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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 Inkomen van personen.” 

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 2003 t/m 2010. 

De bestanden over de jaren 2011 t/m 2015 zijn komen te vervallen met de gereviseerde 

inkomensbestanden, INPATAB, INHATAB en VEHTAB. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De reden van deze nieuwe versies over de oudere jaren is dat ze nu aansluiten bij de 

nieuwe inkomensbestanden vanaf 2011. (INPATAB, INHATAB en VEHTAB). 

Daarnaast zijn de bestanden uitgebreid met een aantal variabelen (vanaf PAMEE4420 

t/m TYPZLF). Voor verslagjaar 2003 zijn deze gegevens niet beschikbaar. Vanaf 2005 

uitgebreid met variabelen over zelfstandigen en de nieuwe afleiding van 

sociaaleconomische categorie op jaarbasis (PSECJ), die je ook terug kunt vinden in 

INPATAB (in INPATAB beginnen de namen van deze variabelen met “INP”; in 

PERSOONINKTAB met “P”). De variabelen die zijn toegevoegd over zelfstandigen in  

PERSOONINKTAB  vervangen gegevens over zelfstandig ondernemers uit het 

opgeheven bestand ZELFSTANDIGENTAB. 

 De basispopulatie is bij de percentielberekeningen in gelijk getrokken met de gebruikte 

basispopulatie in INPATAB. De bestanden  over 2005-2010 sluiten qua 

RINPERSOONS en RINPERSOON naadloos aan op de nieuwe vermogensbestanden, 

zodat inkomensgegevens de deze bestanden jaar JJJJ (volledig) gekoppeld kunnen 

worden met vermogensgegevens uit VEHTAB van JJJJ+1. 

 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

file://cbsp.nl/Productie/Secundair/SSBStage_SEC1/Output/BestandenDSC/Codeboeken/PSECJ.txt
file://cbsp.nl/productie/Secundair/SSBStage_SEC1/Output/BestandenDSC/Datamodellen/INPAJJJJTABVV.bla
file://cbsp.nl/productie/Secundair/SSBStage_SEC1/Output/BestandenDSC/Datamodellen/ZELFSTANDIGENJJJJTABVV.BLA
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 

“Inkomen van personen”. 

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.  

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

- Revisie-Inkomensstatistiek.pdf  

- VARSSB_INKOMENOUDNW.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 

Iinkomen op jaarbasis van personen die behoren tot de bevolking van Nederland op 31 

december van het onderzoeksjaar. 

Beschrijving van de populatie 

Personen behorende tot de bevolking van Nederland op 31 december van het onderzoeksjaar. 

Methodologie 

De Inkomensstatistiek maakt gebruik van gegevens die ontleend zijn aan administraties, 

waarvan de belangrijkste dataleverancier de Belastingdienst is. Deze verstrekt van iedere 

persoon voor zover voorkomend in het fiscaal basisregister: - een beperkt aantal 

demografische gegevens;- basisgegevens van de loonbelastingkaarten die door 

inhoudingsplichtigen (veelal elektronisch) naar de belastingdienst gestuurd zijn;- 

basisgegevens voor de heffing van de inkomstenbelasting (aangiftebiljet, vastgesteld 

belastbaar inkomen, enz.);- gegevens van de Dienst Toeslagen (vanaf 2006);- gegevens over 

ontvangen rente en dividend.Daarnaast worden gegevens verzameld uit de registraties van de 

studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het betreft de 

Tegemoetkoming studiekosten voor personen jonger dan 18 jaar en de Wet 

Studiefinanciering.Van niet alle personen en huishoudens is het inkomen bekend. Wanneer 

een persoon behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen, dan zijn alle velden 

die betrekking hebben op geldwaarden gevuld met "999999999". 

 

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 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 RINPERSOONSKERN A1 

4 RINPERSOONKERN A9 

5 POSHHK A3 

6 SECCOAL1 A3 

7 PERSBRUT F9 

8 PERSINK F9 

9 PERSPRIM F9 

10 PINK A1 

11 PERCPERSBRUT A2 

12 PERCPERSINK A2 

13 PERCPERSPRIM A2 

14 PAMEE4420P F9 

15 PAMKB2078P F9 

16 PASAR2076P F9 

17 PASPE2072P F9 

18 PASTA2074P F9 

19 PAZLF4240P F9 

20 PIMPZELF F2 

21 PSBIDGA2008VJJJJ A5 

22 PSBIMEE2008VJJJJ A5 

23 PSBIOVE2008VJJJJ A5 

24 PSBIZLF2008VJJJJ A5 

25 PSECJ A2 

26 PSZHVZLFGEMJJJJ A4 

27 PT1030DGN F9 

28 PT1060OVE F9 

29 PT2070WIN F9 

30 PTYPDGA A1 

31 PTYPMEE A1 

32 PTYPOVE A1 

33 PTYPZLF 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  

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 de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

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. 

RINPERSOONSKERN 

RINPERSOONS van de kernpersoon van het huishouden inkomensstatistiek 

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 het gebruik  

RINPERSOONSKERN identificeert samen met RINPERSOONKERN de kernpersoon 

(hoofdkostwinner) van een huishouden en vormt het huishoudensnummer van de inkomens- 

en vermogensstatistiek. 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 
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RINPERSOONKERN 

RINPERSOON van de kernpersoon van het huishouden inkomensstatistiek. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij het gebruik  

RINPERSOONKERN identificeert samen met RINPERSOONSKERN de kernpersoon 

(hoofdkostwinner) van een huishouden en vormt het huishoudensnummer van de inkomens- 

en vermogensstatistiek. 

POSHHK 

Positie in het huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner. 

Definitie  

De positie van een persoon in een huishouden ten opzichte van de hoofdkostwinner van dat 

huishouden. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele beschrijft de positie van een persoon in het huishouden ten opzichte van de 

hoofdkostwinner van het huishouden. De volgende categorieën worden onderscheiden: 1 - 

Hoofdkostwinner zonder partner. 2 - Hoofdkostwinner met partner. 3 - Gehuwde partner van 

de hoofdkostwinner. 4 - Ongehuwde partner van de hoofdkostwinner. 5 - Minderjarig kind 

van de hoofdkostwinner. 6 - Meerderjarig kind van de hoofdkostwinner. 7 – Overig lid van 

het huishouden. 

Codelijst 

Waarde Label 

001 Hoofdkostwinner 

002 Hoofdkostwinner, met partner 

003 Gehuwde partner 

004 Ongehuwde partner 

005 Minderjarig kind 

006 Meerderjarig kind 

007 Overig huishoudenslid 

009 Huishouden onbekend 

SECCOAL1 

Sociaaleconomische categorie van de persoon. 

Definitie  

Classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van 

inkomensbronnen in een jaar. 
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Toelichting bij de definitie  

Indelingsvariabele (sociaaleconomisch): Classificatie van de persoon naar 

sociaaleconomische categorie op basis van inkomensbronnen in een jaar. De 

sociaaleconomische categorie wordt bepaald met een zwaartepuntbenadering. Personen met 

winstaangifte worden altijd als zelfstandige getypeerd; overige personen met 

studiefinanciering altijd als student. Voor andere categorieën wordt stapsgewijs van hoog 

naar laag aggregatieniveau het voornaamste inkomen vastgesteld. Op het hoogste niveau 

wordt bepaald of inkomen uit arbeid of overdrachtsinkomen de belangrijkste categorie is. 

Binnen inkomen uit arbeid wordt op het volgende niveau loon geaggregeerd; binnen 

overdrachtsinkomen uitkering uit sociale voorzieningen. Binnen de categorie met het 

hoogste inkomen wordt indien van toepassing op een lager niveau het de voornaamste 

inkomen bepaald. Als eerste prioriteitsregel geldt dat alle personen met inkomen uit eigen 

onderneming steeds als zelfstandige worden aangemerkt. Verder worden alle personen met 

studiefinanciering als student aangemerkt, ook al hebben zij een andere bron met een hoger 

bedrag aan inkomsten. Personen zonder inkomen kunnen uiteraard niet nader ingedeeld 

worden: zij vallen in de categorie zonder inkomen. Of een persoon inkomen heeft is 

vastgesteld aan de hand van het persoonlijk inkomen. Voor de andere categorieën wordt een 

topdown benadering toegepast: zo wordt eerst gekeken of inkomen uit arbeid of uitkering de 

belangrijkste hoofdcategorie is, en pas daarna wordt gekeken welke post binnen de 

hoofdcategorie de belangrijkste is. 

Codelijst 

Waarde Label 

001 Werknemer particulier bedrijf 

002 Ambtenaar 

003 Directeur-grootaandeelhouder 

004 Zelfstandige 

005 Overig actief 

006 Ontvanger werkloosheidsuitkering 

007 Bijstandsontvanger 

008 Ontvanger overige sociale voorzieningen 

009 Arbeidsongeschikte 

010 Pensioenontvanger tot 65 jaar 

011 Pensioenontvanger 65 jaar of ouder 

012 Student 

013 Overig niet actief 

014 Zonder persoonlijk inkomen 

099 Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen 
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PERSBRUT 

Persoonlijk bruto inkomen. 

Definitie  

Het persoonlijk bruto inkomen bevat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van 

een persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering 

inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van 

kinderbijslag en kindgebonden budget). Bij de bepaling van het bruto persoonlijk inkomen 

zijn de volgende inkomensbestanddelen van het bruto-inkomen buiten beschouwing 

gebleven: inkomen uit vermogen, kinderbijslag, kindgebonden budget en ontvangen 

gebonden overdrachten zoals huurtoeslag. 

Toelichting bij de definitie  

Op persoonsniveau wordt een inkomensbegrip gehanteerd dat afwijkt van het 

huishoudensniveau. Belangrijkste reden is dat sommige inkomensbestanddelen niet goed aan 

één persoon zijn toe te delen. Dit zijn inkomen uit vermogen, kinderbijslag, gebonden 

uitkeringen, betaalde overdrachten, betaalde belasting en de betaalde premie voor 

volksverzekeringen en ziektekosten. Voor het persoonlijk bruto inkomen worden 

kinderbijslag en ontvangen gebonden overdrachten buiten beschouwing gelaten. Het 

overdrachtsinkomen bestaat in dit geval dus uit uitkeringen iinkomensverzekeringen (WW, 

ZW, WAO, pensioen), uitkeringen sociale voorziening exclusief kinderbijslag (Bijstand, 

IOAW, Wajong etc.), en overige ontvangen inkomensoverdrachten om niet (alimentatie). 

Het bruto inkomen is een superbruto inkomensbegrip, d.w.z. het is inclusief alle mogelijke 

(sociale) premies en belastingen op het inkomen en vermogen. 

Toelichting bij het gebruik  

Bedragen boven 1 miljoen euro zijn afgekapt op 1 miljoen euro en bedragen kleiner dan -500 

duizend euro zijn afgekapt op -500 duizend euro. De waarde 999999999 betekent dat de 

persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen. 

PERSINK 

Persoonlijk inkomen. 

Definitie  

Het persoonlijk inkomen bevat de volgende bestanddelen van het bruto-inkomen van een 

persoon: inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering 

inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen (met uitzondering van 

kinderbijslag en kindgebonden budget). Premies inkomensverzekeringen zijn in mindering 

gebracht. 

Toelichting bij het gebruik  

Bedragen boven 1 miljoen euro zijn afgekapt op 1 miljoen euro en bedragen kleiner dan -500 

duizend euro zijn afgekapt op -500 duizend euro. De waarde 999999999 betekent dat de 

persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen. 
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PERSPRIM 

Persoonlijk primair inkomen. 

Definitie  

Het persoonlijk primair inkomen bevat het bruto-inkomen van een persoon uit arbeid en uit 

eigen onderneming. Inkomen uit arbeid bestaat uit het brutoloon (inclusief de werknemers- 

en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen), tantième en de beloning 

van arbeid die niet in dienstbetrekking is verricht. Ook loon in natura zoals de waarde van 

het privégebruik van de auto van de werkgever is hiertoe gerekend. Inkomen uit eigen 

onderneming vormt de beloning van zelfstandigen voor de inzet van hun arbeid en 

ondernemingsvermogen. 

Toelichting bij de definitie  

Het persoonlijk primair inkomen verschilt van de definitie van primair inkomen van het 

huishouden. In het primair inkomen van het huishouden wordt ook inkomen uit vermogen 

meegeteld. 

Toelichting bij het gebruik  

Bedragen boven 1 miljoen euro zijn afgekapt op 1 miljoen euro en bedragen kleiner dan -500 

duizend euro zijn afgekapt op -500 duizend euro. De waarde 999999999 betekent dat de 

persoon tot een huishouden behoort zonder waargenomen inkomen. 

PINK 

Indicator persoon met inkomen. 

Definitie  

Indicator die aangeeft of iemand een persoonlijk inkomen heeft. 

Toelichting bij de definitie  

Wanneer een persoon bij het persoonlijk of primair inkomen een bedrag heeft van meer dan 

1 miljoen euro of minder dan -500 duizend euro, dan zijn deze inkomensbedragen afgekapt 

op respectievelijk 1 miljoen euro en -500 duizend euro. De variabele PINK krijgt dan de 

code '2'. 

Toelichting bij het gebruik  

Indicator die aangeeft of iemand persoonlijk inkomen heeft (code 1,2) of niet (code 0). 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Zonder inkomen 

1 Met inkomen 

2 Extreem inkomen afgekapt 

9 Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen 

PERCPERSBRUT 

Percentielgroepen persoonlijk bruto inkomen van personen met inkomen in particuliere 

huishoudens. 

Definitie  

Persoonlijk bruto inkomen verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang van personen met 

inkomen in particuliere huishoudens. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

3..96 3 tot 4% .. 96 tot 97% 

97 97 tot 98% 

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 

PERCPERSINK 

Percentielgroepen persoonlijk inkomen van personen met inkomen in particuliere 

huishoudens. 

Definitie  

Persoonlijk inkomen verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang van personen met 

inkomen in particuliere huishoudens. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

3..96 3 tot 4% .. 96 tot 97% 

97 97 tot 98% 

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 

PERCPERSPRIM 

Percentielgroepen persoonlijk primair inkomen van personen met primair inkomen in 

particuliere huishoudens 

Definitie  

Persoonlijk primair inkomen verdeeld in 100 groepen van gelijke omvang van personen met 

primair inkomen in particuliere huishoudens. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 0 tot 1% 

1 1 tot 2% 

2 2 tot 3% 

3..96 3 tot 4% .. 96 tot 97% 

97 97 tot 98% 

98 98 tot 99% 

99 99 tot 100% 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ipi       15 

PAMEE4420P 

Meewerkaftrek. 

Definitie  

Het bedrag dat een ondernemer in mindering kan brengen op de winst, als de partner zonder 

vergoeding meewerkt in de onderneming. 

Toelichting bij de definitie  

Deze aftrek vormt onderdeel van de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een 

aftrekpost op de winst en bestaat uit: Zelfstandigenaftrek (PAZLF4240, inclusief 

startersaftrek), Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (PASPE2072), Meewerkaftrek 

(PAMEE4420), Stakingsaftrek (PASTA2074), en vanaf 2007 Startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid (PASAR2076). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

PAMKB2078P 

Mkb-winstvrijstelling. 

Definitie  

De MKB (Midden- en kleinbedrijf)-winstvrijstelling is een bedrag dat een ondernemer in 

mindering kan brengen op de winst. De MKB (Midden- en kleinbedrijf)-winstvrijstelling is 

een percentage van de totale winst van alle ondernemingen die een ondernemer heeft. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

PASAR2076P 

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. 

Definitie  

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (vanaf 2007) is een bedrag dat een ondernemer in 

mindering kan brengen op de winst, als de ondernemer de onderneming start vanuit een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze aftrek vormt een onderdeel van de 

ondernemersaftrek. 

Toelichting bij de definitie  

Deze aftrek vormt onderdeel van de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een 

aftrekpost op de winst en bestaat uit: Zelfstandigenaftrek (PAZLF4240, inclusief 

startersaftrek), Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (PASPE2072), Meewerkaftrek 

(PAMEE4420), Stakingsaftrek (PASTA2074), en vanaf 2007 Startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid (PASAR2076). 
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Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

PASPE2072P 

Aftrek speur- en ontwikkelingswerk. 

Definitie  

De speur- en ontwikkelingswerk aftrek is een bedrag dat een ondernemer in mindering kan 

brengen op de winst in verband met speur- en ontwikkelingswerk. Speur- en 

ontwikkelingswerk houdt in dat de ondernemer een belangrijk deel van zijn tijd in 

technologische ontwikkeling moet steken. Dat mag zijn in de ontwikkeling van producten; 

het mag ook in de ontwikkeling van productieprocessen. Deze aftrek vormt onderdeel van de 

ondernemingsaftrek. 

Toelichting bij de definitie  

Deze aftrek vormt onderdeel van de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een 

aftrekpost op de winst en bestaat uit: Zelfstandigenaftrek (PAZLF4240, inclusief 

startersaftrek), Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (PASPE2072), Meewerkaftrek 

(PAMEE4420), Stakingsaftrek (PASTA2074), en vanaf 2007 Startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid (PASAR2076). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

PASTA2074P 

Stakingsaftrek. 

Definitie  

De stakingsaftrek is een bedrag dat een ondernemer in mindering kan brengen op de winst in 

verband met staken van de onderneming. Deze aftrek vormt onderdeel van de 

ondernemersaftrek. 

Toelichting bij de definitie  

Deze aftrek vormt onderdeel van de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een 

aftrekpost op de winst en bestaat uit: Zelfstandigenaftrek (PAZLF4240, inclusief 

startersaftrek), Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (PASPE2072), Meewerkaftrek 

(PAMEE4420), Stakingsaftrek (PASTA2074), en vanaf 2007 Startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid (PASAR2076). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 
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PAZLF4240P 

Zelfstandigenaftrek. 

Definitie  

Het bedrag dat een ondernemer in mindering kan brengen op de winst. 

Toelichting bij de definitie  

Deze aftrek vormt onderdeel van de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een 

aftrekpost op de winst en bestaat uit: Zelfstandigenaftrek (PAZLF4240, inclusief 

startersaftrek), Aftrek speur- en ontwikkelingswerk (PASPE2072), Meewerkaftrek 

(PAMEE4420), Stakingsaftrek (PASTA2074), en vanaf 2007 Startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid (PASAR2076). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

PIMPZELF 

Soort gebruikte brongegeven zelfstandig ondernemers. 

Definitie  

De bron waaruit de gegevens over zelfstandig ondernemers zijn samengesteld. 

Codelijst 

Waarde Label 

10 Zelfstandige, winstaangifte bekend 

20 Zelfstandige, winst geïmputeerd op basis van 

ondernemingsgegevens 30 Zelfstandige, winst geïmputeerd uit voorlopige aanslagen of 

teruggaven (IB of ZVW) 40 Zelfstandige, winst geïmputeerd uit hulpbestand zelfstandigen 

90 Geen zelfstandige, aangifte bekend 

91 Geen zelfstandige, aangifte van een voorgaand jaar bekend, winst 

op nul gesteld 92 Geen zelfstandige, overig 

99 Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen 

PSBIDGA2008VJJJJ 

Economische activiteit van het bedrijf van de directeur-grootaandeelhouder. 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

Toelichting bij de definitie  

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

(SBI2008). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 00000 betekent dat de persoon geen directeur-grootaandeelhouder is (niet van 

toepassing). 
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PSBIMEE2008VJJJJ 

Economische activiteit van het bedrijf van het meewerkend gezinslid. 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

Toelichting bij de definitie  

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

(SBI2008). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 00000 betekent dat de persoon geen meewerkend gezinslid is (niet van 

toepassing). 

PSBIOVE2008VJJJJ 

Economische activiteit van het bedrijf van de overige zelfstandige. 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

Toelichting bij de definitie  

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

(SBI2008). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 00000 betekent dat de persoon geen overige zelfstandige is (niet van toepassing). 

PSBIZLF2008VJJJJ 

Economische activiteit van het bedrijf van de zelfstandig ondernemer. 

Definitie  

De economische activiteit van een bedrijf, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

Toelichting bij de definitie  

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

(SBI2008). 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 00000 betekent dat de persoon geen zelfstandig ondernemer is (niet van 

toepassing). 

PSECJ 

Sociaaleconomische categorie op jaarbasis. 

Definitie  

Classificatie van een persoon naar sociaaleconomische categorie op basis van 

inkomensbronnen in een jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Om de score op deze variabele te bepalen worden alle inkomsten in een jaar van de 

verschillende inkomensbronnen die iemand heeft, met elkaar vergeleken. Het hoogste bedrag 
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is in principe bepalend voor de sociaaleconomische categorie. Daarnaast wordt meegenomen 

of een persoon ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling of als meewerkend gezinslid 

actief is. Dat is mede bepalend voor de sociaaleconomische categorie. 

Codelijst 

Waarde Label 

11 Werknemer 

12 Directeur-grootaandeelhouder 

13 Zelfstandig ondernemer 

14 Overige zelfstandige 

15 Meewerkend gezinslid 

21 Ontvanger werkloosheidsuitkering 

22 Ontvanger bijstandsuitkering 

23 Ontvanger uitkering sociale voorziening overig 

24 Ontvanger uitkering ziekte/arbeidsongeschiktheid 

25 Ontvanger pensioenuitkering 

26 Nog niet schoolgaand/scholier/student met inkomen 

31 Nog niet schoolgaand/scholier/student zonder inkomen 

32 Overig zonder inkomen 

99 Behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen 

PSZHVZLFGEMJJJJ 

Gemeente hoofdvestiging zelfstandig ondernemer. 

Definitie  

De gemeente van hoofdvestiging van het bedrijf (bedrijfseenheid) in het verslagjaar. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 0000 betekent dat de persoon geen zelfstandig ondernemer is (niet van 

toepassing). 

PT1030DGN 

Loon directeur-grootaandeelhouder (niet verzekerd). 

Definitie  

Loon, salaris, tantième, spaarloon van een directeuren-grootaandeelhouder die niet is 

verzekerd voor werknemersverzekeringen. 

Toelichting bij de definitie  

Inkomen uit arbeid. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

PT1060OVE 

Inkomen uit overige arbeid. 
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Definitie  

Inkomsten uit werkzaamheden die niet in dienstbetrekking zijn verricht (bijvoorbeeld 

freelance inkomsten of meewerkbeloning in onderneming partner). Kosten die met de 

verwerving van dit inkomen zijn gemaakt zijn in mindering gebracht. 

Toelichting bij de definitie  

Inkomen uit arbeid. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

PT2070WIN 

inkomen uit eigen onderneming. 

Definitie  

Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd 

met het bedrag van de investeringsaftrek. 

Toelichting bij het gebruik  

De waarde 999999999 betekent dat de persoon tot een huishouden behoort zonder 

waargenomen inkomen. 

PTYPDGA 

Type directeur-grootaandeelhouder 

Definitie  

Eigenaar van een bedrijf die als directeur in loondienst is van het eigen bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Typering directeur-grootaandeelhouder naar het al dan niet hebben van personeel en 

economische activiteit (productie en diensten) 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen DGA 

1 DGA met personeel 

2 DGA zonder personeel, eigen arbeid (1 dga) 

3 DGA zonder personeel, eigen arbeid (>1 dga) 

4 DGA zonder personeel, producten (1 dga) 

5 DGA zonder personeel, producten (>1 dga) 

6 DGA, type onbekend 

9 Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen 
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PTYPMEE 

Type meewerkend gezinslid. 

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  

Het gaat uitsluitend om meewerkende partners van zelfstandig ondernemers. 

Toelichting bij het gebruik  

Meewerkende gezinsleden worden niet waargenomen. Er wordt verondersteld dat wanneer 

een zelfstandig ondernemer meewerkaftrek of arbeidsbeloning heeft, zijn of haar partner 

meewerkt in het bedrijf van de zelfstandig ondernemer. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen meewerkend gezinslid 

1 Meewerkend gezinslid o.b.v. arbeidsbeloning 

2 Meewerkend gezinslid o.b.v. meewerkaftrek 

9 Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen 

PTYPOVE 

Type overige zelfstandige. 

Definitie  

Persoon met inkomsten uit werkzaamheden die niet in dienstbetrekking zijn verricht. 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hier om personen met inkomen uit overige arbeid. Personen met inkomen uit 

overige arbeid waarvan de partner als zelfstandig ondernemer actief is en waarbij sprake is 

van meewerkaftrek of arbeidsbeloning, worden als meewerkend gezinslid getypeerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overige zelfstandige 

1 Overige zelfstandige 

2 Wel inkomsten uit overige arbeid, maar toegerekend aan 

meewerkende 9 Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen 

 

PTYPZLF 

Type zelfstandig ondernemer. 

Definitie  

Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk. 
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Toelichting bij de definitie  

Typering zelfstandig ondernemer naar het al dan niet hebben van personeel en economische 

activiteit (productie en diensten). Het gaat om personen met een winstaangifte in de aangifte 

inkomstenbelasting. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen zelfstandig ondernemer 

1 Zelfstandig ondernemer met personeel 

2 Zelfstandig ondernemer zonder personeel, eigen arbeid 

3 Zelfstandig ondernemer zonder personeel, producten 

4 Zelfstandig ondernemer, type onbekend 

9 Behoort tot een huishouden zonder waargenomen inkomen 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

PERSOONINK2003 t/m 2008TABV3, 
2009V2 en 2010V3 
 

Aanvulling variabelen ivm revisie 

 


