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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 Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd
partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA)
ingeschreven personen..”

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):
Het bestand is beschikbaar over de periode 1995 t/m 2021 (longitudinaal).
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


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.
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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
“Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen.”.
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 inhoud van de bestanden
Onderwerp microdatabestand(en)

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

De GBAVERBINTENISPARTNERBUS is een sleutelbestand voor het aan elkaar koppelen
van alle in de GBA ingeschreven personen die (ooit) een verbintenis met elkaar zijn
aangegaan. Van deze verbintenis is het type verbintenis, de aanvangsdatum en eventueel de
einddatum opgenomen. Indien er een einddatum is opgenomen is ook de reden hiervan
opgenomen. Tot slot is er een koppelnummer toegevoegd. Het koppelnummer geeft een
indicatie van de zekerheid dat met de juiste verbintenispartner is gekoppeld. Partners binnen
een verbintenis hoeven ten tijde van deze verbintenis niet op één adres te wonen. Doel van de
bus: De bus is bedoeld om (persoons)kenmerken van beide verbintenispartners te achterhalen.
Uit de bus kan NIET het aantal gesloten verbintenissen in een bepaalde periode worden
afgeleid. De bus verschijnt eenmaal per jaar. Onder een verbintenis wordt zowel een huwelijk
als een geregistreerd partnerschap verstaan. Huwelijk: Wettelijke verbintenis tot het
samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat het huwelijk ook open voor personen
van hetzelfde geslacht. Geregistreerd partnerschap: Een op het huwelijk lijkende relatie tussen
twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de
Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Indien een persoon meerdere malen een verbintenis is aangegaan komt deze persoon even zo
vele malen voor in de bus. Iedere verbintenis komt altijd tweemaal voor in de bus: - Eenmaal
met een persoon als RINPERSOON; - Eenmaal met deze zelfde persoon als
RINPERSOONVERBINTENISP (=partner).
Beschrijving van de populatie

Verbintenis(sen) van sinds 1 januari 1995 in de GBA ingeschreven personen die via huwelijk
of geregistreerd partnerschap met elkaar verbonden zijn (geweest). Exclusief verbintenissen
waarvan het identificatienummer van de partner niet bekend is.
Methodologie

De verbintenisgeschiedenis van een persoon is mogelijk niet helemaal compleet. Redenen
hiervoor zijn:
- Verbintenissen waarvan de partner in het buitenland woont, ontbreken. Er is dan immers
geen identificatienummer van de partner bekend.
- Verbintenissen waarvan de partner vóór de start van de GBA (in oktober 1994) is overleden
of geëmigreerd, ontbreken. Er is dan immers geen identificatie mogelijk.
De component is als BUSCOMPONENT opgezet. Dit betekent dat nieuwe informatie over
verbintenissen in het verleden, in elke nieuwe versie van de bus zijn verwerkt.
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Vanaf 1998 is het mogelijk om in plaats van een huwelijk een verbintenis via een geregistreerd
partnerschap vast te leggen. Het geregistreerd partnerschap staat van meet af aan open voort
partners van gelijk geslacht. Vanaf april 2001 staat het huwelijk ook open voor partners van
gelijk geslacht. Vanaf 2001 kan een geregistreerd partnerschap in een huwelijk worden
omgezet. Van 2001 tot april 2009 kon een huwelijk worden omgezet in een geregistreerd
partnerschap. Een klein aantal verbintenissen (<500) voldoet aan deze regels maar is wel
logisch verklaarbaar (bijvoorbeeld door geslachtswijziging).
Partners binnen een verbintenis hoeven ten tijde van deze verbintenis niet op één adres te
wonen.
Bijlagen

variabelenwaardenGBAVERBINTENISPARTNERBUS.xlsx
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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

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
AANVANGVERBINTENIS
EINDEVERBINTENIS
RINPERSOONSVERBINTENISP
RINPERSOONVERBINTENISP
REDENBEEINDIGINGVERBINTENIS
TYPEVERBINTENIS
XKOPPELNRVERBINTENIS
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
RINPERSOONS

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).
Toelichting bij het gebruik
Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de persoon
Codelijst
Waarde
R

Label
RINPERSOON WEL IN GBA/BRP

RINPERSOON

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 (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 RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon
AANVANGVERBINTENIS

Datum aanvang van de verbintenis
Definitie
Begindatum van een verbintenis
Toelichting bij de definitie
Onder een verbintenis wordt zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap verstaan.
Huwelijk: Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat
het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht. Geregistreerd partnerschap: Een
op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht,
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vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het
geregistreerd partnerschap ingevoerd. Partners binnen een verbintenis hoeven ten tijde van
deze verbintenis niet op één adres te wonen.
EINDEVERBINTENIS

Datum beëindiging van de verbintenis
Definitie
Einddatum van een verbintenis
Toelichting bij de definitie
Onder een verbintenis wordt zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap verstaan.
Huwelijk: Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Sinds april 2001 staat
het huwelijk ook open voor personen van hetzelfde geslacht. Geregistreerd partnerschap: Een
op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht,
vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het
geregistreerd partnerschap ingevoerd. Partners binnen een verbintenis hoeven ten tijde van
deze verbintenis niet op één adres te wonen.
Codelijst
Waarde
88888888

Label
lopende verbintenis

RINPERSOONSVERBINTENISP

Indicator voor de oorsprong van persoon-id van de verbintenispartner
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.
Codelijst
Waarde
R

Label
RINPERSOONP WEL IN GBA

RINPERSOONVERBINTENISP

Persoon-id van de verbintenispartner
Definitie
Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.
REDENBEEINDIGINGVERBINTENIS

Reden beëindiging van de verbintenis
Definitie
De reden van het beëindigen van een verbintenis.
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Toelichting bij de definitie
Een verbintenis kan worden beëindigd door (echt)scheiding of door overlijden van een van
beide verbintenispartners. Daarnaast kan een verbintenis ook worden beëindigd door
omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap of door omzetting van een
geregistreerd partnerschap in een huwelijk.
Codelijst
Waarde
S
O
D
H
P

Label
Onbekend
Ontbonden door (echt)scheiding
Ontbonden door overlijden partner
Ontbonden door overlijden persoon
Ger. partnerschap omgezet in huwelijk
Huwelijk omgezet in ger. partnerschap

TYPEVERBINTENIS

Huwelijk of geregistreerd partnerschap
Definitie
Typering van een verbintenis
Toelichting bij de definitie
Typering van de verbintenis. Verbintenis: Huwelijk of geregistreerd partnerschap. Huwelijk:
Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Geregistreerd partnerschap: Een
op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht,
vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand.
Codelijst
Waarde
H
P

Label
onbekend
huwelijk
geregistreerd partnerschap

XKOPPELNRVERBINTENIS

Kwaliteit van de koppeling
Definitie
De wijze van de totstandkoming van een koppeling tussen twee verbintenispartners.
Toelichting bij de definitie
De koppeling moet uniek zijn om voor te mogen komen in het bestand.
Codelijst
Waarde
1
2
3

Label
onbekend
op wederz. id + verb.aanvangsdatum
op 1 id + verb.aanvangsdatum
op geb.data + 4 andere kenmerken
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Waarde
4
5
6
7

Label
op geb.data + 2 andere kenmerken
op geb.data + verb.aanvangsdatum
op geb.data + verb.eindedatum
op wederz. id + verb.aanvdat met afwi...
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
GBAVERBINTENISPARTNERBUS 2012V1
GBAVERBINTENISPARTNERBUS 2013V1
GBAVERBINTENISPARTNERBUS 2013V2
GBAVERBINTENISPARTNER2014BUSV1
GBAVERBINTENISPARTNER2015BUSV1
GBAVERBINTENISPARTNER2016BUSV1
GBAVERBINTENISPARTNER2017BUSV1
GBAVERBINTENISPARTNER2018BUSV1
GBAVERBINTENISPARTNER2019BUSV1
GBAVERBINTENISPARTNER2020BUSV1
GBAVERBINTENISPARTNER2021BUSV1
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Vervangt 2013V2
Vervangt 2014V1
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Vervangt 2016V1
Vervangt 2017V1
Vervangt 2018V1
Vervangt 2019V1
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