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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 A Person Network of the Netherlands.” 

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 volgende bestanden zijn beschikbaar over de periode2018. 

PersNw2018_v1.0_links_buren; 

PersNw2018_v1.0_links_familie; 

PersNw2018_v1.0_links_huishouden; 

PersNw2018_v1.0_links_school; 

PersNw2018_v1.0_links_werkv 

PersNw2018_v1.0_nodes 

PersNw2018_v1.0_linktype_labels.csv 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De bestanden zijn in csv formaat met ; als scheidingsteken tussen de variabelen. 

 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie pn2018       4 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 5 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 6 

Beschrijving Nodes/vertices ........................................................................................................... 6 

Beschrijving Links/edges ............................................................................................................... 6 

Bijlage ............................................................................................................................................ 7 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie pn2018       5 

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 

“A Person Network of the Netherlands”. 

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 

Het netwerk bestaat uit nodes (ook wel vertices genoemd). Dit zijn personen. Daarnaast bestaat 

het netwerk uit links (ook wel edges genoemd). Dit zijn de relaties tussen twee personen. Er 

worden verschillende types links onderscheiden.  

Beschrijving Nodes/vertices 

Het bestand `PersNw2018_v1.0_nodes.csv` bevat de nodes of vertices van het netwerk. Dit 

zijn alle personen ingeschreven in Nederland op 1 oktober 2018.  

Het bestand bevat 4 kolommen: 

- *RINPERSOONS* en *RINPERSOON* identificeren samen het persoon.  

- *missendpa*: deze kan de waardes 0 en 1 aannemen. Een waarde van 0 geeft aan  dat de 

vader van deze persoon bekend was bij afleiding van het netwerk. Een waarde van 1 geeft aan 

dat de vader niet bekend was.  

- *missendma*: zelfde als *missendpa* maar dan voor de moeder.  

De informatie in *missendpa* en *missendma* kan gebruikt worden om de kwaliteit van het 

familienetwerk van die persoon te beoordelen.  

In het bestand wordt de `;` als scheidingsteken gebruikt. 

Beschrijving Links/edges 

De volgende bestanden bevatten de links of edges van de verschillende lagen  

in het netwerk: 

- `PersNw2018_v1.0_links_buren.csv`; 

- `PersNw2018_v1.0_links_familie.csv`; 

- `PersNw2018_v1.0_links_huishouden.csv`; 

- `PersNw2018_v1.0_links_school.csv`; 

- `PersNw2018_v1.0_links_werk.csv`; 

Deze bestanden bevatten 5 kolommen: 

- *RINPERSOONSSRC*, *RINPERSOONSRC*: deze twee kolommen samen identificeren 

het   startpunt van de relatie.  

- *RINPERSOONSDST*, *RINPERSOONDST*: deze twee kolommen samen identificeren 

het eindpunt van de relatie. 

- *type*: het type relatie tussen de twee personen geïdentificeerd door de vier eerder genoemde 

kolommen. Dit is een numerieke code (3 cijfers).  
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De label behorende bij *type* staan in het bestand `PersNw2018_v1.0_linktype_labels.csv`. 

Deze bevat ook een kolom die aangeeft bij welke laag ieder linktype hoort.  

code label laag 

101 tante/oom familie 

102 co-ouder familie 

103 zus/broer - vol familie 

104 ouder familie 

105 volle nicht/neef familie 

106 nicht/neef familie 

107 kind familie 

108 kleinkind familie 

109 zus/broer - onbekend familie 

110 grootouder familie 

111 zus/broer - half familie 

201 partner huishouden 

202 huisgenoot huishouden 

203 huisgenoot - institutioneel huishouden 

301 buur buren 

401 collega werk 

402 collega - steekproef werk 

501 klasgenoot - basis school 

502 klasgenoot - speciaal voortgezet school 

503 klasgenoot - voortgezet school 

504 klasgenoot - mbo school 

505 klasgenoot - ho school 

 

let op dat er tussen twee personen meerdere relaties kunnen bestaan. Bijvoorbeeld, twee 

personen met de relatie 'partner' zullen ook de relatie 'huisgenoot' hebben en als ze samen 

kinderen hebben ook de relatie 'co-ouder'. Afhankelijk van het type analyse dat uitgevoerd 

wordt, kan het noodzakelijk zijn om de relaties te ontdubbelen.  

Verder is het voor niet alle relatietypes noodzakelijk dat de relaties symmetrisch zijn. Als A 

de ouder is van B dan zal B het kind zijn van A, maar als A de buur is van B is het niet 

noodzakelijk zo dat B de buur is van A. Met name in de lagen 'buren' en  'werk' zijn relaties 

niet noodzakelijk symmetrisch. In de andere lagen zou dit wel zo moeten zijn. 

In de bestanden wordt de `;` als scheidingsteken gebruikt. 

Bijlage 

paper_A Person Network of the Netherlands 

 


