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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 Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en 

grootteklasse.” 

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
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 1999 t/m 2019121. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 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 

“Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse”. 

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 

In dit databestand zijn gegevens opgenomen over de economische activiteit, de grootteklasse 

en de gemeente van vestiging van de bedrijfseenheid. 

Beschrijving van de populatie 

Bedrijfseenheden die in een verslagjaar een opgave in de Polisadministratie hebben gedaan. 

Procesverloop 

De gegevens zijn afkomstig uit de Polisadministratie en het ABR. Alleen bedrijven die in de 

Polisadministratie voorkomen zijn in dit bestand opgenomen. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 BEID A8 

2 SBI1993VJJJJ A5 

3 SBI2008VJJJJ A5 

4 GKSBS A2 

5 GEMHVJJJJ A4 

6 GK A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

BEID 

De gecoördineerde statistische eenheid van bedrijf zoals vastgelegd in het Algemeen 

Bedrijfsregister (ABR) 

Definitie  

Het identificerende nummer van de feitelijke actor in het productieproces die gekenmerkt 

wordt door autonomie, beschrijfbaarheid en externe gerichtheid. 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer is gedeeltelijk niet koppelbaar met het ABR. Bedrijven die wél in de Polis maar 

niet in het ABR zijn opgenomen krijgen een fictief BE-nummer. Dit nummer heeft een 

afwijkend format; de eerste positie is een 'F' met daarachter een cijfer. Bij uitzendkrachten 

wordt de BEID van de uitlener (uitzendbureau) weergegeven maar niet van de inlener (bedrijf 

waar uitzendkrachten aan het werk zijn). 

SBI1993VJJJJ 

De economische activiteit op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI revisie 1993). 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 1993 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling '93 is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische 

activiteiten die vanaf 1993 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar 

hun hoofdactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De geco�rdineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) '93 is de waarde conform de SBI versie 

zoals deze in 1993 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten behoeve 

van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De geco�rdineerde waarde staat 

vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). 

SBI2008VJJJJ 

De economische activiteit op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI revisie 2008) uit 

het ABR. 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in 

te delen naar hun hoofdactiviteit. 
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Toelichting bij het gebruik  

De geco�rdineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI versie 

zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld ten behoeve 

van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De geco�rdineerde waarde staat 

vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). In het verleden bevatten de bestanden met de 

versies 2014V1, 2015V051 -2015V124 en 2016V011 -2016V081 een extra veld: 

SBI2008ABR. Dit veld bevat de sbi zoals in het ABR opgenomen. Het veld SBI2008 was 

vanaf de versie 2015V051 leeg. In de versies die nu in het DSC zichtbaar zijn, is het veld 

SBI2008ABR niet meer aanwezig; de inhoud van dit veld is vanaf versie 2015V051 in 

SBI2008 gezet. In versie 2014V1 is de gecorrigeerde sbi aangehouden. De oude versies zijn 

op aanvraag beschikbaar. 

GKSBS 

De grootteklasse-indeling in werkzame personen volgens de Structural Business Statistics 

(SBS) Verordening van de EU. 

Definitie  

Een indeling van het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) van een 

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

De grootteklasse volgens het aantal werkenden, ook wel GK SBS (Structural Business 

Statistics) genoemd, is ingevoerd op grond van regels van de Europese Unie. Deze 

grootteklasse-indeling wordt afgeleid van het aantal werkenden in een bedrijf, ongeacht of zij 

in loondienst zijn of anderszins betaalde arbeid verrichten (werkzame personen al dan niet in 

loondienst). 

Toelichting bij het gebruik  

Voor deze grootteklasse-indeling GK SBS wordt � onder meer - gebruikgemaakt van 

gegevens verkregen van de Belastingdienst (opgaven voor de Loonbelasting en BTW) en van 

het Handelsregister (zoals de rechtsvorm van de bedrijven). 

Codelijst 

Waarde Label 

-- Onbekend 

00 0       werkzame personen 

10 1       werkzame personen 

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 
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Waarde Label 

81 200 - 249 werkzame personen 

82 250 - 499 werkzame personen 

91 500 - 999 werkzame personen 

92 1000 - 1999 werkzame personen 

93 >= 2000   werkzame personen 

GEMHVJJJJ 

De gemeente van hoofdvestiging van het bedrijf, zoals vastgelegd in de Polisadministratie. 

Definitie  

Een gemeente identificerend nummer 

Toelichting bij de definitie  

Gemeenten vormen de kleinste lokale bestuurseenheid in Nederland. Gemeenten (en hun 

namen en codes) zijn formeel vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Alle gemeenten zijn voorzien van een uniek viercijferig nummer. 

Codelijst 

GK 

Grootteklasse volgens het aantal werknemers 

Definitie  

Een indeling van het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) van een 

bedrijfseenheid in een klasse (grootteklasse). 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal werknemers wordt gedefinieerd als de personen die voor een werkgever werken, 

een arbeidscontract hebben en een beloning ontvangen in de vorm van loon, provisie, fooien, 

stukloon of beloning in natura. Er is sprake van een arbeidsverhouding als er een door beide 

partijen vrijwillig aangegane formele of informele overeenkomst is, waarin wordt bepaald dat 

de betrokkene voor de onderneming werkt in ruil voor een beloning in geld of in natura. Een 

werknemer geldt als loontrekker van een eenheid wanneer hij of zij loon van die eenheid 

ontvangt, ongeacht de plaats waar het werk wordt uitgevoerd (binnen of buiten de productie-

eenheid). Iemand die voor een uitzendbureau werkt, wordt geacht werknemer van het 

uitzendbureau te zijn en niet van de eenheid waar hij of zij werkt (de klant van het 

uitzendbureau). Als werknemer gelden met name ook: - eigenaren die voor hun werk worden 

betaald; - studenten die zich er formeel toe hebben verplicht om in ruil voor loon en/of 

onderwijs mee te werken aan het productieproces van een onderneming; - werknemers die zijn 

aangetrokken met een contract dat speciaal is ontworpen om de aanstelling van werklozen te 

stimuleren; - thuiswerkers indien er sprake is van een expliciete afspraak dat het thuiswerk 

wordt betaald op basis van het werk dat de betrokkene heeft verricht, en zij op de loonlijst 

staan. Het aantal werknemers omvat deeltijdwerkers, seizoenwerkers, stakers of personen die 

korte tijd op vakantie zijn, maar niet degenen die voor lange tijd verlof hebben opgenomen. 

Vrijwilligers vallen niet onder de werknemers. 
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Toelichting bij het gebruik  

Beschikbaar voor de verslagperiode 1999-2005. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

0 0              werknemers 

1 1              werknemers 

2 2 -         4 werknemers 

3 5 -         9 werknemers 

4 10 -      19 werknemers 

5 20 -      49 werknemers 

6 50 -      99 werknemers 

7 100 - 199 werknemers 

8 200 - 499 werknemers 

9 >= 500     werknemers 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140707 BETAB 1999V1 t/m 2012V1 Eerste plaatsing 

141215 BETAB 2013V1 Eerste plaatsing 

BE2014TABV2 Definitieve cijfers. Vervangt BETAB 2014V1. Het veld 
SBI2008ABRVJJJJ is niet meer aanwezig; de inhoud 
van dit veld is in SBI2008VJJJJ gezet. 

BE2015TABV125 Definitieve cijfers, vervangt 2015v123. Het veld 
SBI2008ABRVJJJJ is niet meer aanwezig; de inhoud 
van dit veld is in SBI2008VJJJJ gezet. 

BE2016TABV124 Definitieve cijfers 2016 

BE2017TABV091 2017 t/m september 

BE2017TABV122 

 

2017 t/m december, vervangt BE2017TABV061 

BE2017TABV124 

 

Definitieve cijfers 2017, vervangt BE2017TABV122 

BE2018TABV031 

 

2018 t/m maart 

BE2018TABV061 

 

2018 t/m juni, vervangt BE2018TABV031 

BE2018TABV091 

 

2018 t/m september, vervangt BE2018TABV061 

BE2018TABV121 

 

2018 t/m december, vervangt BE2018TABV091 

BE2019TABV031 

 

2019 t/m maart 

BE2019TABV061 

 

2019 t/m juni, vervangt BE2019TABV031 

BE2018TABV124 Definitieve cijfers 2018 vervangt BE2018TABV121 

 
BE2019TABV091 

 

2019 t/m september, vervangt BE2019TABV061 

BE2019TABV121 

 

2019 t/m december, vervangt BE2019TABV091 

 


