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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 de koppeling van RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen.” 

 

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.“ 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestanden: 

koppeltabelzelfstandigen2001 tot en met 2020; 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De reden van vervanging van de jaren 2001 t/m 2014 is dat alleen records worden 

opgenomen met RINPERSOONS=’R’ en de bestanden gesorteerd zijn op 

RINPERSOON. De bestanden bestaan voortaan alleen uit de variabelen 

RINPERSOONS, RINPERSOON en Vep_Identificatie. 

 De koppelsleutel voor bedrijfseenheden is de variabele Vep_Identificatie 

(Identificatienummer van de CBS-persoon). Middels deze variabele is te koppelen naar 

de BE_ID (Bedrijfsidentificatienummer). De procedure hiervoor wordt uitgebreid 

beschreven in de documentatie van het ABR, op de RA/ON-SITE omgeving onder 

2_MetaData\ABR. Dit bestand kan alleen in combinatie met het ABR worden gebruikt. 

 Vanaf 2014 zijn de variabelen Vep_KvKDossierNummer, Vep_FInr, 

Vep_DatumOntstaanToepassing en Vep_DatumOpheffingToepassing niet meer 

meegenomen in het koppelbestand. In het ABR bestand 

“CBS_persoon_KvK_FIN_ABR 2014V1” is deze informatie  beschikbaar. Te 

koppelen middels de variabele Vep_Identificatie 

 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 voor informatie de Onderzoeksomschrijvingen. 

 

  

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

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata             

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

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “Koppeltabel RINPERSOON 

met BEID voor zelfstandigen”. 

Hoofdstuk 1 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.  

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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1. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestand 

In dit bestand is de koppeling opgenomen tussen RINPERSONEN en de bij het ABR  

opgenomen zelfstandigen in het ABR bestand “CBS_persoon_KvK_FIN_ABR jjjj”. 

In deze bestanden zijn alleen personen opgenomen die gevonden zijn in de GBA.  

Voor de achtergronden van het ABR bestand CBS-persoon en de mogelijkheden om op 

basis van de microdatabestanden KOPPELTABELZELFSTANDIGHEDEN te koppelen 

aan de BE_ID (Bedrijfsidentificatienummer) wordt verwezen naar de uitgebreide 

documentatie van het ABR op de RA/ON-SITE omgeving onder 

MetaData\bedrijven\ABR\.Deze koppeling dient via de variabele Vep_Identificatie te 

gebeuren. 

Het gebruik met het ABR 

Middels de variabele VEP_IDENTIFICATIE kan met de tabel BE_persoon_ABR van het 

ABR van hetzelfde verslagjaar d BE_ID gevonden worden via variabele 

Persoon_Identificatie. Houd wel rekening met het onderstaande, dit is overgenomen uit het 

Documentatierapport ABR. 

In het bestand BE_persoon_ABR kan een BE_ID meerdere keren voorkomen omdat een 

BE_ID uit meerdere personen (variabele PERSOON_IDENTIFICATIE) kan bestaan, dit 

heet dan een bundel. 

Deze personen kunnen gekoppeld worden met het bestand CBS_persoon_KvK_FIN_ABR 

(variabele VEP_IDENTIFICATIE) om de corresponderende (versleutelde) Kamer van 

Koophandel nummers en (versleutelde) Fiscale Identificatienummers te traceren. 

Voor de volledigheid dient er met het volgende rekening te worden gehouden: 

Niet alle (rechts)personen die een Kamer van Koophandel nummer hebben krijgen een 

BE_ID. Als een persoon niet marktgericht is dan kan die persoon niet zelfstandig een BE 

vormen. Een niet marktgericht persoon heeft geen markttransacties: de persoon biedt zijn 

product of zijn dienst niet buiten het eigen bedrijf aan. Denk bijvoorbeeld aan een transport-

BV die uitsluitend de in het eigen bedrijf vervaardigde producten vervoert naar de klanten 

of aan hobby-verenigingen of stichtingen. Een niet marktgericht persoon zal dus niet als 

BE te vinden zijn in de hierboven genoemde bestanden.   

Een voorbeeld ter verduidelijking: 

BE_persoon_ABR  

BE_ID PERSOON_IDENTIFICATIE  

11111111 10000313  

11111111 10650989 --> Kernpersoon 

11111111 19189834  

11111111 48791903  
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BE_ID komt 4x voor, de kernpersoon (= de juridische eenheid (persoon, rechtspersoon of 

samenwerkingsverband) waarbij het zwaartepunt van de activiteiten van de bedrijfseenheid 

ligt) en drie overige personen (juridische eenheden) behorende bij deze BE_ID.  

CBS_KvK_FIN_persoon_ ABR 

CBS_persoon _KvK_FIN_ABR 

 

    

Vep_Identificatie KvkNummer FINr 

10650989 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 

10000313 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 

19189834 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 

48791903 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 

Alle personen komen voor in dit bestand.  
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2. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in de microdatabestanden.  

Nr Variabele & label  Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

 Soort rinpersoon  

2 RINPERSOON A9 

 Samen met rinpersoons is dit de persoon  

3 Vep_Identificatie F11 

 Identificatienummer CBS_persoon  

Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS en RINPERSOON 

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-

identificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer 

identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.  

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort 

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het BSN 

vervangen. Records met een BSN dat is teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een 

geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen. 

De combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een persoon.  
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2001 Eerste plaatsing 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2002 Eerste plaatsing 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2003 Eerste plaatsing 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2004 Eerste plaatsing 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2005 Eerste plaatsing 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2006 Eerste plaatsing 

131023 Koppeling ABR met zelfstandigen 2007 Eerste plaatsing 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2008 Eerste plaatsing 

131023 Koppeling ABR met zelfstandigen 2009 Eerste plaatsing 

131023 Koppeling ABR met zelfstandigen 2010 Eerste plaatsing 

131023 Koppeling ABR met zelfstandigen 2011 Eerste plaatsing 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2012 Eerste plaatsing 

140515 Koppeling ABR met zelfstandigen 2013 Eerste plaatsing 

Koppeling ABR met zelfstandigen 2014 Eerste plaatsing 

koppeltabelzelfstandigen2001 tot en met 2014 Vervangt vorige versies  

koppeltabelzelfstandigen2015 Eerste plaatsing 

koppeltabelzelfstandigen2016 Eerste plaatsing 

koppeltabelzelfstandigen2017 Eerste plaatsing 

koppeltabelzelfstandigen2018 Eerste plaatsing 

koppeltabelzelfstandigen2019 Eerste plaatsing 

koppeltabelzelfstandigen2020 Eerste plaatsing 

 


