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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 microdatabestanden betreffende de kenmerken van
bedrijfseenheden”
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Beschikbare bestanden:
111110 BEBUS 1999V1 t/m 2007V1
120315 BEBUS 2008V2
120315 BEBUS 2009V2
120719 BEBUS 2010V2
121219 BEBUS 2011V1

Versiegeschiedenis bestanden
Zie Bijlage A Versiegeschiedenis

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

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.

•

De koppelsleutel voor bedrijfseenheden is de BE_ID/BEID (het bedrijfsidentificatienummer). Dit is de sleutelvariabele om met andere bestanden te kunnen koppelen
(bijvoorbeeld ABR of Productiestatistieken). In deze bestanden komt het formaat niet
overeen met de BE_ID in het ABR vanwege dummy waarden. Zie de omschrijving
en toelichting op de variabele:
\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen\BEID.OMS.
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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:
•

‘111110 BEBUS 1999V1’;

•

‘111110 BEBUS 2000V1’;

•

‘111110 BEBUS 2001V1’;

•

‘111110 BEBUS 2002V1’;

•

‘111110 BEBUS 2003V1’;

•

‘111110 BEBUS 2004V1’;

•

‘111110 BEBUS 2005V1’;

•

‘111110 BEBUS 2006V1’;

•

‘111110 BEBUS 2007V1’;

•

‘120315 BEBUS 2008V2’;

•

‘120315 BEBUS 2009V2’;

•

‘120719 BEBUS 2010V2’;.

•

‘121219 BEBUS 2011V1’.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden 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 jaar 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
Microdatabestanden
De microdatabestanden komen uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).
Inhoud bestand
Diverse kenmerken van bedrijfseenheden.
Eenheid en populatie
Bedrijfseenheden
Historie
Beschikbaar vanaf verslagjaar 1999.
Bijzonderheden
Voor de verslagjaren 2006 tot en met 2009 is geanalyseerd op regkolniveau.
Het verslagjaar 2009 is gepubliceerd op bedrijfstakniveau van zowel SBI1993 als
SBI2008. Een verdere detaillering in SBI niveau kan tot onbetrouwbare uitkomsten
leiden. Vanaf het verslagjaar 2010 is geanalyseerd en gepubliceerd op bedrijfstakniveau
van SBI2008. Dit betekent dat een verdere detaillering van de cijfers op SBI niveau tot
onbetrouwbare uitkomsten kan leiden.
Voor de variabele GKSBS (grootteklasse) geldt dat deze geanalyseerd en gepubliceerd is
in de volgende 3 groepen: 1-9, 10-99 en >=100. Een verdere detaillering in grootteklasse
kan leiden tot onbetrouwbare uitkomsten.
SSB-REVISIE (2011/2012, STADIUM 2; VERSLAGJAREN 1999-2005):
1) Extrapolatie van onbekende bedrijfskenmerken op basis van bekende kenmerken in
omliggende jaren. Het komt voor dat een bedrijfskenmerk, zoals de grootteklasse van een
bedrijf, in een jaar onbekend is, terwijl deze een of twee jaar later wel bekend is. In
dergelijke gevallen worden onbekende waarden met terugwerkende kracht
geëxtrapoleerd. Dit zet met name voor de variabele GK in verslagjaar 2003 zoden aan de
dijk.
2) Fictieve BEID's in 2004 en 2005 met als eerste positie een "F" hebben op de eerste
positie een "H" gekregen. Dit is gedaan om duidelijk te maken dat dergelijke fictieve
bedrijfseenheden geen gelijkenis vertonen met fictieve bedrijfseenheden in de jaren 2006
ev. (zoals door A&L bepaald). A&L kenmerkt fictieve BEID's vanaf 2006 namelijk ook
met een "F" op de eerste positie.
3) Populatie bedrijfseenheden neemt iets af t.g.v. opnieuw aggregeren naar de oude
baandefinitie. Het gaat hier om zeer specifieke gevallen waar BEID's na de revisie niet
meer voorkomen, doordat alle desbetreffende banen zijn samengevoegd met andere banen
met een gelijk loonheffingnummer. Indien bij een dergelijke samenvoeging van twee
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banen sprake is van volledige overlap komt één van de desbetreffende BEID's als
baankenmerk te vervallen. Er moet immers één BEID worden gekozen. Als deze situatie
geldt voor alle banen bij een BEID is het desbetreffende BEID dus niet meer relevant en
wordt daardoor verwijderd uit het eindbestand BEJJJJINTV2. Deze verwijdering betreft
enkele tientallen tot een paar honderd BEID's per jaar.
Kort samengevat gebeurt het volgende in de eindintegratie:
•

geldigheidsperiode van (kenmerken van) bedrijfseenheden is consistent gemaakt met
geldigheid van banen bij het desbetreffende BEID. Kortom: er is gezorgd dat op alle
peilmomenten bedrijfskenmerken kunnen worden gevonden bij een baan.

•

einddatums van bedrijfseenheden die liggen na het verslagjaar zijn op "88888888'
(lopend) gezet.

•

SBI-variabelen zijn, waar nodig, aangevuld met voorloopnullen.

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 de microdatabestanden
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.
Kwaliteitsaanduiding
De kwaliteit van de gegevens is als volgt aangegeven:
A

geanalyseerd, gebruikt in publicatie en/of gebuikt als afleiding voor de publicatie,

B

variabele is geanalyseerd en is niet gebruikt in publicaties,

C

naar de variabele is nog niet gekeken

D variabele is deels geanalyseerd en dus deels betrouwbaar en gebruikt in publicaties.
De volgende variabelen hebben code D: SBI1993VJJJJ, SBI2008VJJJJ, GKSBS.
De rest van de variabelen heeft code A.

Nr Variabele & label
1 BEID
Bedrijfseenheid identificatie (gedeeltelijk niet
koppelbaar met ABR)
2 DATUMAANVANGBEIDPERIODE
Datum aanvang BEID in beschreven periode
3 DATUMEINDEBEIDPERIODE
Datum einde BEID in beschreven periode
4 DATUMAANVANGBEID
Datum aanvang BEID
5 DATUMEINDEBEID
Datum einde BEID
6 SBI1993VJJJJ
Standaard BedrijfsIndeling 1993
7 SBI2008VJJJJ
Standaard BedrijfsIndeling 2008
8 GKSBS
Grootteklasse SBS, bedrijfsgrootte op basis
van het aantal werkzame personen
9 GEMHVJJJJ
Gemeentecode van het vestigingsadres van
de hoofdvestiging
10 GK (leeg vanaf 2006)
Bedrijfsgrootte
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Format
Tekst

Lengte

Decimalen
8

0

Tekst

8

0

Tekst

8

0

Tekst

8

0

Tekst

8

0

Tekst

5

0

Tekst

5

0

Tekst

2

0

Tekst

4

0

Tekst

1

0
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt per variabele meer informatie gegeven.
1 BEID
Bedrijfseenheid identificatie (gedeeltelijk niet koppelbaar met ABR)
2 DATUMAANVANGBEIDPERIODE
Datum aanvang BEID in beschreven periode
77777777
88888888
99999999

Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode
Wordt pas lopend na de verslagperiode
Is beëindigd vóór de verslagperiode

3 DATUMEINDEBEIDPERIODE
Datum einde BEID in beschreven periode
77777777
88888888
99999999

Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode
Wordt pas lopend na de verslagperiode
Is beëindigd vóór de verslagperiode

4 DATUMAANVANGBEID
Datum aanvang BEID
88888888
99999999

aanvang voor verslagjaar
geen betalingen in verslagjaar

5 DATUMEINDEBEID
Datum einde BEID
88888888
99999999

lopend aan het einde van het verslagjaar
geen betalingen in verslagjaar

6 SBI1993VJJJJ
Standaard BedrijfsIndeling 1993
Variabele komt niet meer voor in 2011
7 SBI2008VJJJJ
Standaard BedrijfsIndeling 2008
8 GKSBS
Grootteklasse SBS, bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen
-00
10
21
22
30
40
50
60
71

Onbekend
0
werkzame personen
1
werkzame personen
2
werkzame personen
3 - 4 werkzame personen
5 - 9 werkzame personen
10 - 19 werkzame personen
20 - 49 werkzame personen
50 - 99 werkzame personen
100 – 149 werkzame personen
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8 GKSBS (vervolg)
Grootteklasse SBS, bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen
72
81
82
91
92
93

150 – 199 werkzame personen
200 – 249 werkzame personen
250 – 499 werkzame personen
500 – 999 werkzame personen
1000 - 1999 werkzame personen
>= 2000 werkzame personen

9 GEMHVJJJJ
Gemeentecode van het vestigingsadres van de hoofdvestiging
10 GK
Bedrijfsgrootte
Variabele komt niet meer voor in 2011
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Bijlage A Versie geschiedenis
Bestandsnaam

Reden

111110 BEBUS 1999V1
111110 BEBUS 2000V1
111110 BEBUS 2001V1
111110 BEBUS 2002V1
111110 BEBUS 2003V1
111110 BEBUS 2004V1
111110 BEBUS 2005V1
111110 BEBUS 2006V1
111110 BEBUS 2007V1
111110 BEBUS 2008V1
111110 BEBUS 2009V1
120123 BEBUS 2010V1
120315 BEBUS 2008V2
120315 BEBUS 2009V2
120719 BEBUS 2010V2
121219 BEBUS 2011V1

Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
De variabele GEMHV2008 is nu gevuld met waarden.
De variabele GEMHV2009 is nu gevuld met waarden.
Definitieve gegevens
Eerste plaatsing, voorlopige gegevens
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