het buitenland - datum einde van de periode in het buitenland Voor enkele landen, 

voornamelijk buurlanden, zijn ook de navolgende variabelen gevuld: - de adresgemeente, de 

plaats waar de persoon officieel woont - de afstand tot de Nederlandse grens in kilometers - 

een adressleutel waarmee (in de toekomst) voor bepaalde Europese landen aggregatie naar 

hogere regionale eenheden mogelijk wordt - een indicatie van de kwaliteit van de identificatie 

van het buitenlandse adres De component bevat twee hoofdgroepen personen: - personen die 

die op enig moment ingezetene van Nederland zijn geweest en zijn geëmigreerd naar het 

buitenland, denk aan gepensioneerden die in Frankrijk zijn gaan wonen. Deze 

gepensioneerden kunnen voor de aanvang van de BRP op 1-10-1994 reeds naar het buitenland 

zijn vertrokken maar omdat ze een pensioen vanuit Nederland hebben (en dus een relatie met 

de Nederlandse overheid), zijn ze zichtbaar in de bestanden. Emigranten die voor de aanvang 

van de BRP zijn vertrokken en géén pensioen of AOW-uitkering krijgen, zijn niet zichtbaar in 

de bestanden. Personen die na de aanvang van de BRP naar het buitenland zijn verhuisd, zijn 

altijd zichtbaar, maar de mate van adreshistorie hangt af van contact tussen de overheid 

(bijvoorbeeld de Belastingdienst) en de persoon. - personen die nog nooit ingezetene zijn 

geweest maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (gehad) bijvoorbeeld 

doordat met in Nederland werkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Poolse seizoen werker die 

wel in Nederland werkt, een Nederlands verblijfadres heeft maar niet als ingezetene is 

ingeschreven. De component is een gecoördineerde versie en bevat informatie tot en met 31 

december JJJJ. Alleen de informatie over het laatste jaar is gecoördineerd. Het bestand maakt 

deel uit van het Stelsel van Sociaal statistische Bestanden (SSB) van het CBS. Het bestand is 

een gecoördineerde versie van een levende bus. Veranderingen in het verleden die (veel) later 

bekend worden, worden alsnog op de feitelijke gebeurtenisdatum in de bus verwerkt. Hierdoor 

kan informatie over gelijke perioden maar afkomstig uit verschillende versies van het bestand, 

verschillend zijn. 

Beschrijving van de populatie 

Alle niet-ingezetenen (nooit-ingezetenen en ooit-ingezetenen) met een relatie met de 

Nederlandse overheid. Van deze personen wordt geregistreerd waar ze wonen. Personen zijn 

niet verplicht om een verhuizing door te geven in de RNI (in tegenstelling tot de GBA), 

waardoor de kwaliteit mogelijk minder is dan die van de GBA. Daarnaast is het echter wel zo 

dat instanties die contact hebben gehad met een klant en hebben gezien dat de gegevens 

kloppen of niet, dit doorgeven in de RNI. - In de GBA-buscomponenten wordt de periode die 

wordt beschreven iets uitgebreid. Voorheen werd informatie van iedereen opgenomen die 

vanaf 1 januari 1995 tot 31 december jjjj ingezetene van Nederland is geweest. Die periode 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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wordt 1 oktober 1994 tot 31 december jjjj. Daarenboven wordt waar aanwezig ook informatie 

van personen die inwoner van Nederland zijn geweest voor 1 oktober 1994 opgenomen voor 

zover beschikbaar vanuit de BRP. Denk daarbij bij voorbeeld aan de voor 1 oktober 1994 naar 

Spanje geëmigreerde persoon die AOW ontvangt. - De datumeinde van de laatst bekende 

periode werd op 31 december jjjj gezet maar wordt nu gevuld met een bekende datum als er 

al informatie aanwezig is over die datum en anders wordt die datum op 31 december 2050 

gezet. Als satco zul je met name moeten letten of de verandering in datumeinde aanpassingen 

vergt in de programmatuur die van deze variabele gebruik maakt. 

Methodologie 

Wanneer gebruik je dit bestand? Om informatie over het buitenlandse adresland en de 

buitenlandse adresgemeente op te halen op een zekere peildatum of in een zekere peilperiode. 

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de 

component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een 

entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een 

aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere 

attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn 

in de tijdsleutels van opeenvolgende records. Als bijvoorbeeld een ooit geëmigreerde 

gepensioneerde Nederlander verhuist van Luik naar Antwerpen, dan wordt voor de persoon 

(entiteit) het verblijf in Luik afgesloten en een nieuw record aangemaakt voor het verblijf in 

Antwerpen. De einddatum zal in de situatie op JJJJ1231 komen te staan, om aan te geven dat 

de periode van verblijf in Antwerpen nog voortduurt. 
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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 VRLGBADATUMAANVANGADRESBUITENLAND A8 

4 VRLGBADATUMEINDEADRESBUITENLAND A8 

5 VRLSOORTOBJECTNUMMERBUITENLAND A1 

6 VRLRINOBJECTNUMMERBUITENLAND A32 

7 VRLGBAADRESLAND A4 

8 VRLGBAADRESGEMEENTEBUITENLAND A48 

9 VRLGBAAFSTANDTOTNEDERLAND A6 

10 VRLGBAKWALITEITBUITENLANDSADRES A2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Toelichting bij het gebruik  

Via het opleidingsnummer kunnen met behulp van het referentiebestand 

OPLEIDINGSNRREFVv allerlei gegevens die gerelateerd zijn aan het opleidingsnummer 

achterhaald worden. Voor de Remote Access/On Site gebruikers is dit bestand in de map 

K:\metadata\Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden beschikbaar. 

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Basisregistratie Personen (BRP). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

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 

bevolkingsregisters. 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. 
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VRLGBADATUMAANVANGADRESBUITENLAND 

Aanvangsdatum buitenlands adres persoon JJJJMMDD. 

Definitie  

Datum waarop een persoon in de Beschrijving Basisregistratie Personen (BRP) op een 

buitenlands adres is ingeschreven. 

Toelichting bij de definitie  

Datum zoals vastgelegd in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Een persoon in de RNI die 

een buitenlands adres heeft of zich vestigt op een buitenlands adres of van wie het adres in het 

buitenland wijzigt heeft als gebeurtenisdatum 

VRLGBADATUMAANVANGADRESBUITENLAND. 

Toelichting bij het gebruik  

VRLGBADATUMAANVANGADRESBUITENLAND kan een fictieve datum zijn. Vaak is 

deze datum het moment waarop het ABO (Aangewezen BestuursOrgaan, bijvoorbeeld de 

Belastingdienst) contact heeft gehad met deze persoon en de gegevens heeft 

ingevoerd/gewijzigd of vanaf wanneer de ABO denkt dat deze gegevens geldig zijn. De datum 

waarop ze dit doorgeven, is ook gekenmerkt als verhuisdatum. De verhuisdatum hoeft dus niet 

altijd de datum te zijn waarop een persoon verhuisd is, maar kan ook een administratieve 

datum zijn. Het bestand kan daarom niet gebruikt worden om het aantal verhuizingen in het 

buitenland te bepalen. 

VRLGBADATUMEINDEADRESBUITENLAND 

Beëindigingsdatum buitenlands adres persoon JJJJMMDD. 

Definitie  

Datum waarop in de Beschrijving Basisregistratie Personen (BRP) de inschrijving van een 

persoon op een buitenlands adres is geëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

Datum zoals vastgelegd in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Als een persoon in de RNI 

die overlijdt of zich vestigt op een volgend buitenlands adres of ingezetene van Nederland 

wordt (bijvoorbeeld door immigratie), krijgt een nieuwe gebeurtenisdatum 

VRLGBADATUMEINDEADRESBUITENLAND. Een persoon waarvan de periode van 

verblijf in het buitenland nog voortduurt heeft als 

GBADATUMEINDEADRESBUITENLAND de waarde '20501231' 

VRLSOORTOBJECTNUMMERBUITENLAND 

Samen met VRLRINOBJECTUMMERBUITENLAND identificeert dit nummer het 

buitenlandse adres 

Definitie  

De bron waaruit een verblijfplaats identificerend nummer is afgeleid. 
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Toelichting bij de definitie  

Met de variabele VRLSOORTOBJECTNUMMERBUITENLAND worden buitenlandse 

adressen aangeduid. Buitenlandse adressen die zijn geïdentificeerd opbasis van RNI-gegevens 

zijn aangeduid met een 'R', alle overige adressen zijn aangeduid met '-'. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

R Buitenlands adres afkomstig uit de RNI 

VRLRINOBJECTNUMMERBUITENLAND 

Uniek identificatienummer buitenlands adres. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een geadresseerde verblijfplaats. Het is een betekenis- en 

dimensieloos nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit versleutelde nummer identificeert de locatie van een adres buiten Nederland. Het nummer 

vormt in combinatie met VRLRNISOORTOBJECTNUMMER een uniek 

identificatienummer. Waar mogelijk is het adres geïdentificeerd op het niveau van de 

buitenlandse postcode. 

Toelichting bij het gebruik  

Van onbekende adressen is het VRLRINOBJECTNUMMER BUITENLAND leeggelaten. Op 

basis van dit nummer kunnen in combinatie met de (toekomstige) component 

REGIOBUITENLAND regionale informatie op een hoger aggregatieniveau worden 

gegenereerd. In de nog verdere toekomst kan deze sleutel ook gaan verwijzen naar 

geografische coördinaten en/of buitenlandse postcodes. 

VRLGBAADRESLAND 

Adresland. 

Definitie  

Land waar een buitenlands adres gelegen is. 

Toelichting bij de definitie  

Land waar het buitenlandse adres van de RNI-persoon gelegen is. 

Toelichting bij het gebruik  

De publicatie van landen moet volgens een standaard landenpublicatielijst plaatsvinden. Deze 

lijst bevat per publicatiejaar de actuele landen. De GBAADRESLAND codes moeten worden 

omgecodeerd naar deze landenlijst, met het referentiebestand LANDAKTUEELJJJJREFVV.  

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

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

Toelichting LANDAKTUEELREF.pdf. 
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VRLGBAADRESGEMEENTEBUITENLAND 

Adresgemeente buitenland. 

Definitie  

De buitenlandse gemeente of de -plaats waar een adres onder valt. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van het geïdentificeerde adres is de afstand in het buitenland tot de Nederlandse grens 

bepaald. In versie 2018v1 van deze component is dat alleen gedaan voor België, Duitsland, 

Frankrijk en Polen. In volgende versies wordt van personen in meer landen adresinformatie 

opgenomen. 

Toelichting bij het gebruik  

Op basis van de gemeente of woonplaats-gegevens kan in combinatie met de (toekomstige) 

component REGIOBUITENLAND regionale informatie op een hoger aggregatieniveau 

worden gegenereerd. 

VRLGBAAFSTANDTOTNEDERLAND 

Afstand tot Nederlandse grens. 

Definitie  

De hemelsbrede afstand van een buitenlands adres tot de Nederlandse grens, geprojecteerd 

over de bol, niet over de weg. 

Toelichting bij de definitie  

Op basis van het geïdentificeerde adres is de afstand in het buitenland tot de Nederlandse grens 

bepaald. In versie 2018v1 van deze component is dat alleen gedaan voor België en Duitsland. 

In volgende versies wordt van meer landen de afstand van het adres tot de Nederlandse grens 

opgenomen. 

VRLGBAKWALITEITBUITENLANDSADRES 

kwaliteit adres identificatie. 

Definitie  

De wijze waarop een buitenlands adres is geïdentificeerd. 

Toelichting bij de definitie  

Met deze variabele wordt beschreven of het buitenlandse adres geïdentificeerd is op basis van 

de buitenlandse postcode of de buitenlandse plaatsnaam of op een andere manier 

Codelijst 

Waarde Label 

PC postcode 

PN plaatsnaam 

OV overig 

 

  



 

 

Microdata Services 
 

documentatie VRLGBAADRESBUITENLANDBUS                              13 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

VRLGBAADRESBUITENLANDBUSV2018091  Eerste plaatsing 

VRLGBAADRESBUITENLANDBUSV2019091  Vervangt 2018091 

VRLGBAADRESBUITENLANDBUSV2020091  Vervangt 2019091 
 


