Microdata Services

Documentatie Asielcohort 201401-202110

Datum: 15 april 2022
19 april 2012

Microdata Services
Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar 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 maatwerkbestand Asielcohort 201401-202110.”
English version
“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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Beschikbaar bestand
Asielcohort201401-202110V1

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Dit microdatabestand is samengesteld voor On Site en/of Remote Access analyses ten
behoeve van het “cohortonderzoek asielzoekers” uitgevoerd door het CBS in opdracht
van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie en
Veiligheid (J&V).



Uitsluitend de combinatie van rinpersoons, rinpersoon en vnummer_crypt identificeert
een persoon. De combinatie rinpersoons met rinpersoon is niet in alle gevallen uniek
omdat sommige personen (nog) geen BSN hebben. De personen zonder BSN zijn te
identificeren aan de hand van een versleuteld vreemdelingennummer
(vnummer_crypt).



Sinds de huidige update is het bestand opgedeeld in zes thematische bestanden:
basisbestand, huishoudens en wonen, onderwijs en inburgering, jeugdzorg, werk en
uitkering en jaarkenmerken. De eerste vijf bestanden kunnen aan elkaar gekoppeld
worden met de koppelsleutel rinpersoons, rinpersoon, vnummer_crypt en peilmaand.
Het bestand met jaarkenmerken kan gekoppeld worden aan het basisbestand met de
koppelsleutel rinpersoons, rinpersoon, vnummer_crypt en verslagperiode.



Voor een klein gedeelte van de gezinsherenigers in de dataset is geen BSN bekend.
Voor deze gezinsherenigers geldt dat er een te lange periode heeft gezeten tussen het
ontvangen van de verblijfsvergunning en het inschrijven bij de gemeente, waardoor het
BSN niet op tijd geregistreerd is. Voor deze personen zijn daarom andere gegevens,
waarvoor een koppeling op het versleutelde BSN nummer nodig is, niet bekend.



Niet alle schoolgaande asielzoekers en vergunninghouders zijn teruggevonden in de
onderwijsregistratie door verschillen in administratiewijze. Het is dus mogelijk dat
personen die niet teruggevonden zijn in de onderwijsregistratie wel onderwijs volgen.
Vooral bij leerplichtige kinderen (5 tot en met 17 jaar) is het aannemelijk dat ze wel
onderwijs volgen.



De variabelen over het zorggebruik van statushouders (niet jeugdzorg), gaan slechts
over zorg die gedekt wordt door de basisverzekering. Dat betekent dat het zorggebruik
van statushouders onderschat wordt. Er is geen data over aanvullend zorggebruik,
bijvoorbeeld tandartsenzorg waar een aanvullende zorgverzekering voor nodig is.
Daarnaast is ruim 12 procent van de verzekerde statushouders verzekerd via een
volmachthouder; de data die verkregen is over deze statushouders is minder
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betrouwbaar en zorgt ook voor een onderschatting van het zorggebruik onder de
basisverzekering.


De gegevens over onderwijs en inburgering zijn beschikbaar tot en met peilmaand
oktober 2021 (20211001). De overige gegevens zijn in de meeste gevallen beschikbaar
tot en met peilmaand juli 2021 (20210701). Het basisbestand en het bestand over
onderwijs en inburgering bevatten daarom informatie t/m peilmaand oktober 2021.
Voor het basisbestand geldt dat veel variabelen voor de peilmaanden augustus,
september en oktober 2021 niet gevuld zijn. Voor sommige variabelen zijn de waarden
in die peilmaanden overgenomen uit peilmaand juli 2021. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de variabelen die gaan over nationaliteit, geboortedatum, de datum van het behalen van
de vergunning en het cohort van de statushouder. De gegevens over werk, inkomen,
eigendom, geregistreerde verdachten van misdrijven en HALT zijn beschikbaar tot en
met 2020 en de gegevens over zorgkosten tot en met 2019.



Voor het maken van dit Remote Access bestand zijn recentere bestanden gebruikt dan
voor de cijfers die gebruikt zijn voor het maken van de webpublicatie en het dashboard.
Het kan daardoor zo zijn dat sommige aantallen niet exact overeenkomen met de cijfers
uit het dashboard en de webpublicatie.



Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS raadpleeg de
Onderzoeksomschrijvingen.
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1. Inleiding
Het team Microdataservices 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
maatwerkbestand “Asielcohort 201401-202110”.
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 samenstelling van de bestanden
Microdatabestand
In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie
en Veiligheid (J&V) voert het CBS onderzoek uit naar de asielmigranten die vanaf 2014
naar Nederland zijn gekomen. Er wordt onder andere gekeken naar terreinen als de
asielprocedure, wonen, inburgering, arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs en zorg.
Deze documentatie beschrijft de databestanden die als basis dient voor dit onderzoek
(asielcohort201401-202110V1).
In totaal zijn er zes databestanden. Het basisbestand bevat informatie over de
achtergrondkenmerken van de asielzoekers en statushouders, de asielprocedure en –opvang
en de (asiel)vergunning. Het bestand over huishoudens en wonen bevat informatie over het
huishouden, gezinshereniging en –vorming en de woonplaats van asielzoekers en
statushouders. In het bestand over onderwijs en inburgering is informatie te vinden over
onderwijs dat wordt gevolgd in Nederland en over de status van de inburgering. Het
jeugdzorg-bestand bevat informatie over jeugdbescherming, jeugdreclassering en
jeugdhulp. In het bestand over werk en uitkering is informatie te vinden over werk,
uitkering en sociaaleconomische categorie. Het bestand met jaarkenmerken bevat
informatie over zorgkosten, inkomen en misdrijven.
Recordbeschrijving
Een record in de databestanden bevat informatie over een bepaalde persoon in een bepaalde
maand. Eén persoon kan dus meerdere records in het microdatabestand hebben. Een
persoon komt voor een het bestand vanaf de maand dat hij of zij voor het eerst voorkomt
in de registraties. Dit kan bijvoorbeeld de maand zijn waarin de asielzoeker is ingestroomd
in een COA-opvanglocatie. Vanaf dan blijft deze persoon voor elke maand daarop tot en
met de maand juli 2021 terugkomen in het databestand, ook wanneer deze persoon niet
meer in Nederland verblijft of is overleden. In het basisbestand en het bestand over
onderwijs en inburgering blijven personen voorkomen tot en met de maand oktober 2021.
De bestanden bevatten rinpersoons, rinpersoon (versleuteld BSN) en Vnummer_crypt
(versleuteld vreemdelingennummer) als sleutels waarmee gekoppeld kan worden met
andere bestanden. Als asielzoekers naar Nederland komen hebben ze nog niet gelijk een
BSN, maar krijgen ze wel een vreemdelingennummer. Na zes maanden in Nederland of bij
het verkrijgen van een vergunning krijgen ze een BSN. Sommige personen in het
databestand hebben daarom (nog) geen BSN. De personen zonder BSN hebben wel
allemaal een vreemdelingennummer.
Het microdatabestand bevat daarnaast de variabele peilmaand of verslagperiode, die
aangeeft over welke maand/jaar de informatie in het record gaat. De combinatie

Documentatie Asielcohort 201401-202110

8

Microdata Services
rinpersoons, rinpersoon, Vnummer_crypt en peilmaand is uniek voor alle bestanden,
behalve het bestand over jaarkenmerken. Het bestand over jaarkenmerken is uniek op
rinpersoons, rinpersoon, Vnummer_crypt en verslagperiode.
Peilmomenten
Personen worden in dit onderzoek voor een langere periode administratief gevolgd. Op elke
eerste dag van de maand wordt gekeken waar iemand woont, of hij/zij een betaalde baan
of uitkering heeft, etc. Personen worden geteld vanaf de eerste volledige maand dat zij tot
de populatie behoren. Een voorbeeld: wanneer een asielzoeker op 17-06-2014 instroomt in
een asielopvang van het COA, is de eerste maand na instroom de situatie op 01-07-2014.
Informatie over inkomen, geregistreerde verdachten van misdrijven, HALT en zorgkosten
is alleen per jaar beschikbaar.
Populatieafbakening
De onderzoekspopulatie bestaat uit de volgende groepen:


Asielzoekers die in de periode 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2021 instroomden
in de asielopvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).



Personen die in de periode 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2021 een
verblijfsvergunning asiel hebben ontvangen van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND).
Kinderen van deze asielzoekers en/of vergunninghouders die in Nederland zijn
geboren.
Familieleden van vergunninghouders die zich in de periode 1 januari 2014 tot en
met 1 juli 2021 hebben herenigd.




Personen kunnen tot meerdere groepen behoren. Een persoon met een verblijfsvergunning
die verblijft in de asielopvang, behoort zowel tot de populatie asielzoekers als tot de
vergunninghouders.
Met de registraties van het COA en de IND is een heel groot deel van de asielmigranten in
beeld. We missen echter de groep asielzoekers die geen gebruik maakt van de COA-opvang
en ook (nog) geen verblijfsvergunning heeft ontvangen. Het is niet bekend hoe groot deze
groep is. Over het algemeen maakt het overgrote deel van de asielzoekers gebruik van de
COA-opvang. Wel geldt dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) jonger
dan vijftien jaar niet onder de verantwoordelijkheid vallen van het COA. NIDOS,
jeugdbescherming voor vluchtelingen, is verantwoordelijk voor de opvang van AMV’s
jonger dan 15 jaar.
Wanneer deze kinderen een verblijfsvergunning ontvangen, nemen we ze alsnog mee in
ons onderzoeksbestand vanuit de IND-registratie. Wanneer ze (nog) geen
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verblijfsvergunning hebben, missen we deze jongeren. Uit onderzoek van WODC en CBS
is gebleken dat, in de periode januari 2014 tot en met augustus 2019, er 8.775 AMV’s een
asielaanvraag deden. Hiervan werden er, in dezelfde periode, 69 procent ingewilligd en 26
procent afgewezen (5 procent zat nog in procedure of heeft deze stopgezet).
Bronnen
Basisregistratie Onderwijs (BRON)
De Basisregistratie Onderwijs (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft
tot doel het verschaffen van gegevens over het gebruik van het onderwijs, om daarmee een
goede verdeling van de bekostiging van het onderwijs te kunnen maken. De BRON bevat
gegevens over alle inschrijvingen en diploma’s in het primair basisonderwijs (po),
voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen
volwassenenonderwijs (vavo) en ook het hoger onderwijs (ho). Zowel het regulier als het
speciaal onderwijs is in de BRON opgenomen. Het bestand bevat voorlopig nog uitsluitend
het onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken (EZ). De gegevens uit de
BRON leveren informatie op over bijvoorbeeld het aantal leerlingen dat is ingeschreven in
de verschillende onderwijssoorten, het niveau, de opleidingsrichting en voortijdig
schoolverlaters. We hebben van DUO informatie ontvangen over inschrijvingen in de
maanden januari 2014 t/m oktober 2021.
Basisregistratie Personen (BRP)
De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en
(sinds 2014) de opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
(GBA). De BRP bevat gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. De gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het bijhouden van de gegevens over ingezetenen. Gegevens over
niet-ingezetenen worden bijgehouden door het ministerie van BZK. Elke persoon die naar
verwachting ten minste vier maanden rechtmatig in Nederland verblijft, moet ingeschreven
worden als ingezetene. Wanneer iemand niet aan deze voorwaarden voldoet maar wel een
relatie heeft met de Nederlandse overheid, wordt de persoon ingeschreven als nietingezetene. Te denken valt aan mensen die buiten Nederland wonen en hier werken,
studeren, onroerend goed bezitten, vanuit Nederland een uitkering genieten, enzovoorts.
Ook ingezetenen die naar verwachting ten minste acht maanden buiten Nederland
verblijven, worden niet-ingezetene. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene gegevens als
Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, geboorteland en woonplaats
geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de ouders, partners en kinderen.
Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, voor niet-ingezetenen een
adres buiten Nederland. Voor meer informatie over de BRP wordt verwezen naar de
website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.
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Basisvoorziening handhaving (BHV)
Deze component bevat een selectie uit de registraties van De Nationale Politie, de tien
regionale eenheden en de Landelijke Eenheid via de landelijke bevragingsapplicatie BVI.
Alle personen worden geregistreerd van wie de politie het ernstige vermoeden heeft dat
hij/zij schuldig is aan het plegen van een strafbaar feit. Van alle personen is opgenomen
hoe vaak en van welk misdrijf ze worden verdacht. Wanneer iemand niet langer verdacht
is van een misdrijf, behoort deze persoon door de politie te worden verwijderd uit de BVH.
Dit gebeurt echter niet altijd.
COA-registratie opgevangen asielzoekers
Vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zijn bestanden ontvangen over de
bezetting, instroom en uitstroom van asielzoekers per maand van januari 2014 t/m juli
2021. De bestanden bevatten daarnaast gegevens over persoonlijke kenmerken van de
asielmigranten en over het soort opvang, de plaats in het huishouden en een eventuele
verblijfsvergunning.
IND-registratie over gezinsherenigers en referenten
Vanuit de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn bestanden ontvangen over de
asielmigranten die als gezinsherenigers naar Nederland zijn gekomen tussen januari 2014
en juli 2021. Voor deze gezinsherenigers is het Burgerservicenummer (BSN) van de
referent toegevoegd, zodat bekend is welke asielmigrant gezinsleden heeft laten overkomen
als nareiziger of via reguliere gezinshereniging.
IND-registratie over verleende vergunningen
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft bestanden geleverd over de verleende
vergunningen van januari 2014 t/m juli 2021. Deze data bevat informatie over het aantal
verleende vergunningen, inclusief nareizigers en uitgenodigde vluchtelingen, en de
ingangsdatum van deze vergunningen.
Informatiesysteem inburgering (ISI)
In het informatiesysteem inburgering (ISI) zijn gegevens opgenomen van alle inburgeraars,
zoals de start van de inburgeringstermijn, de datum waarop de inburgeraar geslaagd is voor
het examen, en het afsluiten van een lening bij DUO. Het ISI wordt beheerd door DUO,
die ons informatie hebben verstrekt over alle inburgeringsplichtigen in de maanden januari
2014 t/m oktober 2021.
Integraal huishoudensinkomen (IHI)
Inkomen op jaarbasis van de huishoudens op 1 januari van het onderzoeksjaar. De
Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties,
waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. Deze verstrekt van iedere
persoon voor zover voorkomend in het fiscaal basisregister:
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een beperkt aantal demografische gegevens;
basisgegevens van de loonbelastingkaarten die door inhoudingsplichtigen (veelal
elektronisch) naar de belastingdienst gestuurd zijn;
basisgegevens voor de heffing van de inkomstenbelasting (aangiftebiljet,
vastgesteld belastbaar inkomen, enz.);
gegevens van de Dienst Toeslagen (vanaf 2006);
gegevens over ontvangen rente en dividend.

Daarnaast worden gegevens verzameld uit de registraties van de studiefinanciering van de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het betreft de Tegemoetkoming studiekosten voor
personen jonger dan 18 jaar en de Wet Studiefinanciering. Verder wordt gebruik gemaakt
van demografische gegevens over de huishoudenssamenstelling van de bevolking,
gegevens van de Polisadministratie en gegevens over inschrijvingen in het onderwijs.
Jeugdbescherming
In dit bestand zijn de trajecten over jeugdbescherming bijeengebracht die door alle
aanbieders van jeugdbescherming aan het CBS geleverd zijn in het kader van de
Beleidsinformatie Jeugd. Deze leveringen in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn
wettelijk verplicht en vloeien voort uit de Jeugdwet. De populatie betreft personen aan wie
gedurende (een deel van) de verslagperioden één of meerdere vormen van
jeugdbescherming is verleend in het kader van de Jeugdwet. In vrijwel alle gevallen zijn
dit alleen personen die op enig moment in de verslagperiode ingeschreven zijn geweest in
de Basisregistratie Personen (BRP).
Jeugdhulp
In dit bestand zijn de trajecten voor jeugdhulp bijeengebracht, die door alle aanbieders van
jeugdhulp aan het CBS geleverd zijn, in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd. Deze
leveringen in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn wettelijk verplicht en vloeien
voort uit de Jeugdwet. De populatie betreft personen aan wie gedurende (een deel van) de
verslagperioden één of meerdere vormen van hulp of zorg is verleend in het kader van de
Jeugdwet, uitgezonderd jeugdbescherming en jeugdreclassering. In de regel zijn dit
personen met een leeftijd tot 18 jaar, maar in bepaalde gevallen kunnen personen tot 23
jaar ook hulp of zorg ontvangen. In vrijwel alle gevallen zijn dit alleen personen die op
enig moment in de verslagperiode ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie
Personen (BRP).
Jeugdreclassering
In dit bestand zijn de trajecten over jeugdreclassering bijeengebracht die door alle
aanbieders van jeugdreclassering aan het CBS geleverd zijn in het kader van de
Beleidsinformatie Jeugd. Deze leveringen in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd zijn
wettelijk verplicht en vloeien voort uit de Jeugdwet. De populatie betreft personen aan wie
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gedurende (een deel van) de verslagperioden één of meerdere vormen van
jeugdreclassering is verleend in het kader van de Jeugdwet. In de regel zijn dit personen
met een leeftijd van 12 tot 23 jaar. In vrijwel alle gevallen zijn dit alleen personen die op
enig moment in de verslagperiode ingeschreven zijn geweest in de Basisregistratie
Personen (BRP).
Kosten per persoon per zorgvorm Zorgverzekeringswet (ZVWK)
Dit bestand bevat de bij zorgverzekeraars gedeclareerde (en goedgekeurde) zorgkosten, die
vallen onder de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgkosten zijn
inclusief de kosten die vanwege het verplicht of vrijwillig eigen risico uiteindelijk door de
verzekerden zelf zijn betaald. Niet meegenomen zijn kosten die zijn vergoed door een
aanvullende verzekering en eigen bijdragen. De doelpopulatie bestaat uit personen die in
het betreffende jaar tenminste een dag in de BRP stonden, die verzekeringsplichtig waren
en ook minimaal een dag verzekerd zijn geweest in het jaar.
Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG)
Het CBS is per 1 januari 2012 overgestapt op gegevensverzameling via de Landelijke
Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). De BAG bevat
gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland. De gemeenten
zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Het Kadaster beheert
de LV BAG en krijgt de gegevens aangeleverd door de gemeenten. Voor het bepalen van
het eigendom is BAG+ (de met eigendom en WOZ verrijkte BAG) gebruikt. De
eigendomsgegevens van het WOZ-register en het Kadaster worden gebruikt om de BAGpopulatie (tot op verblijfsobjectniveau (vbo-niveau)) over een bepaalde periode te voorzien
van eigendomskenmerken (huur/koop/onbekend). De WOZ-gegevens zijn afkomstig van
de Belastingdienst. Het onderscheid huurwoning / eigen woning wordt bepaald op basis
van een koppeling tussen BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het
woningbestand van het Kadaster. De bestanden worden aan elkaar gekoppeld op basis van
postcode, huisnummer en huisnummertoevoeging. De WOZ-registratie is voor één
peilmoment per jaar (1 januari) beschikbaar.
Polisadministratie (Polis)
De Polisadministratie bevat gegevens over banen en is gebaseerd op data uit de
loonaangiften van de Belastingdienst. De loonaangiften bevatten gegevens over
inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van werkgevers en andere
inhoudingsplichtigen. Het doel van de Polisadministratie is inzicht te krijgen in
arbeidscontracten en loon van werknemers.
Registratie van zelfstandigen (ZLF)
De registratie van zelfstandigen bevat gegevens over personen die in een verslagjaar
inkomen in de vorm van 'belastbare winst uit onderneming' hebben gehad. De aangifte- en
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inkomensgegevens worden afgeleid uit de winstaangiften Inkomstenbelasting (IB) en
voorlopige IB-aanslagen. Daarnaast wordt er via het Algemeen Bedrijven Register (ABR)
gekeken of er een relatie is tussen een persoon en een onderneming. Dit kan een
arbeidsrelatie zijn, maar ook een relatie in de vorm van recht op een winstaandeel
(bijvoorbeeld bij het beschikbaar stellen van vermogen).
Registraties van uitkeringen bij gemeenten (UG)
De registraties van uitkeringen bij de gemeenten bestaan uit uitkeringen van personen. De
gemeenten registreren bijstandsuitkeringen. Hieronder vallen uitkeringen in het kader van
de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
Registraties van uitkeringen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
De registraties van uitkeringen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV) bestaan uit uitkeringen van personen. Het UWV registreert van de meeste
uitkeringen zowel het recht als de betaling. In de registraties komen ook Nederlandse
uitkeringen voor aan mensen die niet in Nederland wonen. Het UWV registreert
werkloosheidsuitkeringen (WW), uitkeringen in het kader van de Ziektewet (ZW) en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (AO). Onder de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
vallen uitkeringen op grond van de volgende wetten: Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(WIA), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).
Registraties van Haltjongeren van 12 tot 18 jaar (Bureau Halt)
In deze component bevinden zich alle personen die in een bepaald jaar naar bureau Halt
verwezen zijn. Van alle Haltjongeren is opgenomen hoe vaak ze naar Halt verwezen zijn
en voor welk type delict ze in het betreffende jaar met Halt in aanraking kwamen.

Al deze bestanden bevatten identificerende kenmerken, waardoor deze aan elkaar
gekoppeld kunnen worden. Alle geleverde bestanden bevatten het Burgerservicenummer
(BSN). COA en IND leveren daarnaast het Vreemdelingennummer, zodat ook migranten
die nog geen BSN hebben, geïdentificeerd kunnen worden. In verband met de privacy
gevoeligheid van deze informatie, worden het BSN en vreemdelingennummer versleuteld
naar betekenisloze nummers zodra de bestanden bij het CBS binnen zijn.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
1-Basisbestand
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het 1-Basisbestand.
Nr
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Variabele en omschrijving

Form.

rinpersoons
Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een
bsn/sofinummer naar rinpersoon
rinpersoon
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging
van het sofi-nummer/bsn
vnummer_crypt
Versleuteld vreemdelingnummer, waarde
a42929090914c2b219f6b46a698da941 is onbekend
peilmaand
Maand waarover de informatie gaat
verslagperiode
Jaar waarover de informatie gaat
geboortejaar
Geboortejaar afgeleid uit achtereenvolgens BRP, IND, COA
geboortemaand
Geboortemaand afgeleid uit achtereenvolgens BRP, IND, COA
geslacht
Geslacht afgeleid uit achtereenvolgens BRP, IND, en COA
leeftijd
Leeftijd op moment van peilmaand op basis van BRP, COA en
IND
geboorteland
Geboorteland volgens de BRP
nationaliteit_brp
Nationaliteit volgens de BRP
nationaliteittabel
Hoofdgroepen nationaliteit
eerste_nationaliteit
Eerst bekende nationaliteit (in het geval nationaliteit onbekend of
staatloos is, is geboorteland overgenomen)
cohort_asielzoeker
Cohort van ingestroomde asielzoeker in COA
cohort_vergunninghouder
Cohort van vergunninghouder, narezeiger of gezinshereniger
verblijfssituatie
Verblijfssituatie van asielzoeker of statushouder
soortobjectnummer_def
Soortobjectnummer van het adres van een persoon
rinobjectnummer_def
Adres-id van een persoon, combinatie van BRP en COA
pop_gezinshernareis
Persoon is gezinshereniger of nareiziger van cohort

A1
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A9

A32

A8
A4
A4
A2
A5
F8.2

A4
A4
A15
A5

A4
A4
A50
A2
A32
F8.2
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Nr
20
21
22

23

24

25

26
27

28
29

30
31

32
33
34

35
36
37

Variabele en omschrijving

Form.

pop_babyscohort
Persoon is baby van cohort
gbamigratietype
Type migratie
vnummer_referent_crypt
Het vnummer van de referent die de gezinshereniging heeft
aangevraagd
rinpersoons_referent
Het rinpersoons van de referent die de gezinshereniging heeft
aangevraagd
rinpersoon_referent
Het rinpersoon van de referent die de gezinshereniging heeft
aangevraagd
herenigingsdatum
Herenigingsdatum afgeleid van
opvangovereenkomstingangsdatum (COA),
ingangsdatumvergunning (IND), migratiedatum (migratiebus) of
rapportagejaar hereniging (imputatie 1 januari)
feitelijkdefinitiefdatum
Datum waarop de vergunning is verleend (IND variabele)
ingangsdatumvergunning
Datum waarop de vergunning ingaat - is gelijk aan de datum
waarop de aanvraag is ondertekend (IND variabele)
einddatumvergunning
Datum waarop de vergunning expireert (IND variabele)
feitelijkdefinitiefdatum_tweede
In het geval er meerdere vergunningen zijn verleend, gaat het hier
om de datum van de tweede vergunning (IND variabele)
geleverdekwalificatie
Verblijfsrecht dat is toegekend (IND variabele)
categorie_ind
Resultaat dat geleverd wordt of is aan de klant en dat invloed
heeft op diens rechten en plichten (IND variabele)
opvangovereenkomstingangsdatum
Datum waarop persoon bij COA binnenkomt (COA variabele)
opvangovereenkomsteinddatum
Datum waarop persoon COA verlaat (COA variabele)
vervolgaanvrager
Het betreft hier een vervolgaanvrager die (nog) niet in de opvang
verblijft, deze personen zijn t/m 2016 meegeleverd door COA
(COA variabele)

F8.2

categorie
Vreemdelingencategorie (COA variabele)
classificatie
Vreemdelingclassificatie (COA variabele)
verblijfstitel
Onder welk artikel krijgt vreemdeling wel/geen vergunning (COA
variabele)

A28
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A32

A2

A9

DATE8

DATE8
DATE8

DATE8
DATE8

A30
A35

DATE8
DATE8
F8.2

A41
A80
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Nr
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Variabele en omschrijving

Form.

opvangvorm
Omschrijving opvangvorm (COA variabele)
ontruimbaar
Indicator of persoon uit opvang gezet mag worden (COA
variabele)
redenvertrek
Reden voor vertrek uit COA (COA variabele)
actueleplenummer_crypt
Versleuteld nummer van plaatsingseenheid (COA variabele)
plegrootte
Grootte van plaatsingseenheid (COA variabele)
plegroepsrol
Rol die iemand heeft in de plaatsingseenheid (COA variabele)
locatieplaatsnaam
Plaats van opvanglocatie (COA variabele)
vergunningtoegekenddatum
Datum waarop vergunning is toegekend (COA variabele)
maandnainstroom
Aantal maanden na instroom in COA
maandnaafgedaan
Aantal maanden na verlenen van vergunning
maandnacoa
Aantal maanden na verlaten van COA

A43
A15

A40
A32
F8.2
A23
A24
DATE8
F8.2
F8.2
F8.2

2-Huishoudens en wonen
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het 2-Huishoudens en wonen.
Nr
1

2

3

4
5
6
7
8

Variabele en omschrijving

Form.

rinpersoons
Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een
bsn/sofinummer naar rinpersoon
rinpersoon
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging
van het sofi-nummer/bsn
vnummer_crypt
Versleuteld vreemdelingnummer, waarde
a42929090914c2b219f6b46a698da941 is onbekend
peilmaand
Maand waarover de informatie gaat
plaatshh_coa
Plaats in het huishouden volgens COA
plaatshh_ssb
Plaats in het huishouden volgens SSB
aantalpershh
Aantal personen in het huishouden
typhh
Type huishouden

A1
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A32

A8
A33
A40
F4
A32
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Nr
9
10
11

12
13
14

15

16
17
18
19

20

21
22
23
24
25
26
27

Variabele en omschrijving

Form.

huishoudnr
Uniek identificatienummer van huishouden op peilmoment
gbaburgerlijkestaatnw
Burgerlijke staat
typeeigendom
Eigendom van het verblijfsobject bepaald op 1 januari van
verslagjaar; huur, koop of onbekend
kwaliteiteigendom
Kwaliteit van afleiding typeeigendom
babys_totaal
Totaal aantal babys bij referent geboren op of ná 20140101
babys_coa
Totaal aantal babys bij asielzoeker (COA) geboren op of ná
20140101
babys_ind
Totaal aantal babys bij vergunninghouder (IND) geboren op of ná
20140101
aantl_herenigers_tot
Aantal herenigers bij referent, inclusief nareizigers
aantl_nareizigers
Aantal nareizigers
aantl_herenigers_excl_nareizigers
Aantal herenigers bij referent, exclusief nareizigers
referent
Vergunninghouder waarbij gezinshereniging of nareis heeft
plaatsgevonden
verhuisd_coa
Indicator of persoon is verhuisd in maand voorafgaand aan
peilmaand tijdens COA opvang
verhuizingen_coa_cat
Aantal keer verhuisd tijdens COA-periode
gwbcode2020
Woongemeente, combinatie van BRP en COA
gemeente2020
De gemeente-, wijk-, en buurtcodes van 2020
gemgrootte
De grootte van een gemeente op basis van inwoneraantal
provincie
Provincie
stedgem
Stedelijkheid gemeente
naturalisatie
Persoon heeft de Nederlandse nationaliteit gekregen

A12
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A26
A8

A32
F8
F8

F8

F8
F8
F8
F8.2

F8.2

A39
A8
A4
A28
A13
A43
F8.2
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3-Onderwijs en inburgering
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het 3-Onderwijs en inburgering.
Nr

Variabele en omschrijving

Form.

rinpersoons
Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een
bsn/sofinummer naar rinpersoon
rinpersoon
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging
van het sofi-nummer/bsn
vnummer_crypt
Versleuteld vreemdelingnummer, waarde
a42929090914c2b219f6b46a698da941 is onbekend
peilmaand
Maand waarover de informatie gaat
inburgeringsstatus
Inburgeringsstatus van statushouder op peilmoment
taalniveau_a2
Persoon heeft inburgeringsexamen behaald op taalniveau A2
taalniveau_b1
Persoon heeft inburgeringsexamen behaald op taalniveau B1
taalniveau_b2
Persoon heeft inburgeringsexamen behaald op taalniveau B2
datumkennisgevinginburgeringplichtduo
Datum waarop persoon te horen krijgt inburgeringsplichtig te zijn
(DUO variabele)
redenvoldaan
Reden waarmee persoon zijn inburgeringsplicht heeft voldaan.
Datumonafhankelijk en te gebruiken met DatumVoldaan (DUO
variabele)

A1

11

datumvoldaan
Datum van behalen laatste deelexamen of datum beslissing
vrijstelling/ontheffing. Te gebruiken met RedenVoldaan (DUO
variabele)

DATE8

12

leningtoegekend
Lening toegekend (DUO variabele)
datumbeschikking_1
Datum waarop persoon de beschikking voor het voor de eerste
keer overschrijden van de inburgeringstermijn heeft gekregen. Te
gebruiken met BedragBeschikking_1 (DUO variabele)

F8.2

14

bedragbeschikking_1
Bedrag van beschikking voor het voor de eerste keer
overschrijden van inburgeringstermijn. Datumonafhankelijk en te
gebruiken met DatumBeschikking_1 (DUO variabele)

F8.2

15

datumbeschikking_2
Datum waarop persoon de beschikking voor het voor de tweede
keer overschrijden van de inburgeringstermijn heeft gekregen. Te
gebruiken met BedragBeschikking_2 (DUO variabele)

DATE8

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10

13
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DATE8

A12

DATE8
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Nr

Variabele en omschrijving

Form.

16

bedragbeschikking_2
Bedrag van beschikking voor het voor de tweede keer
overschrijden van inburgeringstermijn. Datumonafhankelijk en te
gebruiken met DatumBeschikking_2 (DUO variabele)

F8.2

17

dagen_verlenging
Som van aantal dagen dat iemand een verlenging op de
inburgeringstermijn heeft gekregen. Informatie is
datumonafhankelijk (DUO variabele)

F8.2

18

redenverlenging
Reden waarom de inburgeringstermijn is verlengd. Informatie is
datumonafhankelijk (DUO variabele)
soortexamen
Soort examen (DUO variabele)
onderwijs_ja
Persoon volgt onderwijs
datumaanvang_duo
Datum waarop persoon ingeschreven wordt in onderwijs (DUO
variabele)
datumeind_duo
Datum waarop persoon uitgeschreven wordt uit onderwijs (DUO
variabele)
po
Persoon volgt primair onderwijs (DUO variabele)
vo_niveau_compact
Niveau op voortgezet onderwijs, compact (DUO variabele)
mbo
Persoon volgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (DUO
variabele)
mbo_domein
Domein van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (DUO
variabele)
mbo_niveau
Niveau van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) (DUO
variabele)
hbo
Persoon volgt hoger beroepsonderwijs (hbo) (DUO variabele)
wo
Persoon volgt wetenschappelijk onderwijs (wo) (DUO variabele)
diplomaniveauHB_1agg
Hoogst behaalde diploma, ingedikt naar 3 categorieen
diplomaniveauHB_4agg
Hoogst behaalde diploma

A51

19
20
21

22

23
24
25

26

27

28
29
30
31
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DATE8

DATE8

A28
A39
A8

A49

A49

A47
A50
F8
F8
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4-Jeugdzorg
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het 4-Jeugdzorg.
Nr
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Variabele en omschrijving

Form.

rinpersoons
Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een
bsn/sofinummer naar rinpersoon
rinpersoon
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van
het sofi-nummer/bsn
vnummer_crypt
Versleuteld vreemdelingnummer, waarde
a42929090914c2b219f6b46a698da941 is onbekend
peilmaand
Maand waarover de informatie gaat
aantal_jgdbesch
Aantal vormen van jeugdbescherming
jgdbmaatregel_1
Type jeugdbescherming van eerste maatregel
jgdbmaatregel_2
Type jeugdbescherming van tweede maatregel
aantal_jgdhulp
Aantal vormen van jeugdhulp
jgdhhulpvorm_1
Type jeugdhulp van eerste maatregel
jgdhhulpvorm_2
Type jeugdhulp van tweede maatregel
jgdhhulpvorm_3
Type jeugdhulp van derde maatregel
jgdhhulpvorm_4
Type jeugdhulp van vierde maatregel
jgdhhulpvorm_5
Type jeugdhulp van vijfde maatregel
jgdhhulpvorm_6
Type jeugdhulp van zesde maatregel
aantal_jgdrec
Aantal vormen van jeugdreclassering
jgdrmaatregel_1
Type jeugreclassering van eerste maatregel
jgdrmaatregel_2
Type jeugreclassering van tweede maatregel
jgdrmaatregel_3
Type jeugreclassering van derde maatregel
jgdrmaatregel_4
Type jeugreclassering van vierde maatregel
aantal_jeugdzorg
Aantal vormen van jeugdzorg (samenvoeging jeugdbescherming,
jeugdhulp en jeugdreclassering)

A1
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A9

A32

A8
F8.2
A32
A21
F8.2
A74
A74
A74
A74
A67
A46
F8.2
A41
A50
A41
A40
F8.2
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5-Werk en uitkering
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het 5-Werk en uitkering.
Nr
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17

18
19

Variabele en omschrijving

Form.

rinpersoons
Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een
bsn/sofinummer naar rinpersoon
rinpersoon
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van
het sofi-nummer/bsn
vnummer_crypt
Versleuteld vreemdelingnummer, waarde
a42929090914c2b219f6b46a698da941 is onbekend
peilmaand
Maand waarover de informatie gaat
aantbanen
Aantal banen van persoon op peilmoment
uurloon
Uurloon van de hoofdbaan afgerond
ikvid
Door het uwv bepaalde identificatie van de inkomstenverhouding
scontractsoort
Code voor soort contract van de werknemer
spolisdienstverband
Dienstverband voltijd of deeltijd
ssoortbaan
Code voor soort baan
sbi2008vjjjj
De economische activiteit op basis van de standaard
bedrijfsindeling (sbi revisie 2008) uit het abr.
sbi2008vpbl38
Publicatiegroep sbi2008 38-klassen statline
sbeid
De gecoordineerde statistische eenheid van bedrijf zoals
vastgelegd in het algemeen bedrijfsregister (abr)
sbaandagen
Baandagen: aantal kalenderdagen dat de baan bestaat
svoltijddagen
Aantal voltijddagen
saantverlu
Aantal verloonde uren
sbasisloon
Bedrag aan basisloon: benadering van het contractloon van een
werknemer
sreguliereuren
Aantal reguliere werkuren
soverwerkuren
Aantal extra gewerkte uren waarvoor een hoger uurloon betaald
word

A1
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A9

A32

A8
F8
F8.2
A32
A19
A8
A29
A5

A40
A8

F8.2
F8.2
F8.2
F8.2

F8.2
F8.2
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Nr
20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

Variabele en omschrijving

Form.

slnowrk
Het (bruto) bedrag dat aan loon is uitbetaald in verband met
overwerk
sbasisuren
Basisuren: aantal verloonde uren minus overwerkuren
slnlbph
Loon waarover loonbelasting en premie volksverzekeringen
(loonheffing) wordt berekend
ao
Persoon ontvangt een AO uitkering in peilmaand
ww
Persoon ontvangt een ww-uitkering in peilmaand
bijstand
Persoon ontvangt een bijstandsuitkering in peilmaand
uitkeringsgerechtigd
Persoon ontvangt een AO, ww of bijstandsuitkering op peilmaand
zelfstandige
Persoon is werkend als zelfstandige
werknemer
Persoon is werkend als werknemer
secm
Sociaaleconomische categorie in de betreffende maand
voorn_ink
Voornaamste bron van inkomen, op basis van sociaal economische
status (secm)

F8.2

F8.2
F8.2

A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A20

6-Jaarkenmerken
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen in het 6-Jaarkenmerken.
Nr
1

2

3

4
5

6

Variabele en omschrijving

Form.

rinpersoons
Codering voor de kwaliteit van de omzetting van een
bsn/sofinummer naar rinpersoon
rinpersoon
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van
het sofi-nummer/bsn
vnummer_crypt
Versleuteld vreemdelingnummer, waarde
a42929090914c2b219f6b46a698da941 is onbekend
verslagperiode
Jaar waarover de informatie gaat
koppelzvwzorgkostenjjjjtabvv
Fictieve variabele geeft aan of deze wel(1)/niet(leeg) voorkomt in
zorgkostenbestand
nopzvwkggzzvzelf
Kosten van ggz zonder verblijf geleverd via zelfstandigen binnen de
basisverzekering

A1
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A32

F8.2
A2

F8.2
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Nr
7
8

9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26

27

Variabele en omschrijving

Form.

zvwkgenbasggz
Kosten van generalistische basis ggz binnen de basisverzekering
zvwkwykverpleging
Kosten van verpleging en verzorging zonder verblijf binnen de
basisverzekering
nopzvwkbuitenlzinl
Kosten van grensoverschrijdende zorg waarvan de afhandeling
loopt via zinl of het cak binnen de basisverzekering
nopzvwkparamedischov
Kosten van overige paramedische zorg binnen de basisverzekering
zvwkziekenhuis
Kosten van ziekenhuiszorg binnen de basisverzekering
nopzvwkhuisartsoverig
Kosten van overige diensten van huisarts binnen de
basisverzekering
nopzvwkziekenvervoerzit
Kosten van zittend ziekenvervoer binnen de basisverzekering
zvwkhulpmiddel
Kosten van hulpmiddelen binnen de basisverzekering
nopzvwkverloskunde
Kosten van verloskundige zorg binnen de basisverzekering
zvwkmondzorg
Kosten van mondzorg binnen de basisverzekering
nopzvwkhuisartsconsult
Kosten van consulten van de huisarts binnen de basisverzekering
nopzvwkfysiotherapie
Kosten van fysiotherapie binnen de basisverzekering
zvwkophoogfactor
Zvw-ophoogfactor
zvwkzintuiglijk
Kosten van zorg aan zintuiglijk gehandicapten binnen de
basisverzekering
nopzvwkeerstelijnsond
Kosten van eerstelijnsondersteuning binnen de basisverzekering
nopzvwkhuisartsinschrijf
Kosten van inschrijftarief huisarts binnen de basisverzekering
nopzvwkvrijwilligeigenrisico
Vrijwillig eigen risico
zvwkoverig
Kosten van overige zorg binnen de basisverzekering
zvwkgeboortezorg
Kosten van geboortezorg binnen de basisverzekering
nopzvwkggzzvinst
Kosten van ggz zonder verblijf via instellingen binnen de
basisverzekering
zvwkgeriatrisch
Kosten van geriatrische revalidatiezorg binnen de basisverzekering

F8.2
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Nr
28

29
30
31
32
33
34
35
36

37
38

39
40
41

42

43

44
45
46
47

Variabele en omschrijving

Form.

nopzvwklangdggz
Kosten van langdurig ggz-verblijf (2 of 3 jaar) binnen de
basisverzekering
nopzvwkziekenvervoerlig
Kosten van liggend ziekenvervoer binnen de basisverzekering
nopzvwkkraamzorg
Kosten van kraamzorg binnen de basisverzekering
zvwkziekenvervoer
Kosten van ziekenhuisvervoer binnen de basisverzekering
zvwkmultidisc
Kosten van multidisciplinaire zorg binnen de basisverzekering
zvwkhuisarts
Kosten van huisartsenzorg binnen de basisverzekering
zvwkfarmacie
Kosten van farmacie binnen de basisverzekering
nopzvwkggzmv
Kosten van ggz met verblijf binnen de basisverzekering
zvwkbuitenland
Kosten gemaakt in het buitenland in het kader van de
basisverzekering
zvwkspecggz
Kosten van specialistische ggz binnen de basisverzekering
nopzvwkbuitenlgrens
Kosten van grensoverschrijdende zorg waarvan de afhandeling
loopt via de zorgverzekeraar binnen de basisverzekering
zvwkparamedisch
Kosten van paramedische zorg binnen de basisverzekering
zvwktotaal
Totale kosten van zorg binnen de basisverzekering
rinpersoonshkw
Samen met rinpersoonhkw identificeert deze indicator de
hoofdkostwinner van een huishouden
rinpersoonhkw
Samen met rinpersoonshkw identificeert dit nummer de
hoofdkostwinner van een huishouden
inpposhhk
Positie van de persoon in het huishouden ten opzichte van de
hoofdkostwinner
inppersprim
Persoonlijk primair inkomen
inppersink
Persoonlijk inkomen
inppersbrut
Persoonlijk bruto inkomen
inhpopiiv
Populatieafbakening huishoudens integrale inkomens- en
vermogensstatistiek

F8.2
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Nr
48
49

50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Variabele en omschrijving

Form.

inhbrutinkh
Bruto inkomen van het huishouden
inharmsoc
Inkomen ten opzichte van het beleidsmatig minimum in het
verslagjaar
inhgestinkh
Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden
inhbestinkh
Besteedbaar inkomen van het huishouden
inharmlag
Inkomen ten opzichte van de lage-inkomensgrens in het
verslagjaar
vermogensmisdrijf
Aantal vermogensmisdrijven in peiljaar
vernielopenborde
Aantal openbare vernielingen in peiljaar
geweldsmisdrijven
Aantal geweldsmisdrijven in peiljaar
seksuelemisdrijven
Aantal seksuele misdrijven in peiljaar
verkeersmisdrijven
Aantal verkeersmisdrijven in peiljaar
drugsmisdrijven
Aantal drugsmisdrijven in peiljaar
vuurwapenmisdrijven
Aantal vuurwapenmisdrijven in peiljaar
overigmisdrijven
Aantal overige misdrijven in peiljaar
misdrijvenonbekend
Aantal onbekende misdrijven in peiljaar
vermogensmisdrijf_halt
Vermogensmisdrijf in peiljaar, HALT
vernielopenborde_halt
Vernieling openbare orde in peiljaar, HALT
geweldsmisdrijven_halt
Geweldsmisdrijf in peiljaar, HALT
overigmisdrijven_halt
Overig misdrijf in peiljaar, HALT
baldadigheid_halt
Baldadigheid in peiljaar, HALT
leerplichtwet_halt
Leerplicht overtreden in peiljaar, HALT
vuurwerk_halt
Vuurwerkdelict in peiljaar, HALT
overigovertreding_halt
Overige overtreding in peiljaar, HALT
overtredingonbekend_halt
Overtreding onbekend in peiljaar, HALT

F8.2
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Nr

Variabele en omschrijving

Form.

halt_misdrijf
Misdrijf HALT
halt_overtreding
Overtreding HALT
misdrijftotaal
Totaal aantal misdrijven in peiljaar

A45
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Toelichting op de variabelen
Rinpersoons en rinpersoon (alle bestanden)
Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend
beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern
persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer (rinpersoon).
Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort
identificatiecode (rinpersoons) en identificatienummer (rinpersoon), die samen het BSN
vervangen. Records met een BSN die zijn teruggevonden in de BRP zijn voorzien van een
geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op rinpersoons gekregen.
De overige records bevatten een BSN dat niet is teruggevonden in de BRP. Afhankelijk
van de situatie hebben zij de waarde ‘F’, ‘S’ of ‘G’ op rinpersoons gekregen. Indien het
BSN ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan de 11-toets, dan wordt het BSN
onveranderd overgenomen in het veld rinpersoon en krijgt rinpersoons de waarde ‘F’.
Vooral de waarden ‘0’ en ‘999999999’ komen vaak voor als ongeldig BSN. Indien het
BSN geldig is maar niet wordt teruggevonden in de BRP, dan wordt het BSN versleuteld
via een vaste formule en krijgt rinpersoons de waarde ‘S’. De overige records hebben de
waarde ‘G’ op rinpersoons gekregen, met een lege score in het veld rinpersoon.
De combinatie van rinpersoons ‘R’ en rinpersoon identificeert een persoon. Evenzo kan
worden aangenomen dat personen met rinpersoons ‘S’ een unieke waarde op rinpersoon
hebben gekregen. De meest voorkomende reden dat zo’n persoon wel een geldig BSN heeft
maar niet in de BRP staat ingeschreven, is namelijk dat hij of zij in het buitenland woont.
Door immigratie kan een persoon het ene jaar niet en het volgende jaar wel in de BRP staan
ingeschreven. Records met rinpersoons ‘F’ duiden op een ongeldig BSN; met deze records
zijn geen personen te identificeren. Records met rinpersoons ‘F’ zijn daarom niet geschikt
voor het koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau.
Als een microdatabestand meerdere records per persoon bevat, dan kan voor rinpersoons
‘R’ en rinpersoons ‘S’ worden aangenomen dat records met eenzelfde RIN-nummer
dezelfde persoon aanduiden. Binnen één bestand is het geen probleem om records met
rinpersoons ‘R’ of ‘S’ te aggregeren op persoonsniveau. Records met rinpersoons ‘R’ of
‘S’ kunnen ook worden gekoppeld aan records in een ander microdatabestand met dezelfde
waarden op rinpersoons en rinpersoon: deze records hebben betrekking op dezelfde
persoon.
Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende
microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde ‘R’ op
rinpersoons hebben en in het andere bestand de waarde ‘S’, en vice versa. Deze situatie kan
zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de BRP stond
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ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval ook
een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen.
Vnummer_crypt (alle bestanden)
Vnummer_crypt is de versleutelde versie van het vreemdelingennummer dat asielzoekers
krijgen bij aankomst in Nederland. Ook dit nummer wordt gebruikt om personen op
anonieme wijze te kunnen identificeren en de gegevens te kunnen koppelen. Aangezien
asielzoekers bij aankomst in Nederland vaak nog geen BSN-nummer hebben maar wel een
vreemdelingennummer is dit een belangrijke koppel variabele binnen dit onderzoek.
Hierbij is het wel zo dat de meeste andere registraties geen vreemdelingennummer
bevatten, waardoor de koppelmogelijkheden alsnog beperkt zijn.
Eerste_nationaliteit en nationaliteittabel (1)
In dit onderzoek is de volgende operationalisering gehanteerd voor eerste_nationaliteit:
1.
Voor personen die ingeschreven staan in de BRP, wordt gekozen voor de
nationaliteit op moment van inschrijving in de BRP. Bij nationaliteitswijziging
(bijvoorbeeld bij naturalisatie) behouden we in dit onderzoek de oude nationaliteit.
2.
Wanneer de nationaliteit in de BRP onbekend is of de persoon niet ingeschreven
staat in de BRP, wordt gekozen voor de nationaliteit van de IND op het moment van afgifte
van de verblijfsvergunning.
3.
Bij personen die wel ingeschreven staan in de BRP wordt bij een staatloze of
onbekende nationaliteit, indien mogelijk, gekozen voor geboorteland uit de BRP.
4.
Voor personen die niet staan ingeschreven in de BRP en die geen
verblijfsvergunning hebben op basis van de IND-registratie, wordt gekozen voor het land
van herkomst uit de COA-registratie.
Nationaliteittabel is een indikking naar de hoofdgroepen die in de webpublicatie en het
dashboard worden beschreven. Deze indikking is gemaakt op basis van de variabele
eerste_nationaliteit.
Geslacht, geboortejaar, geboortemaand en leeftijd (1)
Ook voor geslacht en geboortedatum is een trapsgewijze afleiding gehanteerd:
1.
Voor personen die ingeschreven staan in de BRP, wordt gekozen voor het geslacht
en geboortedatum op moment van inschrijving in de BRP.
2.
Wanneer het geslacht en/of de geboortedatum in de BRP onbekend is of de persoon
niet ingeschreven staat in de BRP, wordt gekozen voor het geslacht volgens de IND op het
moment van afgifte van de verblijfsvergunning.
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3.
Voor personen die niet staan ingeschreven in de BRP en die geen
verblijfsvergunning hebben op basis van de IND-registratie, wordt gekozen voor het
geslacht en geboortedatum uit de COA-registratie.
De leeftijd wordt afgeleid vanuit de geboortedatum van de persoon. Aangezien de populatie
gevolgd wordt voor een langere periode wordt de leeftijd opnieuw berekend voor elke
peilmaand.
Verblijfssituatie (1)
De verblijfssituatie in Nederland wordt geoperationaliseerd als ‘Opvanglocatie COA’,
‘Zelfstandig in gemeente’, ‘Overleden’ of ‘Vertrokken uit Nederland (of tijdelijk geen
adres)’. Personen die volgens de COA registraties in die maand in COA verblijven worden
bij de eerste groep gerekend. Wanneer iemand volgens de BRP in Nederland verblijft, maar
niet in de asielopvang van het COA, gaan we er vanuit dat deze persoon een eigen
woonruimte heeft in een gemeente. Een persoon is overleden wanneer hij of zij als
overleden geregistreerd staat in de BRP of in de COA-registratie. Iemand is vertrokken uit
Nederland als deze persoon niet (meer) in de BRP of COA-registratie ingeschreven staat
en ook niet overleden is. Deze persoon is mogelijk vertrokken uit Nederland, maar kan ook
niet-geregistreerd in Nederland verblijven of (nog) geen BSN-nummer hebben. Indien deze
variabele een lege waarde heeft gaat het om de laatste drie peilmaanden waar geen
informatie over beschikbaar is.
Soortobjectnummer_def en rinobjectnummer_def (1)
Rinobjectnummer_def vormt in combinatie met soortobjectnummer_def een uniek
identificatienummer van een adres. Het adres wordt als identificerend beschouwd en
daarom vervangt het CBS dit door het betekenisloze rinobjectnummer_def. Het
rinobjectnummer_def vormt alleen in combinatie met het soortobjectnummer_def een
unieke sleutel. Het soortobjectnummer_def geeft de herkomst van het
rinobjectnummer_def weer (BAG, BRP, historisch of herkomst onbekend).
Feitelijkdefinitiefdatum , feitelijkdefinitiefdatum_tweede en categorie_ind (1)
De feitelijkdefinitiefdatum is de datum waarop de vergunning aan de statushouder is
verleend. Op deze datum heeft de statushouder te horen gekregen een vergunning te
krijgen. In het geval een statushouder meerdere vergunningen krijgt, is
feitelijkdefinitiefdatum_tweede gevuld (dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een
nareiziger een vergunning op eigen titel wil hebben en deze krijgt toegewezen). De
variabele categorie_ind, die aangeeft in welke categorie van de IND een persoon valt, kan
veranderen op het moment dat een persoon een tweede vergunning krijgt. Deze variabele
zal dan vanaf die peilmaand de nieuwe categorie laten zien.

Documentatie Asielcohort 201401-202110

30

Microdata Services
Pop_gezinshernareis, herenigingsdatum, rinpersoons_referent, rinpersoon_referent (1)
In dit onderzoek is bepaald welke familieleden naar Nederland overkomen op uitnodiging
van een vergunninghouder asiel. Deze familieleden kunnen overkomen als nareiziger, maar
ook via reguliere gezinshereniging. Bij reguliere gezinshereniging kan het gaan om een
partner en kinderen die men al had in het land van herkomst, maar ook om een nieuwe
partner (gezinsvorming). Om te bepalen wie als gezinshereniger of –vormer naar Nederland
komt op uitnodiging van een vergunninghouder, is de volgende operationalisering
toegepast.
1.
De IND heeft alle gezinsherenigers (zowel nareizigers als reguliere
gezinsherenigers) en gezinsvormers in 2014 t/m juni 2021 aangeleverd, met daarbij de
persoon die als referent heeft gediend (degene die familie heeft uitgenodigd). Dit kunnen
ook gezinsherenigers zijn van arbeidsmigranten of nieuwe partners van mensen die in
Nederland geboren zijn.
2.
In dit onderzoek is gekeken welke gezinsherenigers en -vormers een
vergunninghouder als referent hebben. Het gaat dan om vergunninghouders die in de
periode 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2021 een verblijfsvergunning asiel hebben
gekregen. Vergunninghouders die hier als nareiziger kwamen, kunnen niet als referent
dienen voor andere nareizigers of gezinsherenigers.
3.
Nareizigers, gezinsherenigers en –vormers met een vergunninghouder als referent
worden meegenomen in dit onderzoek. Zij krijgen als herenigingsdatum de datum waarop
ze ingestroomd zijn in een COA opvanglocatie of de datum waarop de vergunning is
aangevraagd bij IND of de datum waarop ze ingeschreven zijn in de BRP. Indien deze
datums onbekend waren, dan krijgt iemand 1 januari van het betreffende immigratiejaar als
herenigingsdatum.
Pop_babyscohort (1)
In dit onderzoek zijn alle kinderen meegenomen die geboren zijn in Nederland in de periode
2014 t/m 2020 en daarbij volgens de BRP één of twee ouders hebben die als asielzoeker in
de periode 1 januari 2014 t/m 1 juli 2021 in de COA-opvang heeft gezeten en/of in diezelfde
periode een verblijfsvergunning asiel ontving.
Actueleplenummer_crypt, Plegrootte en Plegroepsrol (1)
Het actueleplenummer_crypt is een versleuteld nummer van de plaatsingseenheid. Dit
nummer wordt gebruikt om aan te geven met wie de persoon geplaatst wil worden (dit is
vaak familie) en is voor elke persoon die tot deze plaatsingseenheid behoort hetzelfde. De
variabele plegrootte geeft aan hoeveel personen er tot deze plaatsingseenheid behoren.
Plegroepsrol geeft aan wat de rol van de persoon binnen deze plaatsingseenheid is
(bijvoorbeeld ‘hoofd plaatsingseenheid’ of ‘Echtgenote/partner’).
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Plaatshh_coa en plaatshh_ssb (2)
Plaats in het huishouden kent twee verschillende operationaliseringen. Voor personen die
in een COA-opvang verblijven, geldt de indeling zoals die door het COA opgesteld is. Voor
de personen die een eigen woonruimte hebben gekregen en in de BRP ingeschreven staan,
wordt de plaats in het huishouden afgeleid vanuit de BRP.
Verhuisd_coa (2)
Persoon verblijft op de eerste dag van de maand op een andere COA-locatie dan een maand
eerder. We nemen dus maximaal één verhuizing per maand waar. Aangezien er alleen op
de eerste dag van de maand naar het adres gekeken kan worden, tellen meerdere
verhuizingen binnen één maand niet mee.
Inburgeringsstatus (3)
De variabele “Inburgeringsstatus” geeft aan of een persoon in een bepaalde maand
inburgeringsplichtig is, een ontheffing of vrijstelling van de inburgeringsplicht heeft, het
NT2- examen (Nederlands als tweede taal) of inburgeringsexamen heeft gehaald of een
overschrijding heeft op de inburgeringstermijn.
Po, vo_niveau_compact, mbo, hbo, wo, onderwijs_ja (3)
Ingeschreven in het primair basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo), middelbaar
onderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) of volwassenonderwijs (vavo). Het gaat om zowel
regulier als speciaal onderwijs. Alleen onderwijs dat wordt bekostigd door het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het ministerie van Economische Zaken
(EZ) wordt meegenomen. De variabelen po, vo, mbo, ho en vavo geven het hoogst
gevolgde onderwijs tot dan toe aan, maar het kan zijn dat deze persoon ondertussen het
onderwijs heeft verlaten. Om te onderzoeken of iemand op een bepaalde peildatum po, vo,
mbo, ho of vavo volgt, moeten deze variabelen gecombineerd worden met de variabele
onderwijs_ja. Deze variabele meet of iemand op een bepaalde peildatum onderwijs volgt.
Aantal_jgdbesch, aantal_jgdhulp, aantal_jgdrec en aantal_jeudzorg (4)
Geeft aan of persoon in een jaar gebruik heeft gemaakt van een of meerdere vormen van
jeugdzorg, in het kader van de Jeugdwet. Het gaat in het bijzonder om jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Bijstand, ao, ww (5)
Geeft aan of persoon op peilmoment één of meer uitkeringen heeft in het kader van de Wet
Werk en Bijstand (WWB), de arbeidsongeschiktheidswetten (WIA, WAO, WAZ, en
Wajong) en de Werkloosheidswet (WW).
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Zelfstandige en werknemer (5)
De variabele werknemer geeft aan of een persoon op peilmoment een betaalde baan in
loondienst heeft, ongeacht het aantal uren per week. De variabele zelfstandige geeft aan of
iemand werkend is als zelfstandig ondernemer.
Nopzvw en zvw (6)
Variabelen die beginnen met ‘nopzvw’ of ‘zvw’ geven aan of een persoon in een jaar
zorgkosten heeft gemaakt die worden gedekt door basisverzekering, die wettelijk verplicht
is via de Zorgverzekeringswet (ZVW). Het gaat dan om kosten die daadwerkelijk zijn
vergoed door de zorgverzekeraars. De kosten zijn onderverdeeld in verschillende
zorgvormen.
Inhgestinkh (6)
Het maakt veel uit hoeveel mensen in een huishouden van een bepaald inkomen moeten
leven. Besteedbare inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling
worden met behulp van een equivalentiefactor vergelijkbaar gemaakt. Het vergelijkbaar
maken resulteert in het gestandaardiseerd inkomen: het besteedbaar inkomen gecorrigeerd
voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Op deze wijze is het
welvaartsniveau van verschillende typen huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt.
Het gestandaardiseerd inkomen is een maat voor de welvaart van (de leden van) een
huishouden.
Vermogensmisdrijf,
vernielopenborde,
geweldsmisdrijven,
drugsmisdrijven, vuurwapenmisdrijven, overigmisdrijven (6)

seksuelemisdrijven,

Persoon wordt door de politie als verdachte van een misdrijf geregistreerd wanneer een
redelijk vermoeden van schuld aan dat misdrijf bestaat. De verdachte is niet per se
aangehouden of veroordeeld voor het misdrijf.

Documentatie Asielcohort 201401-202110

33

Microdata Services
Voorkomende waarden van de variabelen
Vanwege de grote hoeveelheid zie hiervoor de bijlage:
waardenvariabelenAsielcohort201401-202110V1.xlsx
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