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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de 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 de koppeling tussen IKVID en BAANRUGID.” 

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.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

KOPPELTABELIKVIDBAANRUGID2010TABV4.  

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Deze koppeltabel wordt eenmalig gemaakt. 

 Wijziging ten opzichte van de vorige versie (V3): IKVID is opnieuw versleuteld omdat 

ze niet aan de SPOLIS2010 gekoppeld konden worden. 

 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 GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek 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. 
 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek 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 

“de koppeling tussen IKVID en BAANRUGID 

(KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB)”. 

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.  

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Dit bestand bevat de koppeling tussen de identificatie van de inkomstenverhouding volgens 

het UWV (Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen) en de inkomstenverhouding 

volgens het CBS. Alle identificaties volgens het UWV (IKVID's) van het verslagjaar 2010 

staan in dit bestand en waar mogelijk staat er de best bijpassende identificatie volgens het 

CBS bij (BAANRUGID). Dit is een eenmalige koppeltabel. 

Beschrijving van de populatie 

Banen voorzien van een IKVID (verrinde identificatie van een baan volgens het UWV). 

Bijzonderheden 

Er is geen 1-op-1 relatie tussen IKVID en BAANRUGID. 

Wijziging ten opzichte van versie (V2): De variabele IKVID is op een nieuwe wijze 

versleuteld. 

Wijziging ten opzicht van de vorige versie (V3): de variabele IKVID opnieuw versleuteld 

voor koppeling aan SPOLIS2010. 

De reden voor deze wijziging is dat alle poliscomponenten (BEJJJJTAB, POLISJJJJBUS, 

SPOLISJJJJBUS) allemaal deze nieuwe versleutelde IKVID bevatten. 

Methodologie 

Voor de Nominatieve jaaranalyses 2006 t/m 2009 is gebruik gemaakt van integrale UWV-

leveringen (t/m maart 2007) en berichten uit de noodvoorziening van de Belastingdienst 

(vanaf maart 2007). Om deze gegevens zo goed mogelijk over de tijd te kunnen analyseren is 

er een interne sleutel afgeleid op basis van de sleutels in het bronmateriaal. De naam van 

deze variabele is baanrug_id. Vanaf 2010 maken we gebruik van de gegevens uit de Polis+ 

die door het UWV wordt onderhouden. In deze dataset heeft het UWV ook een sleutel 

afgeleid, het ikv_id. Om de data t/m 2009 te kunnen relateren aan de data vanaf 2010 is er 

een vertaaltabel afgeleid waarin voor ieder baanrug_id in de analysebestanden t/m 2009 een 

bijbehorend ikv_id is afgeleid. Een klein deel van de baanrug_id's heeft geen ikv_id kunnen 

krijgen. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 IKVID A32 

2 BAANRUGID A10 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

IKVID  

Door het UWV bepaalde identificatie van de inkomstenverhouding, door het CBS 

versleuteld. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een inkomstenverhouding. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer identificeert een inkomstenverhouding. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. Sleutel vanaf 2010. 

Toelichting bij het gebruik  

Door het UWV wordt vanaf verslagjaar 2010 een baan met een IKVID aangeduid. Deze 

code geeft een unieke baan aan. Let op de IKVID gaat in per verslagjaar 2010. Voor de 

verslagjaren 2006 tot en met 2009 was BAANRUGID de identificatie van een baan, die door 

het CBS werd bepaald. Nu is overgegaan op de sleutel van het UWV. IKVID is NIET te 

koppelen aan BAANRUGID. Wel is er een koppeltabel waarin de best bijpassende 

BAANRUGID per IKVID staat. Het is mogelijk dat meerdere BAANRUGID's bij 1 IKVID 

horen. Toelichting verschil oude en nieuwe baandefinitie.  

Tot en met verslagjaar 2005 werd in de statistieken over werkgelegenheid en lonen een baan 

geïdentificeerd door de combinatie van een persoon een een bedrijf. Met de invoering in 

2006 van de loonaangifte als belangrijkste bron is dit veranderd in de sleutel zoals die is 

gedefinieerd in de loonaangifte. In de loonaangifte bestaat de sleutel van een baan in principe 

uit de combinatie van Loonheffingennummer, BSN/Sofinummer en Volgnummer-

inkomsten-verhouding, kortweg resp. Lhnr, SofiNr en NumIV. Deze constructie met NumIV 

maakt het mogelijk dat één persoon meerdere inkomstenverhoudingen heeft bij één 

loonheffingennummer, zowel gelijktijdig als in de tijd opeenvolgend. Dit fenomeen 

manifesteert zich vooral in de uitzendbranche, onderwijs- en zorgsector. Het feit dat een 

werknemer tegelijkertijd meerdere banen kan hebben bij hetzelfde bedrijf maakt het heel 

moeilijk om banen op een goede manier longitudinaal te volgen en dientengevolge een 

historische aanvangsdatum van een baan te bepalen. Om de longitudinale volgbaarheid van 

banen en de aansluiting met de baangegevens uit het verleden mogelijk te maken is besloten 

om, naast de hierboven genoemde nieuwe baandefinitie, ook de 'oude baandefinitie' vast te 

leggen. Deze is geoperationaliseerd als de combinatie van een persoon en een BEID en/of 

loonheffingnummer (eerste 9 posities). De oude baandefinitie is longitudinaal consistent 

gemaakt. Bovendien is met gebruik van deze definitie de aanvangsdatum van banen 

vastgesteld. 
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BAANRUGID  

Door het CBS bepaalde identificatie van de inkomstenverhouding. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een inkomstenverhouding. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer identificeert een inkomstenverhouding. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. Sleutelvariabele t/m 2009. Door het CBS bepaalde identificatie van de 

inkomstenverhouding, op basis van onder meer loonheffingennummer, 

burgerservicenummer, volgnummer inkomstenverhouding volgens loonaangifte. Een 

persoon kan meerdere inkomstenverhoudingen hebben bij hetzelfde loonheffingennummer. 

Binnen het SSB wordt de inkomstenverhouding-id gebruikt om banen te identificeren. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele komt voor in componenten van 2006 tot en met 2009, en is met ingang van 

2010 opgevolgd door de inkomstenverhouding-id volgens het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV), de IKVID. De IKVID is NIET te koppelen aan 

BAANRUGID. Wel is er een koppeltabel waarin de best bijpassende BAANRUGID per 

IKVID staat. Het is mogelijk dat meerdere BAANRUGID's bij 1 IKVID horen.  



Documentatierapport KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB 

11 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

120203 KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB 2010V1 Eerste plaatsing 

131122 KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB 2010V2 Variabele IKVID op nieuwe wijze 
versleuteld. Eerste cijfer is nu een 
voorloopnul. 

KOPPELTABELIKVIDBAANRUGIDTAB 2010V3 Nieuwe encryptie wijze van de 
variabele IKVID. 

KOPPELTABELIKVIDBAANRUGID2010TABV4 Variabele IKVID opnieuw 
versleuteld voor koppeling aan 
SPOLIS2010. 

 

 


