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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het
CBS beschikbaar gestelde microdatabestand betreffende de huishoudens van personen die
voorkomen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)”.
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Beschikbaar bestand:
121212 GBAHUISHOUDENSBUS 2011V2.
Versiegeschiedenis bestanden
Zie bijlage A Versiegeschiedenis

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:
•

De combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS identificeert een persoon.
Dit zijn de sleutelvariabelen om met andere bestanden te kunnen koppelen.

•

Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM en RIN naar
RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere
wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten
spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat
RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen.

•

De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen zijn voor de Remote Access en
On-site gebruikers te vinden op \8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. In
verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze map maandelijks
geactualiseerd.

•

Vanaf 2012 wordt er geen GBA-selectiebestand meer toegevoegd. De beschikbare
GBA-bestanden staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de
thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze
bestanden geldt de gebruikelijke procedure.

•

Het bestand 121212 GBAHUISHOUDENSBUS 2011V2 vervangt 120924
GBAHUISHOUDENSBUS 2011V1. De reden voor de versie 2 is dat in de versie 1
circa 10 duizend personen in institutionele huishoudens in de periode 1 januari 2011
t/m 31 december 2011 ten onrechte niet als zodanig waren opgenomen. Die fout is
hersteld. Voor het algemene gebruik van dit bestand zijn de gevolgen van het gebruik
niet zo groot, maar wel voor gebruikers die specifiek institutionele huishoudens
onderzoeken. Daarnaast wordt met de plaatsing van de versie 2 weer 100%
aansluiting bij het gepubliceerde aantal personen in institutionele huishoudens per
1 januari 2012 bereikt.

•

De data in dit bestand is geschikt als achtergronddata (of als verrijkingsdata). Voor
demografische analyses wordt aangeraden contact op te nemen met het centrum voor
beleidsstatistiek.
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1. Inleiding
Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB@CBS.nl) worden microdatabestanden van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door
externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van de
microdatabestanden
•

‘121212 GBAHUISHOUDENSBUS 2011V2’.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen het microdatabestand zoals populatieafbakening
en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt allereerst de bestandsindeling gegeven. Daarnaast worden voor de
categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
Bij dit rapport is per bestand een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze
bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste
vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen
worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van belang kan zijn
omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn.
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2. Toelichting op de bestanden
Microdatabestand
Dit microdatabestand komt uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).
Dit microdatabestand bevat Alle personen die vanaf 1995 in de GBA voorkomen, met
gegevens over het huishouden waartoe zij behoren, met aanvang en einde hiervan.
Eenheid en populatie
Bevat alle personen die vanaf 1995 in de GBA ingeschreven zijn (geweest).
Op willekeurige peilmomenten kan van een persoon de plaats in het huishouden en de
huishoudenssamenstelling worden bepaald. Met het bestand worden zowel huishoudens
per periode als personen in huishoudens per periode afgebakend en beschreven. De
huishoudensvariabelen zijn voor ruim 90% gebaseerd op de GBA en voor een kleine 5%
op gegevens over huishoudens uit andere registerbronnen (voorlopige en definitieve
aanslaggegevens, zorg- en de huurtoeslag, bijstandsuitkeringen). De overige 5% wordt
geïmputeerd op basis van huishoudensgegevens uit de EBB. Met een code in het bestand
is aangegeven of een huishouden geïmputeerd is.
Binnen één versie van het bestand zijn de huishoudensgegevens longitudinaal consistent.
Zodra er iets in het huishouden verandert krijgt het een nieuwe combinatie van
DATUMAANVANGHH en HUISHOUDNR. Deze verandering kan zowel de
samenstelling van het huishouden zijn als een adreswijziging van het huishouden. De
variabelen DATUMAANVANGHH en HUISHOUDNR vormen de sleutel van het
huishouden. Om de leden van een huishouden bij elkaar te sorteren dient te worden
geaggregeerd op deze 2 sleutels. Als alleen de kenmerken van de entiteit huishouden
benodigd zijn dat volstaat het om REFPERSOONHH = 1 te selecteren.
Bijzonderheden
Het longitudinaal bestand personen in huishoudens beoogt volledig aan te sluiten om de
personen in de component GBAPERSOON. In de eerste versie (GBAHUISHOUDENSBUS2010V2) was dit nog niet het geval. In die versie was de adreshistorie van circa 60
duizend personen die in de periode 1995-2003 zijn overleden personen niet bekend. Een
ander probleem was de periode 1995-1997. In die periode werden te veel
eenpersooonshuishoudens geteld. Ca 300 duizend gehuwde personen waren door een fout
in de basisbestanden, ten onrechte, als niet-gehuwd verwerkt. Bovenstaande problemen
zijn opgelost. Desondanks sluit de populatie in huishoudens op willekeurige
peilmomenten voor 1 januari 2012 niet volledig aan op de populatie zoals deze is
gepubliceerd op STATLINE. De GBAHUISHOUDENSBUS is een 'levende' bus. Veranderingen in het verleden die (veel) later bekend wordt alsnog op de feitelijke gebeurtenisdatum in de GBAHUISHOUDENSBUS verwerkt.
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A. tellen van huishoudens
Voor het tellen van het aantal huishoudens moet geselecteerd worden op
referentiepersoon (REFPERSOONHH=1).
B. afleiden andere gegevens op huishoudenniveau
Om een gegeven af te leiden op huishoudenniveau (bijvoorbeeld aantal huishoudens met
kinderen jonger dan 12) moet geselecteerd worden met zowel HUISHOUDNUMMER als
DATUMAANVANGHH. Deze combinatie is nodig omdat een huishouden niet alleen
met een HUISHOUDNUMMER te identificeren is.
Zeer grote huishoudens met veel mutaties per jaar krijgen niet bij iedere verandering een
nieuw HUISHOUDNUMMER, maar wel een nieuwe DATUMAANVANGHH. In deze
gevallen identificeert de combinatie HUISHOUDNUMMER en DATUMAANVANGHH
het huishouden.
Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)
Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op
microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit
registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt.
Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een
samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking
van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw van het microdatabestand
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.
Nr Variabele & label
1 RINPERSOONS
Soort rinpersoon
2 RINPERSOON
Rinpersoon
3 DATUMAANVANGHH
Aanvangsdatum van het huishouden
4 DATUMEINDEHH
Beëindigingsdatum van het huishouden
5 HUISHOUDNR
Uniek identificatienummer huishouden op
peilmoment
6 TYPHH
Type huishouden
7 PLHH
Plaats van persoon in het huishouden
8 REFPERSOONHH
Persoon is de referentiepersoon in het
huishouden
9 AANTALPERSHH
Aantal personen in het huishouden
10 AANTALKINDHH
Aantal personen met plaats thuiswonend
kind in het huishouden
11 AANTALOVHH
Aantal personen met plaats overig lid in het
huishouden
12 GEBJAARJONGSTEKINDHH
Geboortejaar jongste thuiswonend kind in
het huishouden
13 GEBMAANDJONGSTEKINDHH
Geboortemaand jongste thuiswonend kind
in het huishouden
14 GEBJAAROUDSTEKINDHH
Geboortejaar oudste thuiswonend kind in
het huishouden
15 GEBMAANDOUDSTEKINDHH
Geboortemaand oudste thuiswonend kind in
het huishouden
16 IMPUTATIECODEHH
Huishouden is geimputeerd
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Format
Tekst

Lengte

Decimalen
1

0

Tekst

9

0

Tekst

8

0

Tekst

8

0

Tekst

12

0

Tekst

1

0

Tekst

2

0

Tekst

1

0

Getal

4

0

Getal

2

0

Getal

2

0

Tekst

4

0

Tekst

2

0

Tekst

4

0

Tekst

2

0

Tekst

1

0
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt per variabele meer informatie gegeven. Van de categoriale
variabelen worden de waarden en hun betekenis gegeven.
1 RINPERSOONS
Soort rinpersoon
F
G
R

Rinpersoon niet in GBA, Origineel foutief burgerservicenummer
Niet gekoppeld, bij koppeling anders dan op burgerservicenummer
RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA)

2 RINPERSOON
Rinpersoon
3 DATUMAANVANGHH
Aanvangsdatum van het huishouden
4 DATUMEINDEHH
Beëindigingsdatum van het huishouden
5 HUISHOUDNR
Uniek identificatienummer huishouden op peilmoment
6 TYPHH
Type huishouden
1
2
3
4
5
6
7
8

Onbekend
Eenpersoonshuishouden
Niet-gehuwd paar zonder kinderen
Gehuwd paar zonder kinderen
Niet-gehuwd paar met kinderen
Gehuwd paar met kinderen
Eenouderhuishouden
Overig huishouden
Institutioneel huishouden

7 PLHH
Plaats van persoon in het huishouden
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-10

Thuiswonend kind
Alleenstaande
Partner in niet-gehuwd paar z. kinderen
Partner in gehuwd paar zonder kinderen
Partner in niet-gehuwd paar met kinderen
Partner in gehuwd paar met kinderen
Ouder in eenouderhuishouden
Referentiepersoon in overig huishouden
Overig lid van een huishouden
Onbekend
Lid van institutioneel huishouden
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8 REFPERSOONHH
Persoon is de referentiepersoon in het huishouden
0
1

Nee
Ja

9 AANTALPERSHH
Aantal personen in het huishouden
10 AANTALKINDHH
Aantal personen met plaats thuiswonend kind in het huishouden
11 AANTALOVHH
Aantal personen met plaats overig lid in het huishouden
12 GEBJAARJONGSTEKINDHH
Geboortejaar jongste thuiswonend kind in het huishouden
Niet van toepassing
13 GEBMAANDJONGSTEKINDHH
Geboortemaand jongste thuiswonend kind in het huishouden

-01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Niet van toepassing
Onbekend
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

14 GEBJAAROUDSTEKINDHH
Geboortejaar oudste thuiswonend kind in het huishouden
Niet van toepassing
15 GEBMAANDOUDSTEKINDHH
Geboortemaand oudste thuiswonend kind in het huishouden

-01
02
03
04
05
06
07

Niet van toepassing
Onbekend
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
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15 GEBMAANDOUDSTEKINDHH (vervolg)
Geboortemaand oudste thuiswonend kind in het huishouden
08
09
10
11
12

Augustus
September
Oktober
November
December

16 IMPUTATIECODEHH
Huishouden is geimputeerd
0
1

Nee
Ja
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Bijlage A Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

111107 GBAHUISHOUDENSBUS 2010V1
120924 GBAHUISHOUDENSBUS 2011V1
121212 GBAHUISHOUDENSBUS 2011V2

14

Reden
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Verbeterde data

