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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 sociaaleconomische categorie.” 

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):  

Het bestand is beschikbaar over de periode 1999 t/m 2017 (longitudinaal) 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 2011 t/m 2017 vrijgesteld loon en pensioen van internationale organisaties meegenomen. 

Definitief t/m verslagjaar 2016, 2017 voorlopig 

 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 

“Personen sociaaleconomische categorie”. 

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.  

Bijlagen 

SECM.pdf  

 

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 

Deze buscomponent bevat gegevens over de sociaaleconomische categorie (SECM) van 

personen in een bepaalde maand. Van de afzonderlijke inkomensbronnen, die aan de 

afbakening van SECM ten grondslag liggen, wordt aangegeven of een persoon deze in de 

betreffende periode heeft. Ook wordt in de component aangegeven of een persoon als 

scholier/student in de betreffende maand stond ingeschreven. 

This file contains data about the social economic category (SECM) of persons in a certain 

month. For each separate source of income, which is used in the operationalization of the 

social economic category, it is indicated whether a person has that income source or not. 

Also it is indicated whether a person is registered as a pupil/student in the month under 

review. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen met RINPERSOONS='O','R' of 

'S' die ergens in de verslagmaand voorkomen, al dan niet behorend tot de bevolking van 

Nederland. 

Methodologie 

De volgende bestanden zijn de bronnen van de SSB-component SECM:  

Maandbedrag bestanden: 

ANWMNDBEDRAGBUS 

AOTOTMNDBEDRAGBUS  

AOWMNDBEDRAGBUS  

ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS  

BAANPRSMNDBEDRAGBUS  

BIJSTANDMNDBEDRAGBUS  

OVARBEIDMNDBEDRAGBUS  

OVUITKMNDBEDRAGBUS  

PENSOVMNDBEDRAGBUS  (Vanaf 2017 PENSOVPERSOONMNDBEDRAGBUS)  

 

STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS  

UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS  

WWMNDBEDRAGBUS  

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/anwmndbedragbus-maandbedragen-anw-uitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/aototmndbedragbus-arbeidsongeschiktheidsuitk-periodes
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/aowmndbedragbus-maandbedragen-aow-uitkering-
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/arbbuitlandmndbedragbus-buitenlandse-arbeidsinkomsten
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/baanprsmndbedragbus-maandelijks-loonbedrag-werknemers
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/bijstandmndbedragbus-maandbedragen-bijstandsuitkeringen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ovarbeidmndbedragbus-maandbedragen-uit-overige-arbeid
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ovuitkmndbedragbus-personen-met-overige-uitkering-maand
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/pensovpersoonbus-personen-overige-pensioenuitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/pensovpersoonmndbedragbus-overige-pensioenen-mndbedrag
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/studiebeursmndbedragbus-maandbedragen-studiefin-personen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/uitkbuitlandmndbedragbus-bedrag-buitenl-uitkeringen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wwmndbedragbus-maandbedragen-ww-uitkering
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ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS 

Bestanden en met gegevens over soorten inkomensbronnen:  

MICAOTOTPERSOONBUS  

MICBIJSTANDPERSOONBUS  

OVUITKPERSOONBUS 

PENSOVPERSOONBUS  

Gegevens over specifieke groepen: 

Directeur-grootaandeelhouders:  

INKPERINT (Eindbestand 1999 en 2000)  

BAANKENMERKENBUS (vanaf 2001)  

HFDBAANBUS 

 Scholier/student: 

STUDERENDENBUS.  

Gegevens over meewerkende gezinsleden zijn afkomstig van de inkomensstatistiek. 

Gegevens over de populatie zonder inkomen:  

GBAADRESBUS  

NIETGBAVERBLIJFBUS.  

Kenmerken van de populatie (leeftijd):  

GBAPERSOONTAB  

NIETGBAPERSOONTAB  

Voor informatie over de samenstelling van deze bestanden wordt verwezen naar de 

omschrijvingen van deze bestanden in het SSB. Het SECM-bestand is van het bus-type. 

Voor een bus geldt dat aan toestanden (de set attribuutwaardes van de entiteit) datums 

gekoppeld zijn. Als de toestand van een entiteit verandert, wordt een nieuw record 

aangemaakt met de als begingeldigheid de datum waarop de verandering van de 

attribuutwaardes optrad. Het oude record wordt dan afgesloten door de eindgeldigheid te 

vullen. Voor SECM is er voor gekozen om aan de toestand in een maand als begingeldigheid 

de eerste dag van de maand toe te voegen en als eindgeldigheid de laatste dag van de maand. 

Vanaf verslagjaar 2017 zijn de bronbestanden van SECM gewijzigd.  

Maandbedrag bestanden: 

ANWMNDBEDRAGBUS 

AOTOTPERSOONMNDBEDRAGBUS (Vanaf 2017) 

AOWPERSOONMNDBEDRAGBUS (Vanaf 2017) 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/zelfstandigenmndbedragbus-maandbedragen-zelfstandigen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/micaototpersoonbus-personen-met-een-arbeidsongeschiktheidsuitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/micbijstandpersoonbus-personen-met-bijstandsuitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ovuitkpersoonbus-personen-met-overige-uitkering-jaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/pensovpersoonbus-personen-overige-pensioenuitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/baankenmerkenbus-kenmerken-van-banen-van-werknemers
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/hfdbaanbus-hoofdbanen-van-werknemers
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/studerendenbus-scholieren-en-studenten-in-een-kalenderjaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbaadresbus-adressen-van-personen-in-de-gba--opgevolgd-door-gbaadresobjectbus--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/nietgbaverbl-verblijfslocatie-van-niet-ingeschrevenen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/gbapersoontab-persoonskenmerken-van-alle-in-de--gba---ingeschreven-personen-gecoordineerd
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/nietgbapers-persoonskenmerken-van-niet-ingeschrevenen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/anwmndbedragbus-maandbedragen-anw-uitkering
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ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS  

BAANPRSMNDBEDRAGBUS  

BIJSTANDMNDBEDRAGBUS 

OORLVERZETPERSOONMNDBEDRAGBUS  

OVARBEIDMNDBEDRAGBUS  

PENSOVPERSOONMNDBEDRAGBUS 

RESTUITKPERSOONMNDBEDRAGBUS  

STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS 

UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS  

WGPERSOONMNDBEDRAGBUS  

WWPERSOONMNDBEDRAGBUS (Vanaf 2017) 

ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUS  

ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS  

Bestanden  met gegevens over soorten inkomensbronnen: 

BIJSTANDPERSOONBUS 

AOTOTPERSOONBUS  

SPOLISBUS  

SPOLISHOOFDBAANBUS 

Procesverloop 

De bestanden met gegevens over soorten inkomensbronnen worden gebruikt om 

maandbedrag bestanden, waar nodig, te herverdelen, omdat de indeling van de 

inkomensbronnen van de variabele SECM afwijkt van de toedeling van inkomensbronnen in 

het SSB. 

 - Uit bestand OVUITKMNDBEDRAGBUS worden records verplaatst die volgens 

component OVUITKPERSOONBUS getypeerd zijn als uitkeringen Wachtgeld overheid en 

ZW. De maandbedragen Wachtgeld worden samengevoegd met WWMNDBEDRAGBUS. 

 - Uit bestand AOTOTMNDBEDRAGBUS worden records verplaatst die volgens bestand 

MICAOTOTPERSOONBUS getypeerd zijn als uitkeringen Wajong. Deze worden 

samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGBUS.- Maandbedragen ZW worden vervolgens 

samengevoegd met AOTOTMNDBEDRAGBUS.  

- Uit bestand BIJSTANDMNDBEDRAGBUS worden records verplaatst die volgens 

component MICBIJSTANDPERSOONBUS getypeerd zijn als uitkeringen IOAW, IOAZ, 

BbZ en WWIK. Deze worden samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGBUS. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/arbbuitlandmndbedragbus-buitenlandse-arbeidsinkomsten
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/baanprsmndbedragbus-maandelijks-loonbedrag-werknemers
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/bijstandmndbedragbus-maandbedragen-bijstandsuitkeringen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/oorlverzetpersoonmndbedragbus-oorlogs-verzetspensioen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ovarbeidmndbedragbus-maandbedragen-uit-overige-arbeid
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/pensovpersoonmndbedragbus-overige-pensioenen-mndbedrag
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/restuitkpersoonmndbedragbus-maandbedrag-overige-uitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/studiebeursmndbedragbus-maandbedragen-studiefin-personen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/uitkbuitlandmndbedragbus-bedrag-buitenl-uitkeringen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wgpersoonmndbedragbus-maandbedragen-wachtgeld-uitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/zelfstandigenmndbedragbus-maandbedragen-zelfstandigen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/zwpersoonmndbedragbus-ziektewet-uitkering-maandbedragen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/bijstandpersoonbus-personen-met-bijstandsuitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/aototpersoonbus-arbeidsongeschiktheidsuitker-periodes
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/spolisbus-banen-en-lonen-volgens-polisadministratie
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/spolishoofdbaanbus-hoofdbaan-van-werknemers-spolis
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- Uit component PENSOVMNDBEDRAGBUS worden records verplaatst die volgens 

component PENSOVPERSOONBUS getypeerd zijn als oorlogs- en verzetspensioen. Deze 

worden samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGBUS.  

De herziene maandbedragbestanden hebben hiermee een iets andere inhoud gekregen:  

- WWMNDBEDRAGBUS bevat ontvangers van een werkloosheidsuitkering,  

-AOTOTMNDBEDRAGBUS bevat ontvangers van een uitkering 

ziekte/arbeidsongeschiktheid,  

-BIJSTANDMNDBEDRAGBUS bevat ontvangers van een bijstandsuitkering (ABW/WWB)  

-OVUITKMNDBEDRAGBUS bevat ontvangers van een sociale voorziening overig. De 

categorie "Sociale voorzieningen overig" bevat ook (rest)uitkeringsbedragen 

(RESTOVUITK) die strikt genomen tot de werkloosheids-, bijstands- en 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoren. Ook bevat deze categorie uitkeringen "overige 

sociale verzekeringswetten" en uitkeringen waarvan de herkomst onbekend is. Deze 

uitkeringen zijn niet als zodanig herkenbaar en kunnen dus niet worden verplaatst. Negatieve 

maandbedragen of maandbedragen van 0 kunnen voorkomen bij winsten van zelfstandigen 

en inkomsten uit overige arbeid. Daarmee wordt bij de afbakening van SECM rekening 

gehouden. Bij de overige inkomensbronnen wordt voor de afbakening van SECM 

verondersteld dat het maandbedrag minimaal 1 euro is, wanneer een persoon in een 

verslagmaand een bepaalde inkomensbron heeft.  

Vanaf verslagjaar 2017 is het procesverloop gewijzigd in verband met andere 

broncomponenten van SECM. Vanuit de component 

AOTOTPERSOONMNDBEDRAGBUS worden records afgesplitst die volgens component 

AOTOTPERSOONBUS getypeerd zijn als uitkeringen Wajong. Maandbedragen uit 

BAANPRSMNDBEDRAGBUS worden getypeerd als al dan niet van directeur-

grootaandeelhouders op basis van SPOLISBUS en SPOLISHOOFDBAANBUS. Vanuit de 

component BIJSTANDPERSOONMNDBEDRAGBUS worden records afgesplitst die 

volgens component BIJSTANDPERSOONBUS getypeerd zijn als uitkeringen IOAW, IOAZ 

en BbZ. De maandbedragencomponenten WGPERSOONMNDBEDRAGBUS en 

WWPERSOONMNDBEDRAGBUS worden samengevoegd (“werkloosheidsuitkeringen”). 

Wajongrecords uit AOTOTPERSOONMNDBEDRAGBUS en de records IOAW, IOAZ en 

BBZ uit BIJSTANDPERSOONMNDBEDRAGBUS worden samengevoegd met 

OORLVERZETPERSOONMNDBEDRAGBUS en 

RESTUITKPERSOONMNDBEDRAGBUS (“overige sociale voorzieningen”). De 

overgebleven records uit AOTOTPERSOONMNDBEDRAGBUS worden samengevoegd 

met ZWPERSOONMNDBEDRAGBUS (“uitkeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Bij 

de afbakening van SECM worden maandbedragen uit ANWMNDBEDRAGBUS, 

AOWPERSOONMNDBEDRAGBUS, PENSOVPERSOONMNDBEDRAGBUS en 

UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS tot pensioen gerekend. Maandbedragen 

ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS worden tot slot gezien als lonen van werknemers. 
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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 AANVSECM A8 

4 EINDSECM A8 

5 XKOPPELWERKNSECM A1 

6 XKOPPELDGASECM A1 

7 XKOPPELZELFSTSECM A1 

8 XKOPPELOVACTIEFSECM A1 

9 XKOPPELWERKLUITKSECM A1 

10 XKOPPELBIJSTANDSECM A1 

11 XKOPPELSOCVOORZOVSECM A1 

12 XKOPPELZIEKTEAOSECM A1 

13 XKOPPELPENSIOENSECM A1 

14 XKOPPELSCHOLSTUDSECM A1 

15 SECM A2 

16 XKOPPELMEEWERKENDSECM 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  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer 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 

O RINPERSOON NIET IN GBA, ONDERWIJSNUMMER 

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 het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

AANVSECM 

Begindatum situatie 

Definitie  

Begindatum van de geldigheidsperiode van een record 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: JJJJMMDD 

EINDSECM 

Einddatum situatie 

Definitie  

Einddatum van de geldigheidsperiode van een record 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: JJJJMMDD 

. 
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XKOPPELWERKNSECM 

Werknemer in betreffende maand 

Definitie  

Werkzaam als werknemer 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand behoren tot de GBA- of niet-GBA-populatie 

waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt nagegaan 

of ergens in de verslagmaand sprake is van een baan als werknemer. Het gaat om personen 

die in de verslagmaand een baan als werknemer in Nederland hebben of inkomsten uit arbeid 

in het buitenland en niet in een hoofdbaan als DGA actief zijn. Het gaat om personen die in 

de verslagmaand een baan als werknemer in Nederland hebben of inkomsten uit arbeid in het 

buitenland en niet in een hoofdbaan als DGA actief zijn. 

Toelichting bij het gebruik  

Inkomsten uit arbeid in het buitenland zijn niet bekend voor de verslagjaren 1999 en 2000 en 

wordt daarom pas vanaf 2001 meegenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen werknemer 

1 Werknemer 

XKOPPELDGASECM 

Directeur-grootaandeelhouder in betreffende maand 

Definitie  

Is een persoon een directeur-grootaandeelhouder (DGA)? 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van 

Nederland, waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt 

nagegaan of ergens in de verslagmaand sprake is van een hoofdbaan als DGA. 

Toelichting bij het gebruik  

Het gegeven over DGA wordt voor de jaren 1999 en 2000 bepaald met behulp van het 

eindbestand INKPERJJJJINTVV in combinatie met HFDBAANJJJJBUSVV. Vanaf 2001 

wordt de afbakening DGA bepaald met behulp van de mponent 

BAANKENMERKENJJJJBUSVV in combinatie met HFDBAANJJJJBUSVV. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen DGA 

1 DGA 
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XKOPPELZELFSTSECM 

Zelfstandig ondernemer in betreffende maand 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van 

Nederland, waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt 

nagegaan of zij in de verslagmaand winst uit onderneming hadden. 

Toelichting bij het gebruik  

Zie de omschrijving van de component ZELFSTANDIGENMNDBEDRAGBUSVV. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen zelfstandige 

1 Zelfstandige 

XKOPPELOVACTIEFSECM 

Overige zelfstandige in betreffende maand 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van 

Nederland, waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt 

nagegaan of ergens in de verslagmaand sprake is van inkomen uit overige arbeid. 

Toelichting bij het gebruik  

Zie omschrijving component OVARBEIDBUSVV. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen inkomen uit overige arbeid 

1 Inkomen uit overige arbeid 

XKOPPELWERKLUITKSECM 

Ontvanger werkloosheidsuitkering in betreffende maand 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van 

Nederland, waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt 

nagegaan of zij in de verslagmaand een werkloosheidsuitkering hebben ontvangen. 

Toelichting bij het gebruik  
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De gekozen indeling van inkomensbronnen sluit aan op indelingen van de Nationale 

Rekeningen en de Inkomensstatistiek. Tot de werkloosheidsuitkeringen worden gerekend: - 

uitkeringen Werkloosheidswet (WW) - wachtgelduitkeringen overheid - uitkeringen 

Toeslagenwet (TW, in combinatie met WW-uitkering). De opbouw van de componenten in 

het SSB die worden gebruikt voor het bepalen van de onderhavige inkomensbron sluit hier 

niet geheel op aan. Een aantal inkomensbronnen is uit een bestaande component afgesplitst 

en samengevoegd met andere inkomensbronnen. Bij records, waarbij sprake is van 

samenloop van te verplaatsen inkomensbronnen met andere bronnen in dezelfde component, 

worden de andere bronnen mee verplaatst. Zie hiervoor ook de omschrijving van de 

variabele SECM. Uit component OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records 

verplaatst die volgens component OVUITKPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als 

uitkeringen Wachtgeld overheid. De maandbedragen wachtgeld overheid worden 

samengevoegd met WWMNDBEDRAGJJJJBUSVV. De op deze wijze herziene 

maandbedragcomponent WWMNDBEDRAGJJJJBUSVV bevat ontvangers van een 

werkloosheidsuitkering. Uitkeringen in het kader van de Toeslagenwet behoren strikt 

genomen tot de sociale voorzieningen (overig), maar zijn in de productie van de 

eindbestanden/componenten toegevoegd aan WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en 

zijn niet als zodanig herkenbaar. Een klein deel van de werkloosheidsuitkeringen is 

toegewezen aan de "Sociale voorzieningen overig". Het gaat daarbij om 

(rest)uitkeringsbedragen (RESTOVUITK) die strikt genomen tot de 

werkloosheidsuitkeringen behoren. Zie hiervoor ook de omschrijving van de component 

OVUITKPERSOONJJJJBUSVV. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen ontvanger werkloosheidsuitkering 

1 Ontvanger werkloosheidsuitkering 

XKOPPELBIJSTANDSECM 

Ontvanger bijstandsuitkering in betreffende maand 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van 

Nederland, waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt 

nagegaan of ergens in de verslagmaand sprake is van een bijstandsuitkering. Het gaat om 

personen die in de verslagmaand een uitkering in het kader van de Algemene Bijstandswet 

(ABW) of de Wet werk en bijstand (WWB) hebben. 

Toelichting bij het gebruik  

De gekozen indeling van inkomensbronnen sluit aan op indelingen van de Nationale 

Rekeningen en de Inkomensstatistiek. De opbouw van de componenten in het SSB die 

worden gebruikt voor het bepalen van de onderhavige inkomensbron sluit hier niet geheel op 
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aan. Een aantal inkomensbronnen is uit een bestaande component afgesplitst en 

samengevoegd met andere inkomensbronnen. Bij records, waarbij sprake is van samenloop 

van te verplaatsen inkomensbronnen met andere bronnen in dezelfde component, worden de 

andere bronnen meeverplaatst. Uit component BIJSTANDMNDBEDRAGJJJJBUSVV 

worden records verplaatst die volgens component BIJSTANDPERSOONJJJJBUSVV 

getypeerd zijn als uitkeringen IOAW, IOAZ, BbZ en WWIK. Deze inkomensbronnen 

worden tot de sociale voorzieningen overig gerekend. Zie hiervoor ook de omschrijving van 

de variabele SECM. Een klein deel van de bijstandsuitkeringen is toegewezen aan de 

"Sociale voorzieningen overig". Het gaat daarbij om (rest)uitkeringsbedragen 

(RESTOVUITK) die strikt genomen tot de bijstandsuitkeringen behoren. Zie hiervoor ook 

de omschrijving van de component OVUITKPERSOONJJJJBUSVV. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen ontvanger bijstandsuitkering 

1 Ontvanger bijstandsuitkering 

XKOPPELSOCVOORZOVSECM 

Ontvanger sociale voorziening overig in betreffende maand 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van 

Nederland, waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt 

nagegaan of zij in de verslagmaand een uitkering uit sociale voorzieningen overig hebben 

ontvangen. 

Toelichting bij het gebruik  

De gekozen indeling van inkomensbronnen sluit aan op indelingen van de Nationale 

Rekeningen en de Inkomensstatistiek. Tot de sociale voorzieningen overig worden gerekend: 

- uitkeringen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW) - uitkeringen Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) - uitkeringen Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen (Bbz) - uitkeringen Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) - uitkeringen 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen jonggehandicapten (Wajong) - oorlogs- en 

verzetspensioenen - overige uitkeringen niet nader te bepalen. Zie RESTOVUITK in de 

omschrijving van de buscomponent OVUITKPERSOONJJJJBUSVV De opbouw van de 

componenten in het SSB die worden gebruikt voor het bepalen van de onderhavige 

inkomensbron sluit hier niet geheel op aan. Een aantal inkomensbronnen is uit een bestaande 

component afgesplitst en samengevoegd met andere inkomensbronnen. Bij records, waarbij 

sprake is van samenloop van te verplaatsen inkomensbronnen met andere bronnen in 

dezelfde component, worden de andere bronnen meeverplaatst. Zie hiervoor ook de 

omschrijving van de variabele SECM. - Uit component 
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OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens component 

OVUITKPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als uitkeringen Wachtgeld overheid en ZW. 

De maandbedragen Wachtgeld worden samengevoegd met WWMNDBEDRAGJJJJBUSVV. 

- Uit component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens 

component AOTOTPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als uitkeringen Wajong. Deze 

worden samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV. - Uit component 

BIJSTANDMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens component 

BIJSTANDPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als uitkeringen IOAW, IOAZ, BbZ en 

WWIK. Deze worden samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV. - Uit 

component PENSOVMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens 

component PENSOVPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als oorlogs- en verzetspensioen. 

Deze worden samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV. De op deze wijze 

herziene maandbedragcomponent OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV bevat ontvangers 

van een sociale voorziening overig. Uitkeringen in het kader van de Toeslagenwet behoren 

strikt genomen tot de sociale voorzieningen (overig), maar zijn in de productie van de 

eindbestanden/componenten toegevoegd aan WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en 

zijn niet als zodanig herkenbaar. De "Sociale voorzieningen overig" bevatten ook 

(rest)uitkeringsbedragen (RESTOVUITK) die strikt genomen tot de werkloosheids-, 

bijstands- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoren. Ook bevat deze categorie 

uitkeringen "overige sociale verzekeringswetten" en uitkeringen waarvan de herkomst 

onbekend is. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen ontvanger sociale voorz. overig 
1 Ontvanger sociale voorziening overig 

XKOPPELZIEKTEAOSECM 

Ontvanger ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering in betreffende maand 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van 

Nederland, waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt 

nagegaan of zij in de verslagmaand een een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid 

hebben ontvangen. 

Toelichting bij het gebruik  

De gekozen indeling van inkomensbronnen sluit aan op indelingen van de Nationale 

Rekeningen en de Inkomensstatistiek. Tot de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 

worden gerekend: - uitkeringen Ziektewet (ZW) - uitkeringen Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) - uitkeringen Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Waz) - uitkeringen Wet werk en inkomen 
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naar arbeidsvermogen (WIA), waaronder de regeling inkomensvoorziening volledig 

arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten 

(WGA) -uitkeringen Toeslagenwet (TW, in combinatie met 

arbeidsongeschiktheidsuitkering) De opbouw van de componenten in het SSB die worden 

gebruikt voor het bepalen van de onderhavige inkomensbron sluit hier niet geheel op aan. 

Een aantal inkomensbronnen is uit een bestaande component afgesplitst en samengevoegd 

met andere inkomensbronnen. Bij records, waarbij sprake is van samenloop van te 

verplaatsen inkomensbronnen met andere bronnen in dezelfde component, worden de andere 

bronnen meeverplaatst. Zie hiervoor ook de omschrijving van de variabele SECM. - Uit 

component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens 

component AOTOTPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als uitkeringen Wajong. Deze 

worden gerekend tot de sociale voorzieningen overig. - Uit component 

OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens component 

OVUITKPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als ziektewetuitkeringen. Maandbedragen 

ZW worden vervolgens samengevoegd met AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV. De op 

deze wijze herziene maandbedragcomponent AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV bevat 

ontvangers van een ziekte- en arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uitkeringen in het kader van 

de Toeslagenwet behoren strikt genomen tot de sociale voorzieningen(overig), maar zijn in 

de productie van de eindbestanden/componenten toegevoegd aan WW- en 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en zijn niet als zodanig herkenbaar. Een klein deel van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is toegewezen aan de "Sociale voorzieningen overig". Het 

gaat daarbij om (rest)uitkeringsbedragen (RESTOVUITK) die strikt genomen tot de 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoren. Zie hiervoor ook de omschrijving van de 

component OVUITKPERSOONJJJJBUSVV. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen ontvanger ziekte- of AO-uitkering 

1 Ontvanger ziekte- of AO-uitkering 

XKOPPELPENSIOENSECM 

Ontvanger pensioen in betreffende maand 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van 

Nederland, waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'R' of 'S' wordt 

nagegaan of zij in de verslagmaand pensioen hebben ontvangen. 

Toelichting bij het gebruik  

De gekozen indeling van inkomensbronnen sluit aan op indelingen van de Nationale 

Rekeningen en de Inkomensstatistiek. Tot de pensioenuitkeringen worden gerekend: - 

uitkeringen Algemene ouderdomswet (AOW) - uitkeringen Algemene nabestaandenwet 
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(Anw) - overige pensioenen en lijfrenten - inkomsten uit uitkeringen buitenland (vanaf 

verslagjaar 2001) De opbouw van de componenten in het SSB die worden gebruikt voor het 

bepalen van de onderhavige inkomensbron sluit hier niet geheel op aan. Een aantal 

inkomensbronnen is uit een bestaande component afgesplitst en samengevoegd met andere 

inkomensbronnen. Bij records, waarbij sprake is van samenloop van te verplaatsen 

inkomensbronnen met andere bronnen in dezelfde component, worden de andere bronnen 

meeverplaatst. Zie hiervoor ook de omschrijving van de variabele SECM. Oorlogs- en 

verzetpensioenen worden niet tot de pensioenen gerekend maar tot de overige sociale 

voorzieningen. Uit component PENSOVMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records 

verplaatst die volgens component PENSOVPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als 

oorlogs- en verzetspensioen. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen ontvanger pensioenuitkering 

1 Ontvanger pensioenuitkering 

XKOPPELSCHOLSTUDSECM 

Scholier of student in betreffende maand 

Definitie  

Is een persoon al dan niet scholier of student? 

Toelichting bij de definitie  

De variabele geeft aan of een persoon scholier of student is ergens in de verslagmaand. Voor 

alle personen die in de verslagmaand al dan niet behoren tot de bevolking van Nederland, 

waarvan de waarde op de variabele RINPERSOONS gelijk is aan 'O','R' of 'S' wordt 

nagegaan of zij in de verslagmaand als scholier of student zijn geregistreerd. 

Toelichting bij het gebruik  

Zie omschrijving component STUDERENDENBUSVV. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen scholier/student 

1 Scholier/student 

SECM 

Sociaaleconomische categorie in de betreffende maand 

Definitie  

Classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van 

inkomensbronnen in een jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Zie bijgevoegd document SECM Om de score op deze variabele te bepalen worden alle 

inkomsten in de verslagmaand uit de verschillende inkomensbronnen die iemand heeft, met 

elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag is in principe bepalend voor de sociaaleconomische 
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categorie. Daarnaast wordt meegenomen of een persoon ingeschreven staat bij een 

onderwijsinstelling. Dat is mede bepalend voor de sociaaleconomische categorie. 

Toelichting bij het gebruik  

De gekozen indeling van inkomensbronnen sluit aan op indelingen van de Nationale 

Rekeningen en de Inkomensstatistiek. Inkomsten uit arbeid in het buitenland, overige arbeid 

en uitkeringen uit het buitenland zijn niet bekend voor de verslagjaren 1999 en 2000 en 

worden daarom pas vanaf 2001 meegenomen. Hetzelfde geldt voor de typering van 

meewerkende gezinsleden. De opbouw van de maandbedragcomponenten die worden 

gebruikt voor SECM sluit niet geheel aan op de indeling van de inkomensbronnen in SECM. 

Een aantal inkomensbronnen is uit een bestaande component afgesplitst en samengevoegd 

met andere inkomensbronnen. Bij records waarbij sprake is van samenloop van te 

verplaatsen inkomensbronnen met andere bronnen in dezelfde component is de verdeling van 

het bedrag uit de maandbedragcomponent over de verschillende inkomensbronnen niet 

bekend. In alle gevallen is het gehele maandbedrag verplaatst. - Uit component 

OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens component 

OVUITKPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als uitkeringen Wachtgeld overheid en ZW. 

De maandbedragen Wachtgeld worden samengevoegd met WWMNDBEDRAGJJJJBUSVV. 

- Uit component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens 

component AOTOTPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als uitkeringen Wajong. Deze 

worden samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV. - Maandbedragen ZW 

worden vervolgens samengevoegd met AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV. - Uit 

component BIJSTANDMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens 

component BIJSTANDPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als uitkeringen IOAW, IOAZ, 

BbZ en WWIK. Deze worden samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV. - 

Uit component PENSOVMNDBEDRAGJJJJBUSVV worden records verplaatst die volgens 

component PENSOVPERSOONJJJJBUSVV getypeerd zijn als oorlogs- en verzetspensioen. 

Deze worden samengevoegd met OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV. De herziene 

maandbedragbestanden hebben hiermee een iets andere inhoud gekregen:  

- WWMNDBEDRAGJJJJBUSVV bevat ontvangers van een werkloosheidsuitkering, 

-AOTOTPERSOONJJJJBUSVV bevat ontvangers van een uitkering 

ziekte/arbeidsongeschiktheid,  

- BIJSTANDMNDBEDRAGJJJJBUSVV bevat ontvangers van een bijstandsuitkering 

(ABW/WWB) - OVUITKMNDBEDRAGJJJJBUSVV bevat ontvangers van een sociale 

voorziening overig. Uitkeringen in het kader van de Toeslagenwet behoren strikt genomen 

tot de sociale voorzieningen (overig), maar zijn in de productie van de 

eindbestanden/componenten toegevoegd aan WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en 

zijn niet als zodanig herkenbaar. De categorie "Sociale voorzieningen overig" bevat ook 

(rest)uitkeringsbedragen (RESTOVUITK) die strikt genomen tot de werkloosheids-, 

bijstands- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behoren. Ook bevat deze categorie 

uitkeringen "overige sociale verzekeringswetten" en uitkeringen waarvan de herkomst 
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onbekend is. Negatieve maandbedragen of maandbedragen van 0 kunnen voorkomen bij 

winsten van zelfstandigen en inkomsten uit overige arbeid. Daarmee wordt bij de afbakening 

van SECM rekening gehouden. Bij de overige inkomensbronnen wordt voor de afbakening 

van SECM verondersteld dat het maandbedrag minimaal 1 euro is, wanneer een persoon in 

een verslagmaand een bepaalde inkomensbron heeft. Niet alle mogelijke inkomensbronnen 

worden meegenomen bij de bepaling van SECM. Inkomensbronnen zoals alimentatie of 

inkomen uit vermogen, zijn in het SSB niet beschikbaar en worden daarom niet 

meegenomen. Het gaat uitsluitend om de hierboven beschreven inkomensbronnen. 

Codelijst 

Waarde Label 

11 Werknemer 

12 Directeur-grootaandeelhouder 

13 Zelfstandig ondernemer 

14 Overige zelfstandige 

21 Ontvanger werkloosheidsuitkering 

22 Ontvanger bijstandsuitkering 

23 Ontvanger uitkering sociale voorz.overig 

24 Ontvanger uitkering ziekte/AO 

25 Ontvanger pensioenuitkering 

26 Nog niet schoolg./schol./stud. met ink. 

31 Nog niet schoolg./schol./stud. geen ink. 

32 Overig zonder inkomen 

15 Meewerkend gezinslid 

XKOPPELMEEWERKENDSECM 

Meewerkend gezinslid in betreffende maand 

Definitie  

Een persoon die arbeid verricht in het bedrijf of de praktijk van de partner of de ouders, niet 

op basis van een expliciete arbeidsovereenkomst, 

Toelichting bij de definitie  

Voor alle personen die in de verslagmaand behoren tot de bevolking van Nederland, wordt 

nagegaan of zij in de verslagmaand als meewerkende partner van een zelfstandig 

ondernemer actief zijn. 

Toelichting bij het gebruik  

Gegevens van meewerkende gezinsleden zijn afkomstig van de inkomensstatistiek. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen meewerkend gezinslid 

1 Meewerkend gezinslid 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SECMBUS 2016V2 Voorlopige cijfers 2016, overige jaren definitief 

Gereviseerde gegevens 2005 t/m 2010 

zelfstandigenstatistiek toegevoegd. 

SECMBUS 2017V1 2011 t/m 2017 vrijgesteld loon en pensioen van 

internationale organisaties meegenomen 

Definitief t/m verslagjaar 2016, 2017 voorlopig 

 

 


