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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het 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 cvb@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 “Gemeentecode Standplaats.”
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: cvb@cbs.nl.“
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Beschikbare bestanden:
141211 GEMSTPLAATSBUS 1999 t/m 2004V3
GEMSTPLAATSBUS 2005V4
In de versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


De reden van de versie drie is dat de variabele BAANID is aangepast aan de nieuwe
encryptie methode.



De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen, referentiebestanden en
codelijsten zijn voor de Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:
\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten
\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden
\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen
\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen.
In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks
geactualiseerd.



Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor
Beleidsstatistiek onder de thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het
aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.



Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden.
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1. Inleiding
Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata
(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en/of adresniveau) ter beschikking voor
onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur over het onderwerp
“gemeentecode standplaats van banen van werknemers (GEMSTPLAATSBUS)”.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening
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.
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2. Toelichting op het onderwerp
Onderwerp microdatabestand(en)
Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).
Beschrijving
In dit bestand is de gemeentecode opgenomen van de standplaats van alle banen in
december van het verslagjaar.
Beschrijving van de populatie
Alle unieke banen in december van het verslagjaar. Uniek wil zeggen dat er een unieke
combinatie is van Persoon-identificatie, Bedrijfs Eenheid Identificatie en
Loonheffingsnummer.
Procesverloop
SSB-REVISIE (2011/2012, STADIUM 2; VERSLAGJAREN 1999-2005):
1) Extrapolatie Gemeente standplaats. Op basis van informatie uit omliggende jaren
wordt de Gemeentecode stanplaats, waar mogelijk, met terugwerkende kracht
geëxtrapoleerd. De grootste meerwaarde van deze actie manifesteert zich in de jaren 2004
en 2005. In het bijzonder was daar tot voor de SSB-revisie de regionale verdeling van
banen bij Defensie onbekend. Hiervoor is met de extrapolatie deels gecorrigeerd.
2) Verwijdering "banen bij groot bedrijf", m.n. in de jaren 1999-2001 en 2005. Het gaat
hier om kleine baantjes bij een groot bedrijf, waarvan is vastgesteld dat het feitelijk geen
echte banen zijn. Deze "fake-banen" worden nu als nabetaling beschouwd. De correctie is
ingegeven door bevindingen in het kader van analyses op het gebied van
arbeidsmarktdynamiek (AR). De resultaten hiervan zijn echter niet exact gelijk. Dit heeft
te maken met het feit dat in de revisie-correctie een iets ander algoritme is gehanteerd,
waarbij o.a. als extra voorwaarde is gesteld dat de desbetreffende banen niet in T-1 en
T+1 mogen voorkomen. Daarnaast zijn de correcties tijdens de revisie toegepast op meer
jaren (1999, 2000). In dit eindbestand komen de effecten van deze correctie vooral tot
uiting in vestigingsgemeenten van dit bedrijf.
3) S-R-correcties. Sleutelcorrecties van personen die zich later in NL hebben gevestigd.
Door deze correctie (met terugwerkende kracht) worden personen beter volgbaar in de
tijd.
4) Verruiming operationalisatie "oude baandefinitie" (BAANID) met het
loonheffingnummer; Een baan wordt gedefinieerd als de unieke combinatie
RINPERSOON(S)-BEID en/of RINPERSOON(S)-LHNR9 (eerste 9 posities van het
loonheffingnummer). Deze verruiming heeft als gevolg dat het aantal unieke banen
(BAANID's) lager wordt.
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5) Teruglegging BAANID's verslagjaar 2006 naar oude jaren (1999-2005). Doordat de
baansleutels uit 2006 middels longitudinale aansluiting "hard" zijn teruggelegd tot en met
1999 is het BAANVTV-bestand niet meer nodig om banen in 2005 (of eerder) terug te
vinden in 2006.
6) Correctie voor "valse baandynamiek";
baansleutels worden gelijk gemaakt indien sprake is van administratieve baanovergangen,
waarbij feitelijk sprake is van dezelfde baan.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
Nr Variabele & label
1 RINPERSOONS
Soort RINPERSOON
2 RINPERSOON
Samen met RINPERSOONS is dit de persoon
3 BAANID
Door het CBS bepaalde identificatie van de inkomstenverhouding
4 DATUMAANVANGGEMSTPL
Aanvangsdatum gemeentecode standplaats
5 DATUMEINDEGEMSTPL
Einddatum gemeentecode standplaats
6 GEMSTPLJJJJ
Gemeentecode standplaats
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt van de categoriale variabelen de waarden en hun betekenis
gegeven.
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
1. RINPERSOONS: Soort RINPERSOON
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 het gemeentelijk bevolkingsregister.
Codelijst
Waarde
R
S

Label
RINPERSOON WEL IN GBA
RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF

2. RINPERSOON: Samen met RINPERSOONS is dit een 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 het gemeentelijk
bevolkingsregister. 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.
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3. BAANID: Door het CBS bepaalde identificatie van de inkomstenverhouding.
Definitie
Dit nummer identificeert een baan in de zin van een arbeidsrelatie tussen een persoon en
een bedrijfseenheid. Het is een betekenis- en dimensieloos nummer.
Toelichting bij de definitie
Door het CBS bepaalde identificatie van een baan in de zin van een arbeidsrelatie tussen
een persoon en een bedrijfseenheid. De baanid hoort bij een baandefinitie die meerdere
gelijktijdige banen van dezelfde persoon bij dezelfde bedrijfseenheid uitsluit.
Toelichting bij het gebruik
Er worden verschillende situaties onderscheiden waar sprake is van administratieve
wijzigingen in baanid terwijl feitelijk sprake is van doorlopende banen: - Twee
aansluitende banen van dezelfde persoon met een verschillend BAANID, maar dezelfde
BEID - Twee aansluitende banen van dezelfde persoon met een verschillend BAANID,
maar hetzelfde LHNR9 - Twee aansluitende banen van dezelfde persoon met een
verschillend BAANID en desbetreffende BEID's en/of desbetreffende LHNR's zijn
betrokken bij hetzelfde bedrijvencluster. Hier moet je denken aan administratieve effecten
van fusies, splitsingen e.d. - Twee aansluitende banen van dezelfde persoon met een
verschillend BAANID en er is sprake van absoluut én relatief veel overgangen van banen
van tussen de desbetreffende BEID’s of LHNR9's. In bovengenoemde situaties wordt de
baanid constant gehouden. Voor de jaren t/m 2005 is dit in de bestanden vastgelegd. In de
jaren vanaf 2006 is dit in de bestanden vastgelegd indien de wijziging van baanid
BINNEN het jaar plaats vond. Indien de baanid wijziging van het ene op het andere jaar
plaats vond, is de relatie tussen de baanid’s vastgelegd in de component
BAANVTVBUSVJJJJvv

4. DATUMAANVANGGEMSTPLAATS: Aanvangsdatum gemeentecode standplaats
Definitie
Datum aanvang geldigheid gemeente standplaats.
Toelichting bij de definitie
Beschrijving van de operationalisering: Voor de verslagjaren 1999-2005 is de
aanvangsdatum geldigheid altijd gelijk aan de aanvangsdatum van de baan. Gegeven de
resolutie van de broninformatie kan dit gegeven binnen een verslagjaar niet wijzigen.
Eenheid: Baan (BAANID) Historie: Beschikbaar vanaf verslagjaar 1999

5. DATUMEINDEGEMSTPLAATS: Einddatum gemeentecode standplaats
Definitie
Datum einde geldigheid gemeente standplaats.
Toelichting bij de definitie
Beschrijving van de operationalisering: Voor de verslagjaren 1999-2005 is de einddatum
geldigheid altijd gelijk aan de einddatum van de baan. Gegeven de resolutie van de
broninformatie kan dit gegeven binnen een verslagjaar niet wijzigen. Eenheid: Baan
(BAANID) Historie: Beschikbaar vanaf verslagjaar 1999
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6. GEMSTPLAATSJJJJ: Gemeentecode standplaats
Definitie
Deze code duidt een gemeente aan.
Toelichting bij de definitie
Beschrijving van de operationalisering: Verslagperiode 1999-2005 De gemeente van
vestiging van het bedrijf (BEID), zoals gemeten door de EWL. Aan records die niet door
de EWL zijn waargenomen wordt de gemeentecode standplaats toegekend middels de
verdeling uit de regionale meting van de EWL en de kortste afstand van deze gemeente
ten opzichte van de woonplaats van de persoon. In het eindbestand
GEMSTPLAATSJJJJINTVV zijn alle banen opgenomen. In de component
GEMSTPLAATSJJJJBUSVV zijn alleen decemberbanen opgenomen. Vanaf verslagjaar
2006 De gemeente van de vestiging is alleen vastgesteld van banen in december. Historie:
Beschikbaar voor alle banen in verslagperiode 1999-2005 Beschikbaar voor
decemberbanen vanaf verslagjaar 2006 Bijzonderheden: De codering van de gemeente
volgt de standaard Gemeentelijke Indeling van het betreffende verslagjaar en is
jaarafhankelijk.
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
120228 GEMSTPLAATSBUS 1999V1
120228 GEMSTPLAATSBUS 2000V1
120228 GEMSTPLAATSBUS 2001V1
120228 GEMSTPLAATSBUS 2002V1
120228 GEMSTPLAATSBUS 2003V1
120228 GEMSTPLAATSBUS 2004V1
120228 GEMSTPLAATSBUS 2005V1
120509 GEMSTPLAATSBUS 1999V2
120509 GEMSTPLAATSBUS 2000V2
120509 GEMSTPLAATSBUS 2001V2
120509 GEMSTPLAATSBUS 2002V2
120509 GEMSTPLAATSBUS 2003V2
120509 GEMSTPLAATSBUS 2004V2
120509 GEMSTPLAATSBUS 2005V2
141211 GEMSTPLAATSBUS 1999V3
141211 GEMSTPLAATSBUS 2000V3
141211 GEMSTPLAATSBUS 2001V3
141211 GEMSTPLAATSBUS 2002V3
141211 GEMSTPLAATSBUS 2003V3
141211 GEMSTPLAATSBUS 2004V3
141211 GEMSTPLAATSBUS 2005V3
GEMSTPLAATSBUS 2005V4

Reden
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing
SSB-revisie 2011/2012
SSB-revisie 2011/2012
SSB-revisie 2011/2012
SSB-revisie 2011/2012
SSB-revisie 2011/2012
SSB-revisie 2011/2012
SSB-revisie 2011/2012
Aanpassing BAANID
Aanpassing BAANID
Aanpassing BAANID
Aanpassing BAANID
Aanpassing BAANID
Aanpassing BAANID
Aanpassing BAANID
Aanpassing BAANID – was foutief bij versie
2005V3
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