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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 Personen met inkomen als zelfstandige”.  

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
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestanden 

PINKZELFST2007 t/m 2010V1; 

PINKZELFST2011 t/m 2014V2; 

PINKZELFST2015V1. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De reden van V2 voor de jaren 2011-2014 is dat de volgorde van de variabelen is 

gewijzigd en de variabele SBIOVE2008V is toegevoegd 

 Voor de jaren 2007-2009 is de inschrijfdatum KVK en de gemeente van de vestiging 

niet gevuld. Dit betreffen de variabelen Datum_in_DGA en Datum_in_ZLF. 

 De personen in dit bestand zijn een deelpopulatie van de integrale 

inkomensbestanden uit het Inkomens Productie Systeem (IPS). Als gevolg van de 

recente herziening van de inkomstenstatistiek is ook hier sprake van een breuk in de 

reeks vanaf 2011. 

 In de bestanden is de SBI van de overige zelfstandige opgenomen (SBIOVE 2008V). 

Op basis van ingevulde belastingaangiften hebben we 45% van de overige 

zelfstandigen kunnen indelen naar een SBI (minimaal 2-cijferig). 

 Deze bestanden bevatten alle personen die in een jaar inkomen ontvangen uit 

werkzaamheden als zelfstandige. 

 Het meest recente jaar bevat voorlopige cijfers. Bij de voorlopige gegevens is een 

groot deel van de inkomens (winst) van zelfstandige ondernemers geïmputeerd, 

vanwege het ontbreken van de belastingaangiften. 

 Met voorlopige cijfers mogen geen laag regionale gegevens worden gepubliceerd, 

met uitzondering van afgeronde aantallen. 

 Publicatie van inkomensgegevens mag alleen bij een minimale celvulling van 

onafgerond 100 (0,1 x duizend). 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-

bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor 

Beleidstatistiek onder de thema’s Bevolking of Stelsel van Sociaal statistische 

Bestanden. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
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Inleiding 

Het team Microdataservices 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 “Personen met inkomen als zelfstandige”. 

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
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1. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Microdatabestanden 

Een record in het microdatabestand bevat informatie over een persoon die in een jaar 

inkomsten heeft gehad uit activiteiten als zelfstandige. Een persoon kan maar één keer in 

het bestand voorkomen. Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als 

sleutel(s) waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden.  

Populatieafbakening 

De doelpopulatie zijn zelfstandigen in particuliere huishoudens met een bekend inkomen 

die behoren tot de bevolking van Nederland op 31 december van het onderzoeksjaar. Bij 

inkomensgegevens gaat het om gegevens op jaarbasis.  

Een zelfstandige is hier gedefinieerd als iemand die arbeid verricht voor eigen rekening of 

risico: 

- in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of  

- als directeur-grootaandeelhouder (dga), of 

- in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of  

- als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep). 

De verschillende groepen zijn in het bestand apart te onderscheiden waardoor de 

onderzoeker de vrijheid heeft zijn gewenste selectie te maken. 

Zie ook de CBS-brede definitie van zelfstandige. 

Methodologie 

De zelfstandigen in dit bestand zijn feitelijk een deelpopulatie van de integrale 

inkomensbestanden uit het Inkomens Productie Systeem (IPS).  

Een zelfstandig ondernemer is als dusdanig getypeerd wanneer de persoon winstaangifte 

heeft gedaan. Deze groep is al beschikbaar in de Zelfstandigentab.  In de Zelfstandigentab 

zijn ook personen met winstaangifte die woonachtig zijn in het buitenland in de populatie 

opgenomen.  

Een dga wordt als dusdanig getypeerd wanneer de persoon in de fiscale loonaangifte 

(FLG) de code Soort inkomen 17: Loon directeur NV/BV onverzekerd voor de 

werknemersverzekeringen heeft gekregen. 

Een overige zelfstandige wordt als dusdanig getypeerd wanneer de persoon inkomen 

heeft uit overige arbeid. 

Een meewerkend gezinslid wordt als dusdanig getypeerd als de fiscale partner van degene 

die arbeidsbeloning fiscale partner betaalt of meewerkaftrek ontvangt.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen?tab=z#id=zelfstandige
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/zelfstandigentab-1995-2015
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In het IPS wordt onderscheid gemaakt naar de verschillende zelfstandigen en 

bijbehorende kenmerken zoals het wel of niet hebben van personeel. Belangrijke input 

voor deze kenmerken zijn de Satelliet zelfstandige ondernemers (SZO) en de Satelliet 

zelfstandige ondernemers: directeur grootaandeelhouders (SZO_DGA). In beide 

bestanden is de koppeling gemaakt tussen persoon en (fiscale) gegevens van diens bedrijf 

of bedrijven. 

Wanneer een zelfstandig ondernemer of dga  (mede)eigenaar is van meerdere bedrijven 

dan dient een enkel bedrijf geselecteerd te worden. Het belangrijkste bedrijf wordt 

gekozen aan de hand van: (1) of het bedrijf is opgenomen in het bedrijvenregister (ABR) 

als een Bedrijfseenheid (BE), (2) de hoogte van de omzet en (3) het aantal werkzame 

personen. 

De SZO wordt tevens ingezet om bij eventuele ontbrekende aangiften de winst van 

zelfstandig ondernemers te schatten.  

Verder is met behulp van de SZO’s het onderscheid te maken tussen wel of geen 

personeel. Het onderscheid bij zelfstandig ondernemers is gebaseerd op het uitbetalen van 

loon door het bedrijf. Bij de dga wordt dit bepaald door het aantal dga’s in mindering te 

brengen op het aantal werknemers. De overige zelfstandigen en meewerkende 

gezinsleden hebben geen personeel.  

De personen in dit bestand zijn feitelijk een deelpopulatie van de integrale 

inkomensbestanden uit het Inkomens Productie Systeem (IPS). Als gevolg van de recente 

herziening van de inkomstenstatistiek is ook hier sprake van een breuk in de reeks vanaf 

2011. Belangrijkste verandering is de verlegging van de peildatum van de populatie. 

Terwijl het jaarinkomen in het verleden werd vastgesteld voor de bevolking aan het eind 

van het jaar, is er nu voor gekozen de bevolking aan het begin van het jaar als basis te 

nemen. Als gevolg tellen we meer zelfstandigen in een jaar doordat overledenen nu in de 

populatie zitten. Daarnaast is de waarneming van diverse inkomensposten verbeterd, 

zoals een opwaardering van de netto huurwaarde van eigenwoningbezitters, een 

verbeterde waarneming van inkomsten uit overig onroerend goed en een lager bedrag aan 

betaalde rente op overige schulden. Dit heeft invloed op de hoogte van het persoonlijk 

inkomen. In tegenstelling tot de inkomensstatistieken zijn is de populatie in de 

PINKZELFST-bestanden al op basis van integrale waarneming en is al gebruik gemaakt 

van de nieuw sociaaleconomische categorie (SECJ). 

Meer uitgebreide informatie over de revisie van de inkomensstatistieken: 

https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/06/revisie-inkomensstatistiek.pdf?la=nl-nl 
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Selectie zelfstandige zonder personeel (zzp) 

Een zzp’er is de zelfstandig ondernemer zonder personeel, de dga zonder personeel en de 

overige zelfstandige. Een meewerkend gezinslid is geen zzp’er. Voorbeelden van 

selecties zijn op de volgende pagina te vinden. 

Gegevens op Statline 

De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de statlinetabellen:  

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken 

Zelfstandigen; voornaamste inkomen, vermogen, bedrijfstak  

Zelfstandigen; voornaamste inkomen, vermogen, bedrijfstak, regio 

Relevante artikelen 

CBS publiceert gegevens over het aantal mensen dat werkt als werknemer of zelfstandige. 

Deze gegevens zijn afkomstig uit verschillende statistieken die allen een eigen doel 

dienen en zijn vaak gebaseerd op verschillende bronnen. Ook zijn de uitkomsten niet 

altijd op dezelfde wijze gedefinieerd of geoperationaliseerd. In het artikel Werknemers en 

zelfstandigen: overeenkomsten en verschillen tussen CBS-cijfers worden de belangrijkste 

CBS-cijfers over het aantal werknemers en zelfstandigen op een rij gezet en de 

verschillen tussen deze cijfers verklaard. 

Meer informatie is te vinden op de themapagina’s Inkomen en bestedingen  en Arbeid en 

sociale zekerheid en in het dossier ZZP. 

  

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83186NED&D1=a&D2=a&D3=0-2&D4=0&D5=l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83361NED&D1=0,3,5,7-9&D2=0,l&D3=0-1,464,732,774,786,910,916&D4=7-8&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83357NED&D1=0,3,5,7-9&D2=0,l&D3=0&D4=74,109,168,198,261,389,427,444&D5=7-8&VW=T
https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B71F527E-A8E7-46AF-92BE-C04DFD68987C/0/2016ST01werknemersenzelfstandigen.pdf
https://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/B71F527E-A8E7-46AF-92BE-C04DFD68987C/0/2016ST01werknemersenzelfstandigen.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/inkomen-en-bestedingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/arbeid-en-inkomen/arbeid-en-sociale-zekerheid
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/dossier-zzp
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2. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  RINPERSOONS  A1 

  Soort rinpersoon   

2  RINPERSOON  A9 

  Samen met rinpersoons is dit de persoon   

3  I_HH_ID_crypt  A32 

  Versleutelde Huishouden ID   

4  AHLMI  F17 

  Aantal hhleden met (persoonlijk) inkomen   

5  MEEWAFT  F17 

  Meewerkaftrek   

6  MKBWV  F17 

  Mkb-winstvrijstelling   

7  STARTAFTAO  F17 

  Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid   

8  SPEURAFT  F17 

  Aftrek speur- en ontwikkelingswerk   

9  STAKINGAFT  F17 

  Stakingsaftrek   

10  ZELFAFT  F17 

  Zelfstandigenaftrek (inclusief eventuele startersaftrek)   

11  GES  F17 

  Geslacht   

12  GESTINKH  F17 

  Gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden   

13  H_INK  F17 

  Indicator huishouden met inkomen   

14  IMPZELF  F17 

  Code imputatiebron zelfstandige   

15  LFT  F17 

  Leeftijd van de persoon   

16  PERSINK  F17 

  Persoonlijk inkomen   

17  HERKOMST  F17 

  Herkomstgroepering (land, generatie)   

18  POSHHK  F17 

  Positie in het huishouden tov hoofdkostwinner   

19  SBIDGA2008V  A5 

  SBI 2008 van de dga   

20  SBIMEE2008V  A5 

  SBI 2008 van het meewerkend gezinslid   

21  SBIOVE2008V  A5 

  SBI 2008 van de overige zelfstandige   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

22  SBIZLF2008V  A5 

  SBI 2008 van de zelfstandige ondernemer   

23  SECJ  F2 

  Sociaaleconomische categorie (jaarbasis) (V3)   

24  SRTADR  F17.1 

  Populatieafbakening inkomensstatistiek   

25  SZBEIDZLF  F11 

  SZO: Bedrijfseenheid zelfstandig ondernemer   

26  SZBRONBEIDZLF  A1 

  SZO: Bron eenheid in SZO   

27  SZBRONSBIZLF  A1 

  SZO: Bron SBI zelfstandig ondernemer   

28  SZGKSBSZLF  F17 

  SZO: Grootteklasse zelfstandig ondernemer   

29  LOONDGA  F17 

  Loon directeur-grootaandeelhouder (niet verzekerd)   

30  INKOVE  F17 

  Inkomen uit overige arbeid   

31  WINST  F17 

  Inkomen uit eigen onderneming (winst zelfstandig ondernemer)   

32  TYPDGA  F1 

  Type directeur-grootaandeelhouder   

33  TYPMEE  F1 

  Type meewerkend gezinslid   

34  TYPOVE  F1 

  Type overige zelfstandige   

35  TYPZLF  F1 

  Type zelfstandige ondernemer   

36  Avp_Rech_ZLF  A9 

  Rechtsvorm van de belastingplichtige zelfstandig ondernemer   

37  Datum_in_ZLF  A8 

  Datum inschrijving KvK   

38  STATUS_ZLF  A1 

  VAR Zelfstandig ondernemer   

39  SZBEIDDGA  F11 

  SZO: Bedrijfseenheid van de directeur-grootaandeelhouder   

40  Avp_Rech_DGA  A9 

  Rechtsvorm van de belastingplichtige directeur-grootaandeelhouder   

41  SZGKSBSDGA  A2 

  GKSBS van de BE   

42  Datum_in_DGA  A8 

  Datum inschrijving KvK   

43  STATUS_DGA  A1 

  VAR DGA   
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Toelichting op de variabelen 

RINPERSOONS en RINPERSOON  

Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoons-

identificator het BSN. Het Burgerservicenummer (BSN) wordt als zeer identificerend 

beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern 

persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer (RINPERSOON).  

Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort 

identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RINPERSOON), die samen 

het BSN vervangen. Records met een BSN die zijn teruggevonden in de GBA zijn 

voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records hebben de waarde ‘R’ op 

RINPERSOONS gekregen. 

Indien het BSN geldig is maar niet wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het BSN 

versleuteld via een vaste formule en krijgt RINPERSOONS de waarde ‘S’. De combinatie 

van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een persoon. Evenzo kan 

worden aangenomen dat personen met RINPERSOONS ‘S’ een unieke waarde op 

RINPERSOON hebben gekregen. De meest voorkomende reden dat zo’n persoon wel een 

geldig BSN heeft maar niet in de GBA staat ingeschreven, is namelijk dat hij of zij in het 

buitenland woont. Door immigratie kan een persoon het ene jaar niet en het volgende jaar 

wel in de GBA staan ingeschreven. Records met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’ kunnen ook 

worden gekoppeld aan records in een ander microdatabestand met dezelfde waarden op 

RINPERSOONS en RINPERSOON: deze records hebben betrekking op dezelfde 

persoon.  

Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende 

microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde ‘R’ op 

RINPERSOONS hebben en in het andere bestand de waarde ‘S’, en vice versa. Deze 

situatie kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA 

stond ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval 

ook een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen. 

SBIZLF2008V, SBIDGA2008V, SBIOVE2008V en SBIMEE2008V 

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een classificatie van economische activiteiten en 

wordt door het CBS o.a. gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun 

hoofdactiviteit. Zie  SBI-2008 voor meer informatie. 

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de codelijst te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\sbi2008. 

SZBEIDZLF en SZBEIDDGA 

 De bedrijfseenheid (BE_ID) is een door het CBS gemaakte volgnummer van bedrijven 

en wordt als statistische eenheid gebruikt. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/sbi-2008/default.htm
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Een bedrijfseenheid wordt gekenmerkt door autonomie en externe gerichtheid. De 

autonomie heeft betrekking op beslissingen over het productieproces van een 

productengroep en het aanbieden van producten of diensten aan derden. Daarnaast moet 

de bedrijfseenheid te enquêteren zijn. Een bedrijfseenheid kan uit meer dan één juridische 

eenheid bestaan. 

Binnen een bedrijfseenheid wordt er in de regel één economische activiteit (volgens de 

SBI) uitgeoefend. De aan een BE_ID toegekende SBI wordt bepaald door het 

zwaartepunt (gebaseerd op het aantal werkzame personen) van activiteiten. 

Avp_Rech_ZLF en Avp_Rech_DGA 

De rechtsvormcode.  

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de rechtsvormcodelijst per jaar te vinden 

op:  \8_Utilities\Code_Listings\ rechtsvormen\rechtsvorm_JJJJ_string.sps. 

file://mspv1f/cvb3/AP_Data/8_Utilities/Code_Listings/Gemeentecodes/gemeentecodes_tm_2008.sps
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Voorkomende waarden van de variabelen 

RINPERSOONS 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF 

  

GES 

1 Man 

2 Vrouw 

  

H_INK 

0 Huishouden zonder inkomen 

1 Huishouden met inkomen 

2 Huishouden met extreem inkomen 

  

IMPZELF 

10 Zelfstandige, winstaangifte bekend 

20 Zelfstandige, winst geïmputeerd op basis van ondernemingsgegevens 

30 Zelfstandige, winst geïmputeerd uit voorlopige aanslagen of teruggaven 
(IB of ZVW) 

40 Zelfstandige, winst geïmputeerd uit hulpbestand zelfstandigen 

90 Geen zelfstandige, aangifte bekend 

91 Geen zelfstandige, aangifte van een voorgaand jaar bekend, winst op nul 
gesteld 

92 Geen zelfstandige, overig 

  

HERKOMST 

1 1    Nederland 

2 2.1  Overig westers land, 1e gen. 

3 2.2  Overig westers land, 2e gen. 

4 3.1  Niet-westers land, 1e gen. 

5 3.2  Niet-westers land, 2e gen. 

  

POSHHK 

1 1.1  Hoofdkostwinner 

2 1.2  Hoofdkostwinner, met partner 

3 2.1  Gehuwde partner 

4 2.2  Ongehuwde partner 

5 3.1  Minderjarig kind 

6 3.2  Meerderjarig kind 

7 4    Overig huishoudenslid 

  

SECJ 

11 Werknemer 

12 Directeur-grootaandeelhouder 

13 Zelfstandige 

14 Overig actief 

15 Meewerkend gezinslid 

21 Ontvanger werkloosheidsuitkering 
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SECJ (vervolg) 

22 Ontvanger bijstandsuitkering 

23 Ontvanger uitkering sociale voorziening overig 

24 Ontvanger uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid 

25 Ontvanger pensioenuitkering 

26 Nog niet schoolgaand/scholier/student met inkomen 

31 Nog niet schoolgaand/scholier/student zonder inkomen 

32 Overig zonder inkomen 

  

SRTADR 

1 1    Particulier huishouden 

1,4      Particulier, maar niet behorend tot huishoudenspopulatie 

2 2.1  IIT, bejaardentehuis 

3 2.2  IIT, overig 

4 2    IIT, type niet bekend 

  

SZBRONBEIDZLF 

1 ABR 

2 CBS-persoon 

3 KvK 

8 Winstaangifte T-1 

9 Onbekend 

  

SZBRONSBIZLF 

1 ABR 

2 CBS-persoon 

3 KvK 

4 Landbouw uit aangifte 

8 Winstaangifte T-1 

9 Onbekend 

  

SZGKSBSZLF 

0 0 werkzame personen 

10 1 werkzame persoon 

21 2 werkzame personen 

22 3 - 4 werkzame personen 

30 5 - 9 werkzame personen 

40 10 - 19 werkzame personen 

50 20 - 49 werkzame personen 

60 50 - 99 werkzame personen 

71 100 - 149 werkzame personen 

72 150 - 199 werkzame personen 

81 200 - 249 werkzame personen 

82 250 - 499 werkzame personen 

91 500 - 999 werkzame personen 

92 1000 - 1999 werkzame personen 

93 2000 en meer werkzame personen 

99 Onbekend aantal werkzame personen 
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TYPDGA 

0 Geen DGA 

1 DGA met personeel 

2 DGA zonder personeel 

  

TYPMEE 

0 Geen meewerkend gezinslid 

1 Meewerkend gezinslid 

  

TYPOVE 

0 Geen overige zelfstandige 

1 Overige zelfstandige 

  

TYPZLF 

0 Geen zelfstandig ondernemer 

1 Zelfstandig ondernemer met personeel 

2 Zelfstandig ondernemer zonder personeel 

  

STATUS_ZLF 

D DGA (VAR-DGA) 

L Loon (VAR-LOON) 

R Resultaat (VAR-ROW) 

W Winst (VAR-WUO) 

X onbekend 

Y onbekend 

Z onbekend 

  

SZGKSBSDGA 

0 0 werkzame personen 

10 1 werkzame persoon 

21 2 werkzame personen 

22 3 tot 5 werkzame personen 

30 5 tot 10 werkzame personen 

40 10 tot 20 werkzame personen 

50 20 tot 50 werkzame personen 

60 50 tot 100 werkzame personen 

71 100 tot 150 werkzame personen 

72 150 tot 200 werkzame personen 

81 200 tot 250 werkzame personen 

82 250 tot 500 werkzame personen 

91 500 tot 1000 werkzame personen 

92 1000 tot 2000 werkzame personen 

93 2000 en meer werkzame personen 

  

STATUS_DGA 

D DGA (VAR-DGA) 

L Loon (VAR-LOON) 

R Resultaat (VAR-ROW) 

W Winst (VAR-WUO) 
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STATUS_DGA (vervolg 

X onbekend 

Y onbekend 

Z onbekend 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

PINKZELFST2011V1 Eerste plaatsing 

PINKZELFST2012V1 Eerste plaatsing 

PINKZELFST2013V1 Eerste plaatsing 

PINKZELFST2014V1 Eerste plaatsing 

PINKZELFST2007V1 Eerste plaatsing 

PINKZELFST2008V1 Eerste plaatsing 

PINKZELFST2009V1 Eerste plaatsing 

PINKZELFST2010V1 Eerste plaatsing 

PINKZELFST2011V2 1 variabele toegevoegd 

PINKZELFST2012V2 1 variabele toegevoegd 

PINKZELFST2013V2 1 variabele toegevoegd 

PINKZELFST2014V2 1 variabele toegevoegd 

PINKZELFST2015V1 Eerste plaatsing 

 

 


