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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 Kwalitatieve kenmerken van banen van werknemers.” 

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 bestand(en):  

140930 BAANKENMERKENBUS 1999V3 t/m 2012V2; 

BAANKENMERKENBUS 2013V2 t/m 2014V2; 

BAANKENMERKENBUS 2015V1; 

BAANKENMERKENBUS 2015V2; 

BAANKENMERKENBUS 2016V1.  

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De variabele LHNRBAANID is vanwege onthullingsgevaar op nul gezet. 

 In 1999 en 2000 zijn de variabelen SOORTBAANID en ARBEIDSRELATIE-BAANID 

leeg.  

 De variabele AUTOVANDEZAAKBAANID is voor 1999-2005 leeg. 

 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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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 

“Kwalitatieve kenmerken van banen van werknemers”. 

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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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Het bestand vertegenwoordigt alle banen van werknemers gedurende een jaar. Van elke baan 

wordt een aantal kenmerken gegeven, bijvoorbeeld soort contract, type werknemer. Ook 

wordt aangegeven op welke periode de gegevens betrekking hebben. De definitie van "baan" 

die ten grondslag ligt aan dit bestand is "een arbeidsovereenkomst tussen een bedrijf en een 

persoon". Dat wil zeggen dat een persoon bij 1 bedrijf op 1 moment niet meer dan 1 baan 

kan hebben. 

Beschrijving van de populatie 

Alle banen van werknemers (bij in Nederland gevestigde bedrijven) gedurende een jaar. 

Procesverloop 

De voornaamste input voor dit proces is de SSB-component SPOLISbus. Die component 

bevat gegevens over banen, zoals geregistreerd in de polisadministratie van het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). In dit bestand is een baandefinitie 

gehanteerd die toelaat dat een persoon bij hetzelfde bedrijf op hetzelfde moment meerdere 

banen kan hebben. In het proces worden de banen geaggregeerd naar een andere 

baandefinitie, waarbij een persoon op hetzelfde moment bij hetzelfde bedrijf slechts één baan 

kan hebben. Verder wordt de baansleutel longitudinaal consistent gemaakt, zodat banen in de 

tijd kunnen worden gevolgd. Slechts een selectie van de variabelen uit de SPOLISbus wordt 

opgenomen in dit bestand. Bovenstaande is een sterk vereenvoudigde voorstelling van zaken. 

Voor een meer gedetailleerde weergave van het proces, zie VIR-documentatie P.SMI. NB: 

Deze component vormt samen met de SSB-componenten BAANSOMMENJJJJTABVV, 

BAANPRSMNDBEDRAGJJJJTABVV, BAANPRSJAARBEDRAGJJJJTABVV EN 

HFDBAANJJJJBUSVV een set onderling samenhangende en koppelbare bestanden. Deze 

set bestanden is op baanniveau niet koppelbaar met de SPOLISBUS, in verband met de 

verschillende baandefinities en daarvan afgeleide sleutels. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/spolisbus-banen-en-lonen-van-polisadministratie
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 BAANID A10 

4 AANVANGBAANID A8 

5 EINDEBAANID A8 

6 BEIDBAANID A8 

7 LHNRBAANID A12 

8 DATUMAANVANGBAANID A8 

9 DATUMEINDEBAANID A8 

10 SOORTBAANID A1 

11 ARBEIDSRELATIEBAANID A1 

12 INDWAOBAANID A1 

13 INDWWBAANID A1 

14 CAOSECTORBAANID A4 

15 SECTBAANID A2 

16 LBTABBAANID A3 

17 AUTOVANDEZAAKBAANID A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

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 Label 

A RINPERSOON NIET IN GBA, POLISNUMMER 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S 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. 

BAANID 

Door het CBS bepaalde identificatie van de baan 

Definitie  

Een baan, arbeidsrelatie tussen een persoon en een bedrijfseenheid, identificerend 

betekenisloos nummer. 
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Toelichting bij de definitie  

De baanid hoort bij een baandefinitie die meerdere gelijktijdige banen van dezelfde persoon 

bij dezelfde bedrijfseenheid uitsluit. 

Toelichting bij het gebruik  

De BAANID is longitudinaal consistent gemaakt om banen door de tijd te kunnen volgen. 

AANVANGBAANID 

Aanvang baanid (datumsleutel) 

Definitie  

Aanvang geldigheid attributen BAANID. 

Toelichting bij de definitie  

AANVANGBAANID EN EINDEBAANID geven samen de geldigheidsduur weer van 

attributen van banen binnen het verslagjaar. Let op deze begin- en einddatums geven dus niet 

de geldigheidsduur van de gehele baan weer. DATUMAANVANGBAANID en 

DATUMEINDEBAANID geven samen de geldigheidsduur van de hele baan weer. 

EINDEBAANID 

Einde baanid (datumsleutel) 

Definitie  

Einde geldigheid attributen BAANID. 

Toelichting bij de definitie  

Dit veld geeft samen met het veld AANVANGBAANID de geldigheidsduur weer van 

attributen van banen binnen het verslagjaar. 

BEIDBAANID 

Bedrijfseenheid identificatie 

Definitie  

Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer 

Toelichting bij de definitie  

De gecoördineerde statistische eenheid van bedrijf zoals vastgelegd in het Algemeen 

Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. Fictieve bedrijfseenheden Als het bedrijf waarbij de 

werknemer volgens de Polisadministratie werkzaam is niet terug gevonden kan worden in 

het ABR dan wordt er een fictieve BEID toegekend. Deze fictieve bedrijfseenheid is 

gebaseerd op de administratieve bedrijfseenheden "loonbelastingnummer"(LB) en 

"bedrijfsverenigingsaansluitingsnummer (BVA). Met de fictieve bedrijfseenheid worden de 

banen van werknemers die het hetzelfde bedrijf behoren dus ook als zodanig vastgelegd. 

Voor meer informatie over de bedrijfseenheid: 

http://intranet/StatCoord/bos/Documentatie/Statistische_Eenheden/Standaardeenheden.doc 

Toelichting bij het gebruik  

De fictieve bedrijfseenheden zijn in de variabele BEID opgenomen en te herkennen aan een 

letter op de eerste positie van deze variabele. De letter "A" betekent dat de betreffende 
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fictieve bedrijfseenheid voor het eerst in het verslagjaar 1999 is aangemaakt, "B" in het 

verslagjaar 2000 etc. De fictieve bedrijfseenheden zijn consistent in de tijd toegekend. Vanaf 

verslagjaar 2006 worden fictieve bedrijfseenheden gekenmerkt door een "F" op de eerste 

positie. 

LHNRBAANID 

Loonheffingennummer 

Definitie  

Loonbelastingnummer van de desbetreffende werkgever, behorende bij de baan. 

DATUMAANVANGBAANID 

Datum aanvang inkomstenverhouding 

Definitie  

Aanvangsdatum van de baan. 

Toelichting bij de definitie  

DATUMAANVANGBAANID en DATUMEINDEBAANID geven samen de 

geldigheidsduur van de hele baan weer. Let op: deze begin- en einddatums geven dus de 

geldigheidsduur van de gehele baan weer dit in tegenstelling tot AANVANGBAANID EN 

EINDEBAANID, die periodes afbakenen waarin de kenmerken van de baan (attributen) niet 

veranderen. Een baan kan bestaan uit meerdere van dergelijke periodes. 

DATUMEINDEBAANID 

Datum einde inkomstenverhouding 

Definitie  

Einddatum van de baan. 

Toelichting bij de definitie  

DATUMAANVANGBAANID en DATUMEINDEBAANID geven samen de 

geldigheidsduur van de hele baan weer. Let op: deze begin- en einddatums geven dus de 

geldigheidsduur van de gehele baan weer dit in tegenstelling tot AANVANGBAANID EN 

EINDEBAANID, die periodes afbakenen waarin de kenmerken van de baan (attributen) niet 

veranderen. Een baan kan bestaan uit meerdere van dergelijke periodes. In de voorlopige 

versie van deze component staan alle banen niet aan het eind van het jaar niet zijn afgesloten 

op lopend ('88888888'). In de definitieve versie worden de banen die het jaar erop niet meer 

voorkomen afgesloten (op JJJJ1231 gezet). 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft een administratieve betekenis: 88888888 lopend aan het einde van 

het verslagjaar 

SOORTBAANID 

Soort baan 

Definitie  

Het soort beroep of functie dat wordt uitgeoefend door een persoon. 
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Toelichting bij de definitie  

De variabele maakt onderscheid tussen: Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) , stagiair, 

werknemer Wet Sociale Werkplaats (WSW-er), uitzendkracht, oproepkracht of rest. 

Toelichting bij het gebruik  

In de jaargangen 1999-2005 zijn stagairs niet af te splitsen. Om deze reden zijn stagairs 

noodgedwongen opgenomen in de Restgroep ('9'). Dientengevolge is deze restgroep voor de 

oude jaargangen conceptueel niet exact gelijk als voor de jaargangen vanaf 2006, waarin de 

stagairs wel degelijk als afzonderlijke groep zijn getypeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Directeur groot aandeelhouder 

2 Stagiare 

3 WSW-er 

4 Uitzendkracht 

5 Oproepkracht 

9 Rest 

ARBEIDSRELATIEBAANID 

Arbeidsrelatie 

Definitie  

Type arbeidsrelatie met betrekking tot de baan; vast of flexibel. 

Toelichting bij de definitie  

Berekend volgens het volgende schema:  

1 = vast: SOORTBAANID= 1 (dga), 2 (stagiare), 3 (wsw) of 9 (overig),  

2 = flex: SOORTBAANID = 4 (uitzendkracht) of 5 (oproepkracht) 

De variabele die hieraan ten grondslag ligt, t.w. SOORTBAANID, is voor de jaargangen 

1999-2005 afgeleid o.b.v. een algoritme, terwijl deze variabele v.a. 2006 in de 

polisadministratie is opgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Vast (dga , stagiare, wsw of rest) 

2 Flex (uitz.kr. of oproepkr) 

INDWAOBAANID 

Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA 

Definitie  

Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA, behorende bij de baan. 

Codelijst 

Waarde Label 

N Nee 

J Ja 



 

 

Microdata Services 
 

 Documentatie baankenmerkenbus                                12 

INDWWBAANID 

Indicatie verzekerd WW 

Definitie  

Indicatie verzekerd WW, behorende bij de baan. 

Codelijst 

Waarde Label 

N Nee 

J Ja 

CAOSECTORBAANID 

CAO-Sectorcode 

Definitie  

Code die de CAO-sector van een bedrijf of instelling aangeeft. 

Toelichting bij de definitie  

Alle bedrijven en instellingen die actief zijn in Nederland zijn ingedeeld in een CAO-sector. 

De indeling in CAO-sectoren is gebaseerd op de positie van de werknemers bij de 

arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Er worden drie CAO-sectoren onderscheiden: 

particuliere bedrijven, overheid en de gesubsidieerde instellingen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1000 Particuliere bedrijven 

2000 Gesubsidieerde sector 

3000 Overheid (totaal) 

3100 Rijksoverheid 

3200 Onderwijs (totaal) 

3210 Funderend onderwijs 

3211 Primair onderwijs 

3212 Voortgezet onderwijs (exclusief BVE) 

3213 BVE onderwijs 

3220 Hoger beroepsonderwijs 

3230 Universiteiten 

3240 Academische ziekenhuizen 

3250 Onderzoeksinstellingen 

3290 Restgroep onderwijs 

3300 Defensie 

3310 Burgerpersoneel 

3320 Militair personeel 

3400 Politie 

3500 Rechterlijke macht 

3600 Gemeenten 

3700 Provincies 

3800 Waterschappen 
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SECTBAANID 

Sector 

Definitie  

Sector waartoe de baan behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Code ter aanduiding van de sector waar de inkomstenverhouding onder viel gedurende de 

aangegeven periode. Voor de verslagjaren 1999 t/m 2005 is deze variabele afgeleid van de 

variabele SECTORUVI. In het bijzonder gaat het hier om de tweede en derde positie van de 

laatst genoemde variabele. De beschrijving van de operationalisering en onderstaande 

toelichting zijn afkomstig uit 'Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen, 2010, bestemd 

voor softwareontwikkelaars, versie 1.0'. Deze is te downloaden via www.oswo.nl. De 

sectorcode en de code risicopremiegroep worden door de Belastingdienst door middel van 

een beschikking vastgesteld. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor officiële publicaties dient de SBI gebruikt te worden. Deze kan worden aangekoppeld 

uit BEJJJTABVV via BEIDBAANID. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Onbekend 

01 Agrarisch bedrijf Premiegroep los 

02 Tabakverwerkende industrie 

03 Bouwbedrijf Premiegroep los 

04 Baggerbedrijf 

05 Hout, borstel en emballage-industrie 

06 Timmerindustrie 

07 Meubel- en orgelbouwindustrie 

08 Groothandel in hout en houtbereiding 

09 Grafische industrie excl fotografen 

10 Metaalindustrie 

11 Elektronische industrie 

12 Metaal- en technische bedrijven 

13 Bakkerijen 

14 Suikerverwerkende industrie 

15 Slagersbedrijven 

16 Slagers overig 

17 Detailhandel 

18 Reiniging 

19 Grootwinkelbedrijf 

20 Havenbedrijven 

21 Havenclassificeerders 

22 Binnenscheepvaart 

23 Visserij 

24 Koopvaardij 
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Waarde Label 

25 Vervoer KLM 

26 Vervoer NS 

27 Vervoer posterijen 

28 Taxi- en ambulancevervoer 

29 Openbaar vervoer 

30 Besloten busvervoer 

31 Overig personenvervoer land en lucht 

32 Overig goederenvervoer land en lucht 

33 Horeca algemeen Premiegroep los 

34 Horeca catering 

35 Gezondheid, geestelijke en maatsch bel 

38 Banken 

39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 

40 Uitgeverij 

41 Groothandel I 

42 Groothandel II 

43 Zakelijke dienstverlening I 

44 Zakelijke dienstverlening II 

45 Zakelijke dienstverlening III 

46 Zuivelindustrie 

47 Textielindustrie 

48 Steen-,cement-,glas- en keramische ind 

49 Chemise industrie 

50 Voedingsindustrie 

51 Algemene industrie 

52 Uitleenbedrijven 

53 bewakingsondernemingen 

54 Culturele instellingen Premiegroep los 

55 Overige takken van bedrijf en beroep 

56 Schildersbedrijf Premiegroep los 

57 Stukadoorsbedrijf 

58 Dakdekkersbedrijf 

59 Mortelbedrijf 

60 Steenhouwersbedrijf 

61 Overheid, onderwijs en wetenschappen 

62 Overheid,rijk,politie,rechterlijke macht 

63 Overheid, defensie 

64 Overheid,prov,gemeenten,waterschappen 

65 Overheid, openbare nutsbedrijven 

66 Overheid, overige instellingen 

67 Werk en (re)Integratie 

68 Railbouw 

69 Telecommunicatie 

99 Onbekend 
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LBTABBAANID 

Code loonbelastingtabel 

Definitie  

Code loonbelastingtabel behorende bij de baan. 

Toelichting bij de definitie  

Een code waarmee aangegeven wordt welke tabel voor de inhouding van loonbelasting en 

premie volksverzekeringen (LB/PVV) is toegepast. De code is samengesteld uit drie cijfers: 

Soort tabel (eerste cijfer) 0 Tabel zonder herleidingsregels, werknemer zowel belasting– als 

premieplichtig 3 Werknemer alleen premieplichtig 5 Werknemer alleen belastingplichtig 6 

Werknemer belastingplichtig en niet premieplichtig voor de AWBZ 7 Werknemer 

belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AWBZ Kleur tabel (tweede cijfer) 1 Wit 2 

Groen Loontijdvak (derde cijfer) 1 Kwartaal 2 Maand 3 Week 4 4-weken 5 Dag 0 

Uitsluitend tabel voor bijzondere beloningen toegepast  

Voor bijzondere situaties gelden de volgende codes:  

210 Aannemers van werk, thuiswerkers, sekswerkers en andere gelijkgestelden  

220 Binnenlandse artiesten 

221 Buitenlandse artiesten of beroepssporters (verlaagd tarief) 

224 Buitenlandse artiesten gezelschappen en sportploegen  

225 Buitenlandse beroepssporters met een verlaagd tarief op grond van een ministerieel 

besluit 

226 Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AWBZ  

227 Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de ANW  

228 Werknemer niet belastingplichtig en alleen premieplichtig voor de AOW/ANW  

250 Percentagetarief bijstand of WIJ-uitkering  

940 52%-tarief in verband met anonieme werknemers  

950 52%-tarief in verband met negatieve uitgaven bij afkoop van inkomensvoorzieningen 

999 Overige gevallen waarin geen tabel is toegepast.  

Bij gelijktijdig toepassen van meerdere tabellen moet de tabelcode worden opgegeven van 

het grootste bedrag waarop de tabel wordt toegepast. Als een werknemer wel is verzekerd 

voor de werknemersverzekeringen en niet belasting- of premieplichtig is voor de LB/PVV 

dan moet code 999 ingevuld te worden. De beschrijving van de operationalisering en 

bovenstaande toelichting zijn afkomstig uit 'Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen, 

2010, bestemd voor softwareontwikkelaars, versie 1.0'. Deze is te downloaden via 

www.oswo.nl. 

Codelijst 

Waarde Label 

010 Tabel zonder herleiding, wit; bijz bel 

011 Tabel zonder herleidings, wit; kwartaal 

012 Tabel zonder herleidings, wit; maand 

013 Tabel zonder herleidings, wit; week 

www.oswo.nl
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Waarde Label 

014 Tabel zonder herleidings, wit; 4-weken 

015 Tabel zonder herleidings, wit; dag 

020 Tabel zonder herleidings groen; bijz bel 

021 Tabel zonder herleidings groen; kwartaal 

022 Tabel zonder herleidings groen; maand 

023 Tabel zonder herleidings groen; week 

024 Tabel zonder herleidings groen; 4-weken 

025 Tabel zonder herleidings groen; dag 

210 Aannemers van werk, thuiswerkers 

220 Binnenlandse artiesten 

221 Buitenl artiesten of sporters (verlaagd) 

224 Buitenl artiesten en sportploegen 

225 Buitenl beroepssporters verlaagd tarief 

226 Werknemer alleen premieplichtig AWBZ 

227 Werknemer alleen premieplichtig ANW 

228 Werknemer alleen premieplichtig AOW/ANW 

250 Uitkeringen bijstandspercentagetarief 

310 Alleen premieplichtig; wit; bijz bel 

311 Alleen premieplichtig; wit; kwartaal 

312 Alleen premieplichtig; wit; maand 

313 Alleen premieplichtig; wit; week 

314 Alleen premieplichtig; wit; 4-weken 

315 Alleen premieplichtig; wit; dag 

320 Alleen premieplichtig; groen; bijz bel 

321 Alleen premieplichtig; groen; kwartaal 

322 Alleen premieplichtig; groen; maand 

323 Alleen premieplichtig; groen; week 

324 Alleen premieplichtig; groen; 4-weken 

325 Alleen premieplichtig; groen; dag 

510 Alleen belastingplichtig; wit; bijz bel 

511 Alleen belastingplichtig; wit; kwartaal 

512 Alleen belastingplichtig; wit; maand 

513 Alleen belastingplichtig; wit; week 

514 Alleen belastingplichtig; wit; 4-weken 

515 Alleen belastingplichtig; wit; dag 

520 Alleen belastingplichtig;groen; bijz bel 

521 Alleen belastingplichtig;groen; kwartaal 

522 Alleen belastingplichtig;groen; maand 

523 Alleen belastingplichtig;groen; week 

524 Alleen belastingplichtig;groen; 4-weken 

525 Alleen belastingplichtig;groen; dag 

610 Niet premieplichtig AWBZ;wit; bijz bel 

611 Niet premieplichtig AWBZ; wit; kwartaal 

612 Niet premieplichtig AWBZ; wit; maand 

613 Niet premieplichtig AWBZ; wit; week 
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Waarde Label 

614 Niet premieplichtig AWBZ; wit; 4-weken 

615 Niet premieplichtig AWBZ; wit; dag 

620 Niet premieplichtig AWBZ;groen; bijz bel 

621 Niet premieplichtig AWBZ;groen; kwartaal 

622 Niet premieplichtig AWBZ;groen; maand 

623 Niet premieplichtig AWBZ;groen; week 

624 Niet premieplichtig AWBZ;groen; 4-weken 

625 Niet premieplichtig AWBZ;groen; dag 

710 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;bijz bel 

711 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;kwartaal 

712 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;maand 

713 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;week 

714 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;4-weken 

715 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;dag 

720 Alleen premieplichtigAWBZ;groen;bijz bel 

721 Alleen premieplichtigAWBZ;groen;kwartaal 

722 Alleen premieplichtig AWBZ;groen;maand 

723 Alleen premieplichtig AWBZ;groen;week 

724 Alleen premieplichtig AWBZ;groen;4-weken 

725 Alleen premieplichtig AWBZ;groen;dag 

940 52%-tarief anonieme werknemers 

950 52%-tarief afkoop van inkomensvoorz 

998 Onbekend 

999 Overige gevallen 

AUTOVANDEZAAKBAANID 

Auto van de zaak 

Definitie  

Variabele geeft aan of sprake is van een auto van de zaak, behorende bij de desbetreffende 

baan. 

Toelichting bij de definitie  

Beschikbaarheid voor privégebruik van een aan een werknemer ter beschikking gestelde 

auto, waarbij sprake is van een fiscaal belaste loonbijtelling. De longitudinale 

vergelijkbaarheid van deze variabele is niet gecontroleerd. De beschrijving van de 

operationalisering is afkomstig uit 'Gegevensspecificaties Aangifte Loonheffingen, 2010, 

bestemd voor softwareontwikkelaars, versie 1.0'. Deze is te downloaden via www.oswo.nl. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wel auto van de zaak 

0 Geen auto van de zaak 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

111110 BAANKENMERKENBUS 2007V1-2009V1 Eerste plaatsing 

120418 BAANKENMERKENBUS 1999V2-2006V2 SSB-revisie 2011/2012 

120704 BAANKENMERKENBUS 2010V1 Eerste plaatsing 

130121 BAANKENMERKENBUS 2008V2-2009V2 Aanp. Baanbeëindigingen 31-12-2008 

130710 BAANKENMERKENBUS 2010V2 Aanp. baanbeëindigingen 31-12-2010 

130710 BAANKENMERKENBUS 2011V1 Eerste plaatsing 

140424 BAANKENMERKENBUS 2011V2 Aanp. baanbeëindigingen 31-12-2011 

140424 BAANKENMERKENBUS 2012V1 Eerste plaatsing 

140930 BAANKENMERKENBUS 1999V3-2012V2 Uniform maken BAANSLEUTEL 

BAANKENMERKENBUS 2013V1 Eerste plaatsing 

BAANKENMERKENBUS 2013V2 Aanpassing baanbeëindigingen  
31-12-2013  

BAANKENMERKENBUS 2014V1 Eerste plaatsing 

BAANKENMERKEN2014BUSV2 Definitieve versie. Einddatums van 
records die lopen waren in JJJJ, maar 
in JJJJ+1 niet meer voorkomen zijn 
nu op 31-12-JJJJ gezet. 

BAANKENMERKEN2015BUSV1 Eerste plaatsing 

BAANKENMERKEN2015BUSV2 Definitieve versie. Einddatums van 

records die lopen waren in JJJJ, maar 

in JJJJ+1 niet meer voorkomen zijn nu 

op 31-12-JJJJ gezet. 
BAANKENMERKEN2016BUSV2 Eerste plaatsing 

 

 

 


