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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 In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) 

ingeschreven personen en hun juridische ouders.” 

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 2020 (longitudinaal). 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Reden 2020V2: Doodgeboren 24 weken aan bestand toegevoegd. 

 Reden 2019V2: Er is een nieuwe versie omdat de massa wat betreft de doodgeborenen 

niet consequent was door de jaren heen. De aantallen van 1995 t/m 2013 waren inderdaad 

de dag vanaf 24 weken maar vanaf 2014 waren het alle dagen, dus ook met een 

zwangerschapsduur van minder dan 24 weken. 

 De combinatie van RINPERSOON, RINPERSOONS identificeert een persoon. De 

combinaties van RINPERSOONpa, RINPERSOONSpa en RINPERSOONMa, 

RINPERSOONSMa identificeren een vader of moeder van de persoon.  Dit zijn alle 

sleutelvariabelen om met andere bestanden te kunnen koppelen. 

 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
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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 

“In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en 

hun juridische ouders”. 

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie kindoudertab       6 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Deze component is een sleutelbestand met RINPERSOON-nummers van alle in de 

Basiregistratie Personen (BRP) ingeschreven personen en de RINPERSOON-nummers van 

hun ouders voor zover de ouder(s) konden worden geïdentificeerd. Tot slot is er een 

koppelnummer toegevoegd. Het koppelnummer geeft aan op welke wijze de koppeling tussen 

ouder(s) en kind is gelegd. 

Beschrijving van de populatie 

Vanaf 1 oktober 1994 in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) 

ingeschreven personen waarvan het identificatienummer van tenminste één van de juridische 

ouders bekend is. Met ingang van versie 2018 zijn personen toegevoegd die ouders hebben 

maar waarvan het identificatienummer van de persoon zelf onbekend is. Deze personen 

hebben RINPERSOONS = 'N' gekregen en een fictief identificatienummer. Deze kinderren 

zijn toegevoegd om een betere cijfer voor de vruchtbaarheid van met name oudere generaties 

te realiseren. Met ingang van versie 2015 zijn doodgeboren personen en hun ouder(s) 

toegevoegd. Van de doodgeborenen in geen regulier lisciidentificatienummer bekend. Deze 

personen hebben RINPERSOONS = 'D' gekregen en een fictief identificatienummer. Door 

deze toevoeging kunnen ouders die een doodgeboren kind hebben gekregen worden 

geïdentificeerd 

Methodologie 

De kindoudergegevens zijn voor kinderen geboren vanaf 1966 het betrouwbaarst. Bij 

geboortecohorten neemt de kans op gevonden kind-oudercombinaties af. Het wordt dan ook 

aangeraden bij personen geboren vóór 1966 voorzichtig te zijn bij de interpretatie van 

(ouder)gegevens uit deze component. Het selectief ontbreken van ouder/kind relaties kan tot 

onbetrouwbare uitkomsten leiden. Vraag advies voor gebruik aan de satellietcoördinator 

SatDemografie. De component bevat een klein aantal fouten. Het gaat dan om ouders die een 

niet-plausibele of onmogelijke leeftijd hebben ten opzichte van de leeftijd van hun kind. Ook 

komt het voor dat het RINPERSOON-nummer van de ouder hetzelfde is als dat van het kind. 

Per onderzoek moet de afweging gemaakt worden of het nodig is om voor deze fouten een 

correctie toe te passen op het bestand. Men moet er rekening mee houden dat het in de 

component om gegevens van de ouders gaat. Daarom is het mogelijk dat op een bepaald 

peilmoment waarvoor oudergegevens bekend zijn, de persoon zelf niet tot de bevolking van 

Nederland behoort en misschien zelfs nog niet eens geboren is. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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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 RINPERSOONSpa A1 

4 RINPERSOONpa A9 

5 RINPERSOONSMa A1 

6 RINPERSOONMa A9 

7 XKOPPELNUMMER A2 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

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). 

Toelichting bij het gebruik  

Met ingang van versie 2018 zijn personen toegevoegd die ouders hebben maar waarvan het 

identificatienummer van de persoon zelf onbekend is. Deze personen hebben RINPERSOONS 

= 'N' gekregen. Met ingang van versie 2015 zijn doodgeboren personen en hun ouder(s) 

toegevoegd. Van de doodgeborenen in geen regulier identificatienummer bekend. Deze 

personen hebben RINPERSOONS = 'D' gekregen. 

Codelijst 

Waarde Label 

D RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, DOODGEBORENE 

N RINPERSOON IN BRP, GEEN ANUMMER BEKEND 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Basisregistratie 

Personenersoonsgegevens (BRP). 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. Met ingang van versie 2018 zijn personen toegevoegd die ouders hebben 

maar waarvan het identificatienummer van de persoon zelf onbekend is. Deze personen 

hebben RINPERSOONS = 'N' gekregen en een fictief identificatienummer. Met ingang van 
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versie 2015 zijn doodgeboren personen en hun ouder(s) toegevoegd. Van de doodgeborenen 

in geen regulier identificatienummer bekend. Deze personen hebben RINPERSOONS = 'D' 

gekregen en een fictief identificatienummer. 

RINPERSOONSpa 

Soort RINPERSOON (juridische) vader 

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 

G RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

RINPERSOONpa 

Samen met RINPERSOONSpa is dit de (juridische) vader 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met RINPERSOONS vormt RINPERSOON de unieke sleutel van een persoon. Door 

Centrale Bestandskoppeling (CBK) wordt aan een persoon een unieke code toegekend (de 

RINPERSOON). Als de persoon niet gevonden wordt in de GBABUS, dan wordt gekeken of 

het identificatienummer een burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) betreft, zo ja, dan 

wordt het burgerservicenummer vervangen door een unieke code (de RINPERSOON), en de 

RINPERSOONS krijgt de waarde S. Betreft het geen (geldig) burgerservicenummer dan kan 

geen RINPERSOON worden toegekend en wordt waarde van de RINPERSOONS op F gezet. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

RINPERSOONSMa 

Soort RINPERSOON (juridische) moeder 

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 

G RINPERSOON NIET IN GBA, GEEN SOFINR 

R RINPERSOON WEL IN GBA 
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RINPERSOONMa 

Samen met RINPERSOONSMa is dit de (juridische) moeder 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Samen met RINPERSOONS vormt RINPERSOON de unieke sleutel van een persoon. Door 

Centrale Bestandskoppeling (CBK) wordt aan een persoon een unieke code toegekend (de 

RINPERSOON). Als de persoon niet gevonden wordt in de GBABUS, dan wordt gekeken of 

het identificatienummer een burgerservicenummer (voorheen sofi-nummer) betreft, zo ja, dan 

wordt het burgerservicenummer vervangen door een unieke code (de RINPERSOON), en de 

RINPERSOONS krijgt de waarde S. Betreft het geen (geldig) burgerservicenummer dan kan 

geen RINPERSOON worden toegekend en wordt waarde van de RINPERSOONS op F gezet. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

XKOPPELNUMMER 

Deze code geeft aan op welke wijze de koppeling tussen ouder(s) en kind is gelegd 

Definitie  

De wijze waarop een koppeling tussen ouder(s) en kind is gelegd. 

Toelichting bij de definitie  

De verschillende koppelingswijzen zijn verdeeld over ongeveer honderd categorieën. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is nuttig bij het doen van kwaliteitsanalyses. Bij reguliere productie hoeft deze 

variabele niet te worden gebruikt. 
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