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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 Economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste 

werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn.” 

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):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2001 t/m 2017. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Vanaf 2007 SBI overige zelfstandigen toegevoegd. 

 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 

“Economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring waarin werkzame 

personen in een bepaalde maand werkzaam zijn”. 

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 

Deze buscomponent bevat gegevens over de economische activiteit van het bedrijf van de 

voornaamste werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle werkzame personen in de verslagmaand, 

al dan niet behorend tot de bevolking van Nederland (variabelen 

XKOPPELWERKNSECM=1 of XKOPPELDGASECM=1 of XKOPPELZELFSTSECM=1 

of XKOPPELOVACTIEF=1 of XKOPPELMEEWERKENDSECM=1 uit de SSB-bestand 

SECMBUS). 

Methodologie 

Van alle werkzame personen in een bepaalde maand is de economische activiteit van het 

bedrijf afgeleid van de voornaamste werkkring waarin deze personen werkzaam zijn. Bij de 

bepaling hiervan wordt allereerst uitgegaan van de zwaartepunttypering van de variabele 

sociaaleconomische categorie op maandbasis (SECM). Als een persoon als 

sociaaleconomische categorie werknemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft 

(SECM='11' resp. SECM='12') dan wordt voor de bepaling van de economische activiteit 

uitgegaan van de laatste hoofdbaan als werknemer/DGA in de betreffende verslagmaand. 

Wanneer een persoon als sociaaleconomische categorie zelfstandig ondernemer 

(SECM='13'), overige zelfstandige (SECM='14') of meewerkende partner (SECM='15') 

heeft, dan is de economische activiteit van zelfstandig ondernemers, overige zelfstandigen 

respectievelijk meewerkende partners bepalend. Voor personen met een sociaaleconomische 

categorie anders dan '11', '12', '13', '14', '15', die daarnaast werkzaam zijn, wordt uitgegaan 

van de economische activiteit van de laatste hoofdbaan als werknemer/DGA in de 

betreffende verslagmaand, dan wel de economische activiteit van de zelfstandig ondernemer, 

meewerkend gezinslid of overige zelfstandige, als men als zodanig actief is. Voor personen 

die als overige zelfstandige actief zijn, zijn tot verslagjaar 2007 overigens geen gegevens 

over de economische activiteit beschikbaar (onbekend). De economische activiteit is 

getypeerd op basis van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008). Vanaf verslagjaar 

2007 zijn gegevens op 5-digit niveau beschikbaar. Voor de periode 2001 t/m 2006 zijn 

gegevens beschikbaar voor de SBI'93. Deze zijn omgecodeerd op basis van de sleuteltabel 

SBI'93/SBI2008 en zijn vervolgens op 2 digits van de SBI2008 getypeerd. Deze 2-digit 

typering voor de periode 2001 t/m 2006 voldoet voor publicatie op bedrijfstakniveau. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.cbs.nl/-/media/cbs%20op%20maat/microdatabestanden/documents/2015/49/ssb-secmbus-microdata.pdf?la=nl-nl
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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 AANVSECMSBI A8 

4 EINDSECMSBI A8 

5 SECMSBI2008VJJJJ A5 
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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 

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. 

AANVSECMSBI 

Begindatum economische activiteit 

Definitie  

Begindatum van de geldigheidsperiode van een record 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: JJJJMMDD 

EINDSECMSBI 

Einddatum economische activiteit 

Definitie  

Einddatum van de geldigheidsperiode van een record 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: JJJJMMDD 
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SECMSBI2008VJJJJ 

Economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring van werkzame 

personen in de betreffende maand 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De economische activiteit is getypeerd op basis van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

(SBI2008). Vanaf 2007 zijn gegevens op 5-digit niveau beschikbaar. Voor de periode 2001 

t/m 2006 zijn alleen gegevens beschikbaar voor de SBI'93. Deze zijn omgecodeerd op basis 

van de sleuteltabel SBI'93/SBI2008 en zijn vervolgens op 2 digits van de SBI2008 

getypeerd. Deze 2-digit typering voor de periode 2001 t/m 2006 voldoet voor publicatie op 

bedrijfstakniveau. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 
SECMSBI2001 t/m 2014BUSV1 Definitief 

SECMSBI2015BUSV1 Eerste plaatsing 

SECMSBI2007 t/m 2015 V2 
2015 Definitief, vanaf 20017 SBI overige zelfstandigen toegevoegd 

SECMSBI2016BUSV1 Eerste plaatsing 

SECMSBI2005 t/m 2006BUSV2 Gebruik gegevens gereviseerde zelfstandigenstatistiek 

SECMSBI2007 t/m 2010BUSV3 Gebruik gegevens gereviseerde zelfstandigenstatistiek 

SECMSBI2011 t/m 2015BUSV3 Vrijgesteld loon internationale organisaties bij werknemers meegenomen. 

SECMSBI2016BUSV1 Vrijgesteld loon internationale organisaties bij werknemers meegenomen. 

SECMSBI2017USV1 Eerste plaatsing 

 

 

 


