Microdata Services

Documentatie Nederlandse bevolking in het bezit
van een geldig rijbewijs
(RIJBEWIJZEN)

Datum: 31 maart 2022
2018
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 personen in het bezit van een geldig rijbewijs welke afkomstig zijn
van de RDW (Dienst Wegverkeer).”
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.“
.
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Beschikbare bestand(en):
De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2014 t/m 2022.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


De recordopbouw van de bestanden is voor alle jaren hetzelfde, met het verschil dat
het rijbewijs T (tractorrijbewijs) er pas met ingang van 2016 in zit.



Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden 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.
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1. Inleiding
Het team Microdata services 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
“Rijbewijzen”.
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
Beschrijving

Statistiek van personen die in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs voor een
personenauto, bus, bromfiets, motor en/of vrachtauto en eventueel een bijbehorend
aanhangerrijbewijs. Het gaat om alle personen die op 1 januari van het verslagjaar in het
bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Beschrijving van de populatie

Alle personen die mogen rijden met een personenauto, bus, bromfiets, motor en/of
vrachtauto en eventueel een aanhanger, omdat zij in het bezit zijn van een geldig
Nederlands rijbewijs.
Methodologie

Deze statistiek is gebaseerd op integrale tellingen van gegevens uit het rijbewijzenregister
van de RDW. Met behulp van deze registratie worden tellingen gemaakt van alle personen
in het bezit van een geldig rijbewijs op 1 januari van het verslagjaar. Na ontvangst van de
basisgegevens worden de geldige rijbewijzen uit het bestand geselecteerd. Ook worden op
persoonsniveau rijbewijscategorieën bijgespoeld indien nodig. Een voorbeeld ter
verduidelijking: iemand die in het bezit is van een vrachtautorijbewijs zou ook altijd in het
bezit moeten zijn van een autorijbewijs. Het bestand wordt gecontroleerd op dit soort vaste
combinaties, en ontbrekende rijbewijs categorieën worden aangevuld.
Bijlagen

variabelenwaardenRIJBEWIJZEN.xlsx
Peilmoment en periode
De bestanden hebben peildatum 1 januari. Het bestand is beschikbaar vanaf 1-1-2014.
Links met meer informatie
http://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83488NED/table?dl=135C2
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korteonderzoeksbeschrijvingen/rijbewijzen
Toelichting op de rijbewijs categorieën in het bestand
Het bestand geeft op persoonsniveau weer welke rijbewijs categorieën men in bezit heeft.
Het bestand bevat een variabele per rijbewijscategorie, waarbij: waarde 1 = bezit dit type
rijbewijs,
missing
=
bezit
dit
type
rijbewijs
niet.
Voor de rijbewijzen auto, vrachtauto en bus zijn de variabelen ‘TotaalB/C/D’ aanwezig die
weergeven of iemand in het bezit is van een auto, vrachtauto of bus rijbewijs. Er is ook
een uitsplitsing aanwezig tussen de groep met en zonder bijbehorend aanhangerrijbewijs:
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‘AlleenB’ heeft wel een autorijbewijs maar geen aanhangerrijbewijs voor de auto.
‘MagBE’ heeft een rijbewijs voor de auto plus aanhanger. ‘AlleenB’ en ‘MagBE’ tellen op
tot ‘TotaalB’.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Naam

Formaat

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
MagAM
persoon bezit bromfietsrijbewijs
AlleenB
persoon bezit autorijbewijs exclusief aanhanger
MagBE
persoon bezit autorijbewijs inclusief aanhanger
MagA
persoon bezit motorrijbewijs
AlleenC
persoon bezit vrachautorijbewijs exclusief aanhanger
MagCE
persoon bezit vrachtautorijbewijs inclusief aanhanger
AlleenD
persoon bezit busrijbewijs exclusief aanhanger
MagDE
persoon bezit busrijbewijs inclusief aanhanger
TotaalB
totaal autorijbewijzen: persoon bezit autorijbewijs in/excl aanhanger
TotaalC
totaal vrachtautorijbewijzen: persoon bezit vrachtautorijbewijs in/excl
aanhanger

A1

TotaalD
totaal busrijbewijzen: persoon bezit busrijbewijs in/excl aanhanger
MagT
persoon bezit tractorrijbewijs

F8
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F8
F8
F8
F8
F8
F8
F8
F8
F8
F8
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Toelichting op de variabelen
RINPERSOONS

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon
Definitie
Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan
uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Codelijst
Waarde
F
R
S

Label
RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF
RINPERSOON WEL IN GBA
RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF

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
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). 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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MagAM

Persoon bezit bromfietsrijbewijs.
AlleenB

Persoon bezit autorijbewijs exclusief aanhanger.
MagBE

Persoon bezit autorijbewijs inclusief aanhanger.
MagA

Persoon bezit motorrijbewijs.
AlleenC

Persoon bezit vrachtautorijbewijs exclusief aanhanger.
MagCE

Persoon bezit vrachtautorijbewijs inclusief aanhanger.
AlleenD

Persoon bezit busrijbewijs exclusief aanhanger.
MagDE

Persoon bezit busrijbewijs inclusief aanhanger.
TotaalB

Totaal autorijbewijzen: persoon bezit autorijbewijs in/excl aanhanger.
TotaalC

Totaal vrachtautorijbewijzen: persoon bezit vrachtautorijbewijs in/excl aanhanger.
TotaalD

Totaal busrijbewijzen: persoon bezit busrijbewijs in/excl aanhanger.
MagT

Persoon tractorrijbewijs.
Het tractorrijbewijs is ingevoerd op 1 juli 2015. Iedereen die in het bezit was van een
autorijbewijs, kreeg toen automatisch het bezit van een tractorrijbewijs.
Deze variabele is dus vanaf de bestanden 2016 aanwezig, gevuld.
Voorkomende waarden van de variabelen
MagAM t/m MagT
1 Persoon in bezit van het betreffende rijbewijs
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
RIJBEWIJZEN2014V1
RIJBEWIJZEN2015V1
RIJBEWIJZEN2016V1
RIJBEWIJZEN2017V1
RIJBEWIJZEN2018V1
RIJBEWIJZEN2019V1
RIJBEWIJZEN2020V1
RIJBEWIJZEN2021V1
RIJBEWIJZEN2022V1

Reden
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
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