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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 Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL 1995-2005).” 

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 periode 1995 t/m 2005. 

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 overige 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 

“Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL) 1995-2005 ”. 

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.  

Voor de Remote Access gebruikers zijn de volgende bijlagen beschikbaar: 

 Bijlage 1 Toelichting EWL-bestand; 

 Bijlage 2 CAO-codes 1990; 

 Bijlage 3 Basisgroep-codes ; 

 Bijlage 4 Methode ophoging EWL; 

 EWLBUSV20051Value.xls; 

 EWLBUSV20051Variabelen.xls. 

 

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 

Beschrijving 

Een record in het EWLBUS-bestand is een baan van een werknemer. Een persoon kan dus 

meerdere records in het bestand hebben. het bestand bevat een steekproef van alle banen van 

werknemers in Nederland. De combinatie RINPERSOONS, RINPERSOON, 

EWLDATUMAANVANG, EWLDATUMEINDE, BEID en EWLvolgnummer identificeren 

een unieke record. 

Beschrijving van de populatie 

De gegevens in het bestand zijn afkomstig uit de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) 

van het CBS. De EWL is een grootschalige enquête, waarmee gegevens worden verzameld 

op zowel bedrijfsniveau als werknemersniveau. Het bestand EWLBUS bevat de 

werknemersgegevens van de EWL. De doelpopulatie van de EWL omvat alle bedrijfstakken, 

met uitzondering van de bedrijfstakken personeel in dienst van huishouden (sbi 95) en 

internationale gemeenschapsorganen (sbi 99). Niet alle bedrijven in de doelpopulatie worden 

geënquêteerd. Bijna de helft van alle banen wordt in de EWL waargenomen. De 

waargenomen werknemers in de EWL zijn niet evenredig verdeeld over alle grootteklassen 

en bedrijfstakken; vooral de grote bedrijven en het openbaar bestuur en het onderwijs zijn 

oververtegenwoordigd. De gegevens van de waargenomen werknemers kunnen met behulp 

van een eindgewicht worden opgehoogd tot representatieve gegevens voor de gehele 

populatie (gebruik hiervoor de variabele EWLophoogfactor). 

Methodologie 

Helaas zijn de gepubliceerde aantallen banen in de periode 1995-2001 vanuit deze bestanden 

niet meer te berekenen. De aantallen banen berekend met het analysebestand van 2002-2005 

zijn wel gelijk aan die op Statline. Omdat het geen officieel vastgesteld publicatiebestand 

betreft, heeft dit tot gevolg dat de bestanden niet noodzakelijk exact overeenkomen met 

Statline, de elektronische databank van het CBS (statline.cbs.nl). Een goede stelregel om in 

eerste instantie te kunnen inschatten of een variabele in het bestand van goede kwaliteit is, is 

te kijken naar Statline. Als een kenmerk is opgenomen in Statline, is dat over het algemeen 

van goede kwaliteit. Als een kenmerk niet is opgenomen, dan is de kans groot dat deze 

variabele van matige of slechte kwaliteit is. Voor longitudinale analyses vanaf 1999 kan in 

veel gevallen gebruik worden gemaakt van de BAAN-bestanden die beschikbaar zijn via 

'Sociaal- economisch totaalbeeld' > Banen. Zie bijlage 1 voor meer informatie over 

uitkomsten die met dit bestand zijn gemaakt. 

Procesverloop 

Afleiding van publicatiegegevens Het CBS publiceert statistieken die zijn afgeleid van de 

werknemersgegevens van de EWL (onder andere op Statline en in de Sociaal-economische 

maandstatistiek). Deze statistieken zijn veelal gebaseerd op de doelvariabelen die in schema 

1 zijn weergegeven. De y- en z-variabelen vertegenwoordigen respectievelijk de dimensies 
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loon en arbeidsduur. In de tweede kolom van het schema is de EWL-naam van de variabele 

opgenomen; deze naamgeving heeft betrekking op intern gebruik binnen het CBS. In de 

derde kolom staat de naam van de variabele zoals opgenomen in het bestand. Schema 1. 

Doelvariabelen standaardtabellen EWL-werknemersdeel EWL-variabele DSC-variabele 

Toelichting Eenheid w ophoogfactor EWLophoogfactor Eindgewicht incl. grootteklasse 0 

gewicht per baan y1 brutoloon_nrm_mnd EWLBRLNNMME Genormaliseerd brutoloon 

(excl. loon overwerk) per maand euro y2 brutoloon_overw_mnd EWLBRLNOWME 

Brutoloon overwerk per maand euro y3 brutoloon_nrm_jr EWLBRLNNMJE 

Genormaliseerd bruto jaarloon (excl. eenmalige beloningen, spaarloon en vrijgestelde 

premies) euro y4 Vrij_premies_nrm_jr EWLVRPNMJRE Genormaliseerde vrij-gestelde 

premies werk-nemersaandelen per jaar euro y5 spaarloon_nrm_jr EWLSPLNNMJE 

Genormaliseerd spaarloon per jaar euro y6 eenm_beloning_nrm_jr EWLEENMNMJE 

Genormaliseerde eenmalige beloningen per jaar euro z1 abduur_nrm_mnd 

EWLABDUNMMD Genormaliseerde arbeidsduur (excl. overwerk) per maand uren z2 

abduur_overw_mnd EWLABDUOWMD Arbeidsduur overwerk per maand uren z3 

abduur_nrm_jr EWLABDUNMJR Genormaliseerde arbeidsduur (excl. overwerk) per jaar 

uren z4 verlofdg EWLVRLFDGN Aantal verlofdagen per jaar dagen z5 Adv_dagen 

EWLADVDGN Aantal adv-dagen per jaar dagen Met behulp van de doelvariabelen in 

schema 1 worden EWL-statistieken met werknemersgegevens samengesteld. Een deel van de 

statistieken bevat uitsluitend totaal-schattingen van aantallen banen: SIGMA w. Een ander 

deel van de statistieken wordt gevuld met quotiënten van totaalschattingen. De gemiddelde 

jaarlijkse arbeidsduur is bijvoorbeeld SIGMA wz3 / SIGMA w. Schema 2 geeft voor enkele 

grootheden in de EWL-tabellen de afleiding van de opgenomen schattingen. Schema 2. 

Afleiding schattingen in statistieken EWL-werknemersdeel Grootheid Schatting Banen 

SIGMA w Uurloon 12*SIGMA wy1 / SIGMA wz3 Maandloon excl. overwerk SIGMA wy1 

/ SIGMA w Maandloon incl. overwerk SIGMA w(y1 + y2) / SIGMA w Spaarloon SIGMA 

wy5 / SIGMA w Jaarloon incl. bijzondere beloningen SIGMA w(y3 + y4 + y5 + y6) / 

SIGMA w Wekelijkse arbeidsduur excl. overwerk 12/52 {SIGMA wz1 / SIGMA w} 

Wekelijkse arbeidsduur incl. overwerk 12/52 {SIGMA w(z1 + z2) / SIGMA w} Jaarlijkse 

arbeidsduur SIGMA wz3 / SIGMA w Vakantiedagen SIGMA wz4 / SIGMA w Adv-dagen 

SIGMA wz5 / SIGMA w 

Gegevens op Statline  

Banen van werknemers; lonen, arbeidsduur, SBI '93, 1995 - 2005 

https://opendata.cbs.nl/statline/%23/CBS/nl/dataset/37169ewl/table?ts=1542366881613
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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 EWLDATUMAANVANG A8 

4 EWLDATUMEINDE A8 

5 BEID F8 

6 EWLvolgnummer F4 

7 EWLjaar F4 

8 EWLANCIENNITEIT F3 

9 EWLANCIENKLASSE F1 

10 EWLDATINDIENST A8 

11 EWLDATUITDIENST A8 

12 EWLAFWIJKARBDUUR F1 

13 EWLVERLOFDGN F5.1 

14 EWLADVDGN F6.1 

15 EWLSVDGNMND F9.5 

16 EWLARBDUURNRMMND F7.2 

17 EWLARBDUUROVERWMND F7.2 

18 EWLARBDUURNRMJR F8.2 

19 EWLSVDGNMAX F3 

20 EWLARBDUUR F6.2 

21 EWLBETPER F1 

22 EWLAANTDGNPER F2 

23 EWLNIETBETUREN F7.2 

24 EWLOVERWERKUREN F7.2 

25 EWLAANTDGNJR F3 

26 EWLVOLLEDIGPERIODE F1 

27 EWLDGNCOMPL F2 

28 EWLSVDGEWL F3 

29 EWLBRUTOLNNRMMND F7 

30 EWLBRUTOLNOVERWMND F6 

31 EWLBRUTOLNNRMJR F7 

32 EWLEENMBELNRMJR F7 

33 EWLSPAARLNNRMJR F4 

34 EWLVRIJGESTPREMNRMJR F6 

35 EWLEENMBELKLASSE F1 

36 EWLBETBRUTOLN F7 

37 EWLLNOVERW F5 

38 EWLVAKBON F5 

39 EWLCONTRLN F6 
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VolgNr Naam Formaat 

40 EWLBLSV F7 

41 EWLEENMBEL F7 

42 EWLSPAARLN F4 

43 EWLZIEKGELD F7 

44 EWLZIEKDGN F3 

45 EWLUURLN F7.2 

46 EWLHEFFKORTING F2 

47 EWLCODELBTAB F3 

48 EWLCATWERKN A2 

49 EWLZIEKTEKOSTENVERZ F1 

50 EWLVAKFONDS F1 

51 EWLVRIJGESTPREM F6 

52 EWLVRIJGESTPREMNRMJROUD F6 

53 EWLSRTBEDR F1 

54 EWLSRTINK F2 

55 EWLPOSTCSTANDPL A6 

56 EWLDIENSTVERBAND F1 

57 EWLSRTDIENST F1 

58 EWLCAOCODE A5 

59 EWLCAOSECTOR F4 

60 EWLSBI A5 

61 EWLGROOTTEKLASSE F1 

62 EWLGROOTTEKLASSEGROEP F1 

63 EWLWERKNNR3 A3 

64 EWLLEVERINGID A4 

65 EWLINZENDER A3 

66 EWLWRKNMID A12 

67 EWLSCHAALNUMMER F3 

68 EWLSALARISNUMMER F3 

69 EWLAUTOEDIT F3 

70 EWLBIJZREC F2 

71 EWLBRON F1 

72 EWLBVA F12 

73 EWLLBNRINH A12 

74 EWLSTKPRGROEP F3 

75 EWLGEMCODE F4 

76 EWLLAS F2 

77 EWLPUBLGROEP F2 

78 EWLSECTOROVH F1 

79 EWLMINLN100 F1 

80 EWLMINLN105 F1 

81 EWLMINLN110 F1 

82 EWLMINLNDEELTIJDFACTOR F7.4 

83 EWLMINLNWET F8.2 

84 EWLBVEWL F2 
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VolgNr Naam Formaat 

85 EWLAANSLNREWL F10 

86 EWLSBIABRORG A5 

87 EWLGKABRORG F1 

88 EWLGEMABRORG F4 

89 EWLBASISGROEP A3 

90 EWLOPHOOG1 F10.5 

91 EWLOPHOOG2 F10.5 

92 EWLOPHOOGFAKTOR1 F12.5 

93 EWLOPHOOG3 F10.5 

94 EWLOPHOOGFAKTOR2 F12.5 

95 EWLOPHOOG4 F10.5 

96 EWLOPHOOGFAKTOR3 F12.5 

97 EWLSTARTGEW1 F11.5 

98 EWLSTARTGEW2 F33.5 

99 EWLEINDGEW1 F13.5 

100 EWLEINDGEW2 F23.5 

101 EWLophoogfactor F8.2 

 

  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ewlbus       13 

Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

RINPEROONS 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Codelijst 

Waarde Label 

A RINPERSOON NIET IN GBA, POLISNUMMER 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINPERSOON 

RINPEROON. 

Definitie  

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

nummer. 

EWLDATUMAANVANG 

Datum aanvang EWL-opgave. 

Definitie  

De datum van aanvang van een inkomstenopgave of de aanvang van een verslagperiode. 

Toelichting bij het gebruik  

Format: jjjjmmdd 

EWLDATUMEINDE 

Datum einde EWL-opgave. 

Definitie  

De datum einde van een inkomstenopgave of einde van een verslagperiode van een 

inkomstenverhouding. 

Toelichting bij het gebruik  

Format: jjjjmmdd. 

BEID 

Identificatienummer van de bedrijfseenheid volgens het ABR 

Definitie  

Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer. 

EWLvolgnummer 

Definitie  

Volgnummer EWL waarbij RINPERSOON(S), periode in/uitdienst en BEID hetzelfde zijn. 
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EWLjaar 

Verslagjaar. 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

EWLANCIENNITEIT 

Anciënniteit werknemer bij het bedrijf in maanden. 

Definitie  

De tijd dat een werknemer in dienst is van een bedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Anciënniteit is het aantal maanden dat een werknemer in dienst is van een bedrijf. 

EWLANCIENKLASSE 

Anciënniteitsklasse. 

Definitie  

De tijd dat een werknemer in dienst is van een bedrijf, ingedeeld in een klasse. 

Toelichting bij de definitie  

Anciënniteit is het aantal maanden dat een werknemer in dienst is van een bedrijf. In de 

variabele Anciëntiteitsklasse is dit ingedeeld in klassen. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Minder dan 2 jaar 

2 2 jaar en meer 

EWLDATINDIENST 

Definitie  

Datum waarop een persoon in dienst is getreden bij een werkgever. 

Toelichting bij het gebruik  

Format: ddmmjjjj 

EWLDATUITDIENST 

Definitie  

Datum waarop een persoon uit dienst is getreden bij een werkgever. 

Toelichting bij het gebruik  

Format: ddmmjjjj. 

EWLAFWIJKARBDUUR 

Code afwijkende arbeidsduur. 

Definitie  

Soort afwijkende arbeidsduur. 
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Toelichting bij de definitie  

De soort afwijkende arbeidsduur voor werknemers waarbij volgens een bepaalde regeling 

gedurende een zekere periode sprake is van een verkorting van de wekelijkse arbeidsduur, 

die niet volledig is doorberekend in het uit te betalen loon. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet van toepassing 

1 Afwijkende arbeidsduur door ouderschapsregeling 

2 Afwijkende arbeidsduur door PASregeling 

3 Onbekend 

4 Onbekend 

9 Andere regeling afwijkende arbeidsduur 

EWLVERLOFDGN 

Definitie  

Aantal verlofdagen per jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal vakantiedagen inclusief het aantal vakantiedagen waarvan de betaling is opgenomen 

in de vakantiebonwaarde. Alle op jaarbasis overeengekomen doorbetaalde vakantiedagen, 

inclusief extra vrije dagen op grond van leeftijd, functie, anciënniteit e.d. Niet meeteld zijn: - 

roostervrije dagen op grond van een regeling in het kader van ADV - roostervrije dagen als 

gevolg van ploegendienst. - feestdagen, studieverlof e.d. In geval de werknemer een gedeelte 

van de vakantiedagen heeft omgezet in een loonbetaling, worden de werkelijk toegekende 

vakantiedagen opgegeven. 

EWLADVDGN 

Definitie  

Aantal adv-dagen per jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Aantal adv-dagen inclusief het aantal adv-dagen waarvan de betaling is opgenomen in de 

vakantiebonwaarde. Adv staat voor arbeidsduurverkorting. 

EWLSVDGNMND 

Definitie  

Aantal sociale verzekeringsdagen (SV-dagen) per maand. 

Toelichting bij de definitie  

Per loontijdvak gaat het om het aantal SV-dagen (sociale verzekeringsdagen) waarover de 

werknemer loon heeft ontvangen. Ziektedagen, vakantiedagen etc. waarover loon is 

ontvangen zijn ook SV-dagen. Deze dagen waren tot 2015 van belang voor de referte- en de 

arbeidsverledeneis voor de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA), hetgeen relevant is voor de duur van de uitkering. Indien de 

werknemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, is het aantal SV-dagen nul. 

Per kalenderweek mogen niet meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Minder kan wel; het 
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is bijvoorbeeld mogelijk dat in een loontijdvak van een maand slechts acht loondagen 

voorkomen als iemand twee dagen per week werkt (parttime). De peilmaand is december. 

EWLARBDUURNRMMND 

Definitie  

Genormaliseerde arbeidsduur (exclusief overwerk) per maand. 

Toelichting bij de definitie  

Normale maandelijkse arbeidsduur exclusief overuren. Verlofdagen, feestdagen en 

arbeidsduurverkorting in de vorm van adv-dagen hebben geen invloed op deze arbeidsduur. 

Toelichting bij het gebruik  

De afleiding naar de genormaliseerde banenduur is niet meer te achterhalen. 

EWLARBDUUROVERWMND 

Arbeidsduur overwerk per maand. 

Definitie  

Het aantal betaalde uren dat extra wordt gewerkt bovenop het aantal gebruikelijke uren. 

Toelichting bij de definitie  

Betaalde overuren per maand, gecorrigeerd voor niet betaalde uren en indiensttreding in de 

loop van december. 

EWLARBDUURNRMJR 

Definitie  

Genormaliseerde arbeidsduur (exclusief overwerk) per jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Jaarlijkse arbeidsduur. Verlofdagen, feestdagen en arbeidsduurverkorting in de vorm van 

adv-dagen zijn verwerkt in deze arbeidsduur. 

EWLSVDGNMAX 

Maximale aantal SV-dagen per jaar, basis: jaar 

Definitie  

Aantal Sociale Verzekeringsdagen (SV-dagen) per jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Verwacht maximum aantal dagen dat in het kalenderjaar verloond is. Per loontijdvak gaat 

het om het aantal SV-dagen (sociale verzekeringsdagen) waarover de werknemer loon heeft 

ontvangen. Ziektedagen, vakantiedagen etc. waarover loon is ontvangen zijn ook SV-dagen. 

Deze dagen waren tot 2015 van belang voor de referte- en de arbeidsverledeneis voor de 

Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), 

hetgeen relevant is voor de duur van de uitkering. Indien de werknemer niet verzekerd is 

voor de werknemersverzekeringen, is het aantal SV-dagen nul. Per kalenderweek mogen niet 

meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Minder kan wel; het is bijvoorbeeld mogelijk dat 

in een loontijdvak van een maand slechts acht loondagen voorkomen als iemand twee dagen 

per week werkt (parttime). 
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EWLARBDUUR 

Definitie  

Wekelijkse arbeidsduur. 

Toelichting bij de definitie  

Indien als gevolg van ADV de werkweek is verkort, dan wordt de verkorte arbeidsduur 

vermeld. De als overwerk uitbetaalde gewerkte uren zijn buitenbeschouwing gelaten. Voor 

werknemers met onregelmatige of ploegendienst; de gemiddelde arbeidsduur per week over 

de hele cyclus; in geval van een gecombineerde 4/5 ploegendienst de gemiddelde 

arbeidsduur per week. Voor werknemers die in verband met hun leeftijd korter werken: de 

verkorte arbeidsduur. Voor werknemers met wie geen beplaade arbeidsduur is 

overeengekomen (bijvoorbeeld op- en afroepkrachten): het gemiddeld aantal gewerkte uren 

per week over de desbetreffende periode. Voor werknemers die tijdelijk short-time werken: 

de normale arbeidsduur per week. 

EWLBETPER 

Code betaalperiode. 

Definitie  

Betaalperiode. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 week 

2 2 weken 

3 3 weken 

4 4 weken 

5 5 weken 

6 1 maand 

EWLAANTDGNPER 

Waargenomen aantal sociale verzekeringsdagen, basis: betaalperiode december. 

Definitie  

Waargenomen aantal sociale verzekeringsdagen. 

Toelichting bij de definitie  

Per loontijdvak gaat het om het aantal SV-dagen (sociale verzekeringsdagen) waarover de 

werknemer loon heeft ontvangen. Ziektedagen, vakantiedagen etc. waarover loon is 

ontvangen zijn ook SV-dagen. Deze dagen waren tot 2015 van belang voor de referte- en de 

arbeidsverledeneis voor de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA), hetgeen relevant is voor de duur van de uitkering. Indien de 

werknemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, is het aantal SV-dagen nul. 

Per kalenderweek mogen niet meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Minder kan wel; het 

is bijvoorbeeld mogelijk dat in een loontijdvak van een maand slechts acht loondagen 

voorkomen als iemand twee dagen per week werkt (parttime). 
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EWLNIETBETUREN 

Definitie  

Niet of niet volledig betaalde uren. 

Toelichting bij de definitie  

Niet of niet volledig betaalde uren wegens ziekte, ongeval, onbetaald verlof e.d. 

EWLOVERWERKUREN 

Definitie  

Volledig betaalde, werkelijk gewerkte overuren. 

EWLAANTDGNJR 

Definitie  

Aantal sociale verzekeringsdagen per jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Per loontijdvak gaat het om het aantal SV-dagen (sociale verzekeringsdagen) waarover de 

werknemer loon heeft ontvangen. Ziektedagen, vakantiedagen etc. waarover loon is 

ontvangen zijn ook SV-dagen. Deze dagen waren tot 2015 van belang voor de referte- en de 

arbeidsverledeneis voor de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA), hetgeen relevant is voor de duur van de uitkering. Indien de 

werknemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, is het aantal SV-dagen nul. 

Per kalenderweek mogen niet meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Minder kan wel; het 

is bijvoorbeeld mogelijk dat in een loontijdvak van een maand slechts acht loondagen 

voorkomen als iemand twee dagen per week werkt (parttime). 

EWLVOLLEDIGPERIODE 

Code die aangeeft of werknemer gedurende volledige periode gewerkt heeft. 

Definitie  

Indicatie of werknemer gedurende volledige periode gewerkt heeft. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

EWLDGNCOMPL 

Definitie  

Aantal dagen dat werknemer zou werken bij aanwezigheid in volledige periode. 

EWLSVDGEWL 

Definitie  

Aantal sociale verzekeringsdagen (SV-dagen) per jaar. 

Toelichting bij de definitie  

Per loontijdvak gaat het om het aantal SV-dagen (sociale verzekeringsdagen) waarover de 

werknemer loon heeft ontvangen. Ziektedagen, vakantiedagen etc. waarover loon is 

ontvangen zijn ook SV-dagen. Deze dagen waren tot 2015 van belang voor de referte- en de 
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arbeidsverledeneis voor de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA), hetgeen relevant is voor de duur van de uitkering. Indien de 

werknemer niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, is het aantal SV-dagen nul. 

Per kalenderweek mogen niet meer dan 5 SV-dagen worden opgegeven. Minder kan wel; het 

is bijvoorbeeld mogelijk dat in een loontijdvak van een maand slechts acht loondagen 

voorkomen als iemand twee dagen per week werkt (parttime). 

EWLBRUTOLNNRMMND 

Definitie  

Genormaliseerd brutoloon (exclusief loon overwerk) per maand. 

Toelichting bij de definitie  

Brutoloon per maand exclusief overwerkverdiensten en de waarde van vakantiebonnen, 

gecorrigeerd voor niet betaalde uren en indiensttreding in de loop van december. 

EWLBRUTOLNOVERWMND 

Definitie  

Brutoloon overwerk per maand. 

Toelichting bij de definitie  

Overwerkverdiensten per maand, gecorrigeerd voor niet betaalde uren en indiensttreding in 

de loop van december. 

EWLBRUTOLNNRMJR 

Definitie  

Genormaliseerd bruto jaarloon (exclusief eenmalige beloningen, spaarloon en vrijgestelde 

premies). 

Toelichting bij de definitie  

Bruto loon sociale verzekering, vermeerderd met:  

- dat deel van de vakantiebonnen dat niet tot dit loonbegrip wordt gerekend, verminderd met:  

- opgegeven bedrag aan eenmalige beloningen,  

- schatting van bedrag vakantietoeslag dat onderdeel is van de 100%-waarde van de 

vakantiebonnen ontvangen in een volledig jaar,  

- bedrag dat niet volledig is doorbetaald wegens ziekte e.d.gecorrigeerd tot: 

- een volledig jaarbedrag,vermeerderd met:  

- eventuele bijschatting ontbrekende deel eenmalige beloningen bij EDI voor voltijders en 

deeltijders zonder vakantiebonnen. 

EWLEENMBELNRMJR 

Definitie  

Genormaliseerde eenmalige beloningen per jaar. 
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EWLSPAARLNNRMJR 

Definitie  

Genormaliseerd spaarloon per jaar. 

EWLVRIJGESTPREMNRMJR 

Definitie  

Genormaliseerde vrijgestelde premies werknemersaandelen per jaar. 

EWLEENMBELKLASSE 

Eenmalige beloningklasse. 

Definitie  

Heeft een werknemer eenmalig een beloning ontvangen? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Geen eenmalige beloning 

2 Wel eenmalige beloning 

EWLBETBRUTOLN 

Definitie  

Betaald brutoloon. 

Toelichting bij de definitie  

Exclusief:  

- eenmalige beloningen zoals vakantietoeslag, tantièmes, 13e maand, nabetalingen en 

voorschotten.  

- onkostenvergoedingen (zowel belast als onbelast) voor reiskosten, kleding, gereedschap, 

auto, telefoon e.d.  

- betaling bij ziekte, ongeval e.d. tenzij de werkgever voor 100% doorbetaald. 

EWLLNOVERW 

Definitie  

Brutoloon overwerk. 

EWLVAKBON 

Definitie  

Belastbare waarde vakantiebonnen. 

Toelichting bij de definitie  

Een vakantiebon is een vorm van loonbetaling van een werkgever aan een werknemer die 

door een derde partij wordt verzorgd. Doel van deze constructie is een werknemer te 

verzekeren van doorbetaling van vakantiedagen en uitbetaling van vakantiegeld als de 

werknemer niet bij één werkgever in dienst is. Het systeem was decennialang met name in 

de bouw gebruikelijk en wordt nog gebruikt in de sectoren metaal, techniek en het 

schildersvak. 
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EWLCONTRLN 

Definitie  

Contractueel loon (overeengekomen brutoloon). 

Toelichting bij de definitie  

Voor werknemers met een onvolledige werktijd is het brutoloon opgegeven waarvan het 

deeltijdloon is afgeleid. 

EWLBLSV 

Definitie  

Brutoloon sociale verzekeringen. 

EWLEENMBEL 

Definitie  

Eenmalige beloningen. 

Toelichting bij de definitie  

Eenmalige beloningen zoals vakantietoeslag, tantièmes, 13e maand, nabetalingen en 

voorschotten. 

EWLSPAARLN 

Spaarloon. 

Definitie  

Inkomen uit arbeid: Spaarloon. 

Toelichting bij de definitie  

Spaarloon dat voor alle heffingen is vrijgesteld. 

EWLZIEKGELD 

Definitie  

Doorbetaald loon bij ziekte als loon niet volledig wordt doorbetaald. 

EWLZIEKDGN 

Definitie  

Aantal ziektedagen als loon niet volledig wordt doorbetaald. 

EWLUURLN 

Definitie  

Klassiek uurloon. 

EWLHEFFKORTING 

Definitie  

Tariefgroep. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Tariefgroep 0 

1 Tariefgroep 1 

2 Tariefgroep 2 
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Waarde Label 

3 Tariefgroep 3 

4 Tariefgroep 4 

5 Tariefgroep 5 

EWLCODELBTAB 

Code Loonbelastingtabel. 

Definitie  

Code waarmee aangegeven wordt welke tabel voor de inhouding van loonbelasting en 

premie volksverzekeringen (LB/PH) is toegepast. 

Toelichting bij het gebruik  

Bij werknemers kunnen de codes 230 en 250 NIET voorkomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

010 Tabel zonder herleiding, wit; bijz bel 

011 Tabel zonder herleidings, wit; kwartaal 

012 Tabel zonder herleidings, wit; maand 

013 Tabel zonder herleidings, wit; week 

014 Tabel zonder herleidings, wit; 4-weken 

015 Tabel zonder herleidings, wit; dag 

020 Tabel zonder herleidings groen; bijz bel 

021 Tabel zonder herleidings groen; kwartaal 

022 Tabel zonder herleidings groen; maand 

023 Tabel zonder herleidings groen; week 

024 Tabel zonder herleidings groen; 4-weken 

025 Tabel zonder herleidings groen; dag 

210 Aannemers van werk, thuiswerkers 

220 Binnenlandse artiesten 

221 Buitenl artiesten of sporters (verlaagd) 

224 Buitenl artiesten en sportploegen 

225 Buitenl beroepssporters verlaagd tarief 

226 Werknemer alleen premieplichtig AWBZ 

227 Werknemer alleen premieplichtig ANW 

228 Werknemer alleen premieplichtig AOW/ANW 

250 Uitkeringen bijstandspercentagetarief 

252 Bronheffing pensioenen Curacoa 

310 Alleen premieplichtig; wit; bijz bel 

311 Alleen premieplichtig; wit; kwartaal 

312 Alleen premieplichtig; wit; maand 

313 Alleen premieplichtig; wit; week 

314 Alleen premieplichtig; wit; 4-weken 

315 Alleen premieplichtig; wit; dag 

320 Alleen premieplichtig; groen; bijz bel 

321 Alleen premieplichtig; groen; kwartaal 

322 Alleen premieplichtig; groen; maand 
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Waarde Label 

323 Alleen premieplichtig; groen; week 

324 Alleen premieplichtig; groen; 4-weken 

325 Alleen premieplichtig; groen; dag 

510 Alleen belastingplichtig; wit; bijz bel 

511 Alleen belastingplichtig; wit; kwartaal 

512 Alleen belastingplichtig; wit; maand 

513 Alleen belastingplichtig; wit; week 

514 Alleen belastingplichtig; wit; 4-weken 

515 Alleen belastingplichtig; wit; dag 

520 Alleen belastingplichtig;groen; bijz bel 

521 Alleen belastingplichtig;groen; kwartaal 

522 Alleen belastingplichtig;groen; maand 

523 Alleen belastingplichtig;groen; week 

524 Alleen belastingplichtig;groen; 4-weken 

525 Alleen belastingplichtig;groen; dag 

610 Niet premieplichtig AWBZ;wit; bijz bel 

611 Niet premieplichtig AWBZ; wit; kwartaal 

612 Niet premieplichtig AWBZ; wit; maand 

613 Niet premieplichtig AWBZ; wit; week 

614 Niet premieplichtig AWBZ; wit; 4-weken 

615 Niet premieplichtig AWBZ; wit; dag 

620 Niet premieplichtig AWBZ;groen; bijz bel 

621 Niet premieplichtig AWBZ;groen; kwartaal 

622 Niet premieplichtig AWBZ;groen; maand 

623 Niet premieplichtig AWBZ;groen; week 

624 Niet premieplichtig AWBZ;groen; 4-weken 

625 Niet premieplichtig AWBZ;groen; dag 

710 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;bijz bel 

711 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;kwartaal 

712 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;maand 

713 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;week 

714 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;4-weken 

715 Alleen premieplichtig AWBZ; wit;dag 

720 Alleen premieplichtigAWBZ;groen;bijz bel 

721 Alleen premieplichtigAWBZ;groen;kwartaal 

722 Alleen premieplichtig AWBZ;groen;maand 

723 Alleen premieplichtig AWBZ;groen;week 

724 Alleen premieplichtig AWBZ;groen;4-weken 

725 Alleen premieplichtig AWBZ;groen;dag 

940 52%-tarief anonieme werknemers 

950 52%-tarief afkoop van inkomensvoorz 

998 Onbekend 

999 Overige gevallen 
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EWLCATWERKN 

Code type (categorie) werknemer. 

Definitie  

Categorie type werknemer. 

Toelichting bij de definitie  

Waarde 24 staat voor werknemer in kader van de Wet sociale werkvoorziening (WSW’er). 

Waarde 50 staat voor werknemer met een gedeeltelijke uitkering in het kader van de WAO, 

AAW of WW èn werkzaam in het bedrijf of de instelling. 

Codelijst 

Waarde Label 

00 Niet genoemde werknemers 

01 Onbekend 

02 Onbekend 

03 Onbekend 

04 Onbekend 

10 Onbekend 

11 Onbekend 

14 Onbekend 

15 Onbekend 

19 Familierelatie met de eigenaar 

20 Aanneming van werk 

21 Uitzendkracht 

22 Detachering via uitzendbureau 

23 Thuiswerker 

24 WSW-werknemer 

26 Oproepkracht of invalkracht 

28 Stagiair, leerling of volontair 

32 Onbekend 

50 Werknemer met een gedeeltelijke uitkering WAO, AAW of WW 

55 Code voor werknemer met twee banen binnen een bedrijf 

76 Onbekend 

92 Onbekend 

on Onbekend 

EWLZIEKTEKOSTENVERZ 

Code type ziektekostenverzekering. 

Definitie  

Type ziektekostenverzekering. 

Toelichting bij de definitie  

Waarde 7 bevat onder meer degenen die individueel particulier verzekerd zijn. 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 Onbekend 

1 Verplicht verzekerd ZFW 

2 Collectief particulier verzekerd via onderneming 

3 Verzekerd bij IZA 

4 Verzekerd bij IZR 

5 Verzekerd bij de dienst GVP 

6 Verzekerd bij de IZZ 

7 Op andere wijze verzekerd of niet verzekerd 

8 Onbekend 

9 Ongeldige score 

EWLVAKFONDS 

Code sociaal- of vakantiefonds waar de bedrijfseenheid bij aangesloten is. 

Definitie  

Sociaal- of vakantiefonds waar de bedrijfseenheid bij aangesloten is. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen vakantiebonnen of daarmee overeenkomende afspraken 

1 Sociaal Fonds Bouwnijverheid 

2 Sociaal Fonds Schilders- en afwerkingsbedrijven 

3 Sociaal Fonds Baggerbedrijven 

4 Sociaal Fonds Timmerbedrijven 

5 Agrarisch Sociaal Fonds 

6 Sociaal Fonds Scheeps-, industrieel- en technisch onderhoud 

7 Sociaal Fonds Schoenherstellersbedrijf 

8 Sociaal Fonds Metaalnijverheid (klein metaal) 

EWLVRIJGESTPREM 

Definitie  

Vrijgestelde premies werknemersaandelen pensioen, VUT en IP. 

Toelichting bij de definitie  

Vrijgestelde werknemerspremies pensioen-, vervroegde uittreding (VUT)-, 

invaliditeitspensioen (IP)-premie. 

EWLVRIJGESTPREMNRMJROUD 

Aftrekposten voor alle heffingen (kolom 7 van de Loonstaat). 

Definitie  

Aftrekposten voor alle heffingen. 

EWLSRTBEDR 

Definitie  

Soort werknemer bij uitzendbureau of Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)-bedrijf. 

Codelijst 
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Waarde Label 

0 Alle werknemers muv WSW-instellingen en uitzendbureaus 

1 Stafpersoneel van WSW-instellingen of uitzendbureaus 

2 WSW-werknemers (sbi 36631) of uitzendkrachten (sbi 74501) 

EWLSRTINK 

Code soort inkomen (loon/salaris). 

Definitie  

Soort inkomen. 

Toelichting bij de definitie  

Uitgebreide omschrijving van de waarden:  

11 Loon/salaris ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929;  

12 Loon/salaris werknemers van instellingen vallend onder de wet 

Arbeidsvoorwaardenontwikkeling Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector (WAGGS) en 

niet vallend onder een budgetteringsregeling; 

13 Loon/salaris directeuren BV/NV verzekerd voor de werknemersverzekeringen; 

15 Loon/salaris overig (niet genoemd);  

16 Loon/salaris werknemers van instellingen vallend onder een budgetteringsregeling (incl. 

Uitvoeringsorganen Sociale Zekerheid en Ziekenfondsen);  

17 Loon/salaris directeuren BV/NV NIET verzekerd voor de werknemersverzekeringen. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Onbekend 

1 Onbekend 

2 Onbekend 

5 Onbekend 

10 Onbekend 

11 Ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929 

12 Werknemers van instellingen vallend onder de WAGGS 

13 Directeuren BV/NV verzekerd voor de 

werknemersverzekeringen 15 Overig (niet genoemd) 

16 Werknemers van instellingen onder een budgetteringsregeling 

17 Directeuren BV/NV NIET verzekerd voor 

werknemersverzekering 20 Onbekend 

25 Onbekend 

26 Onbekend 

37 Onbekend 

38 Onbekend 

98 Onbekend 
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EWLPOSTCSTANDPL 

Postcode standplaats. 

Definitie  

Postcode van de standplaats waar de werknemer werkzaam is. 

Toelichting bij de definitie  

Voor werknemers werkzaam op meerdere standplaatsen geldt de postcode van de standplaats 

waar het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt. Voor werknemers in de bouw geldt de 

postcode van de standplaats waar de werkzaamheden plaatsvinden. voor vertegenwoordigers 

e.d., vervoerspersoneel, bemanning van schepen en vliegtuigen, werknemers op het 

Nederlands Continentaal Plat en werknemers korter dan één jaar werkzaam op porjecten in 

het buitenland geldt de postcode van de standplaats van waaruit zij de opdrachten krijgen. 

Toelichting bij het gebruik  

Als de postcode niet bekend is, wordt de gemeentecode van de standplaats opgegeven. Voor 

werknemers langer dan één jaar werkzaam in het buitenland geldt 9999ZZ. 

EWLDIENSTVERBAND 

Code dienstverband. 

Definitie  

Het soort dienstverband van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Uitgebreidere omschrijving van de waarden: 1 Werknemers met een volledige dag- en 

weektaak, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en invalkrachten 2 

Werknemers die geen volledige dag- of weektaak hebben maar wel een vaste arbeidsduur per 

week, uitgezonderd uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten en invalkrachten 3 

Uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten, invalkrachten en werknemers van wie de 

arbeidsduur gewoonlijk varieert tussen een minimum en een maximum aantal uren per week. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werknemers met een volledige dag- en weektaak 

2 Werknemers zonder volledige dag- of weektaak 

3 Uitzendkrachten, oproepkrachten, afroepkrachten, invalkracht 

EWLSRTDIENST 

Code soort dienst. 

Definitie  

Soort dienst. 

Toelichting bij de definitie  

Toelichting bij de waarden: 1 Dienst op dag-arbeid gebruikelijke werktijden 2 Geheel of 

gedeeltelijk vallend buiten de voor dag-arbeid gebruikelijke werktijden 3 Systeem waarin de 

werktijden van twee of meer groepen werknemers op elkaar aansluiten of elkaar in geringe 
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mate overlappen Voor volcontinu ploegendienstmedewerkers geldt: dienstverband=voltijd 

soort dienst=ploeg wekelijkse arbeidsduur= 31.00 - 34.99 uur 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Regelmatige dienst 

2 Onregelmatige dienst 

3 Ploegendienst 

EWLCAOCODE 

Definitie  

Code van CAO / loonregeling voor de werknemer. 

Toelichting bij de definitie  

De codelijsten zijn te vinden in bijlage 2. daarnaast zijn codelijsten te vinden op 

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/meer-over-

cbs-enquetes/codelijst-cao-s-en-overige-arbeidsvoorwaardenregelingen Er zijn in de loop der 

jaren verschillende codelijsten gebruikt. De gebruiker kan met de lijsten hierboven 

aangegeven de codes voor een deel herleiden. Een groot aantal codes zijn echter wel geldig, 

maar niet meer te achterhalen. Het gaat dan om codes die door afzondelijke 

bedrijfsverenigingen werden uitgegeven. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Zie bijlage 2 

EWLCAOSECTOR 

Code CAO-sector. 

Definitie  

Code die de CAO-sector van een bedrijf of instelling aangeeft. 

Codelijst 

Waarde Label 

1000 Particuliere bedrijven 

2000 Gesubsidieerde sector 

3100 Rijksoverheid 

3200 Onderwijs 

3211 Primair onderwijs 

3212 Voortgezet onderwijs (excl. BVE) 

3213 BVE onderwijs 

3220 Hoger beroepsonderwijs 

3230 Universiteiten 

3240 Academische ziekenhuizen 

3250 Onderzoeksinstellingen 

3290 Restgroep onderwijs 

3300 Defensie 

3310 Burgerpersoneel defensie 
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Waarde Label 

3320 Militair personeel defensie 

3400 Politie 

3500 Rechterlijke macht 

3600 Gemeenten 

3700 Provincies 

3800 Waterschappen 

EWLSBI 

Code van het bedrijf volgens de standaard bedrijfsindeling 1993. 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993. 

EWLGROOTTEKLASSE 

Grootteklasse bedrijf. 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) ingedeeld in een klasse. 

(grootteklasse). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 werknemer 

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 

EWLGROOTTEKLASSEGROEP 

Grootteklassegroep bedrijf. 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) ingedeeld in een klasse 

(grootteklassegroep). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1-9 werknemers (grootteklasse 1-3) 

2 10-99 werknemers (grootteklasse 4-6) 

3 100 en meer werknemers (grootteklasse 7-9) 

EWLWERKNNR3 

Definitie  

Werknemersnummer. 
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EWLLEVERINGID 

Code voor identificatie van de levering. 

Definitie  

Identificatie van de levering. 

EWLINZENDER 

Code voor identificatie van de inzender. 

Definitie  

Identificatie van de inzender. 

EWLWRKNMID 

Werknemersnummer. 

Definitie  

Nummer van de werknemer zoals opgenomen in het salarissysteem. 

EWLSCHAALNUMMER 

Definitie  

Schaalnummer werknemer voor overheidsinstellingen. 

Toelichting bij de definitie  

Omdat de schaalsystemen die binnen de overheid gebruikt worden niet altijd hetzelfde zijn, 

kunnen de schaal- en salarisnummers niet van een eenduidig label worden voorzien. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet-overheid 

999 Onbekend 

 

EWLSALARISNUMMER 

Definitie  

Salarisnummer werknemer voor overheidsinstellingen. 

Toelichting bij de definitie  

Omdat de schaalsystemen die binnen de overheid gebruikt worden niet altijd hetzelfde zijn, 

kunnen de schaal- en salarisnummers niet van een eenduidig label worden voorzien. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet-overheid 

999 Onbekend 

 

EWLAUTOEDIT 

Definitie  

Autoedit code. 
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Codelijst 

Waarde Label 

 Codes onbekend 

EWLBIJZREC 

Definitie  

Code bijzonder record. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen bijzonderheden 

1 Overgenomen uit dichtstbijzijnde periode uit lopend jaar 

2 Geïmputeerd uit vorig jaar 

3 Geïmputeerd bij ophoging 

5 Geïmputeerd in vorig jaar uit lopend jaar (herimputant) 

6 Geïmputeerd in lopend jaar uit vorig jaar (herimputant) 

EWLBRON 

Definitie  

Bron gegevens. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Elektronisch of via tape aangeleverd 

2 Papier 

EWLBVA 

Aansluitnummer bedrijfsvereniging (werd vóór 2006 geregistreerd door UWV. 

Definitie  

Aansluitnummer bedrijfsvereniging. 

EWLLBNRINH 

Definitie  

Loonbelastingnummer inhoudingsplichtige. 

EWLSTKPRGROEP 

Definitie  

Steekproefgroep. 

Toelichting bij het gebruik  

Er is geen lijst van steekproefgroepen bewaard gebleven. 

EWLGEMCODE 

Definitie  

Gemeentecode bedrijfseenheid op basis ABR. 

EWLLAS 

Definitie  

LAS-groep gebaseerd op de SBI. 
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Toelichting bij de definitie  

LAS staat voor Labour Accounting System (Arbeidsrekeningen). 

Toelichting bij het gebruik  

Er is geen lijst van steekproefgroepen bewaard gebleven. 

EWLPUBLGROEP 

Definitie  

Publicatiegroep. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Academische ziekenhuizen 

02 Overige ziekenhuizen 

03 Verpleeg- en verzorgingshuizen 

04 Thuiszorg 

05 Geestelijke gezondheids- en gehandicaptenzorg 

06 Specialistenpraktijken 

07 Huisartsenpraktijken 

08 Tandheelkundige praktijken 

09 Verloskundige praktijken 

10 Paramedische praktijken 

11 Overige zorg 

12 Welzijnszorg, jeugzorg en kinderopvang 

13 Landbouw en visserij 

14 Delfstoffen, industrie en energie 

15 Bouwnijverheid 

16 Handel 

17 Horeca 

18 Vervoer, opslag en communicatie 

19 Uitzendbureaus 

20 Reiniging 

21 Financiele en ov. zakelijke dienstverlening 

22 Openbaar bestuur 

23 Onderwijs 

24 Overige dienstverlening 

25 Onbekend 

EWLSECTOROVH 

Sector Overheid. 

Definitie  

Code ter aanduiding van de sector waar de vacature onder valt. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Rijk 

2 Defensie 

3 Onderwijs 

4 Politie 

5 Rechterlijke macht 

6 Gemeenten 

7 Provincies 

8 Waterschappen 

EWLMINLN100 

Verdient wel/niet het minimumloon of minder. 

Definitie  

Verdient wel of niet het minimumloon of minder? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Verdient meer dan minimumloon 

1 Verdient minimumloon of minder 

EWLMINLN105 

Verdient wel/niet 1,050 x het minimumloon of minder. 

Definitie  

Verdient wel of niet 1,050 x het minimumloon of minder? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Verdient meer dan 1,050 x minimumloon 

1 Verdient 1,050 x minimumloon of minder 

EWLMINLN110 

Verdient wel/niet 1,100 x het minimumloon of minder 

Definitie  

Verdient wel of niet 1,100 x het minimumloon of minder? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Verdient meer dan 1,100 x minimumloon 

1 Verdient 1,100 x minimumloon of minder 

EWLMINLNDEELTIJDFACTOR 

Definitie  

Deeltijdfaktor ten behoeve van bepalen minimumlooncode. 
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EWLMINLNWET 

Wettelijk minimumloon per maand afhankelijk van de leeftijd, in euro. 

Definitie  

Wettelijk minimumloon per maand afhankelijk van de leeftijd. 

EWLBVEWL 

Definitie  

Bedrijfsvereniging EWL. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende en Agrarische 

Bedrijven (BV TAB) 2 Bedrijfsvereniging voor de Zuivelindustrie 

3 Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid 

4 Bedrijfsvereniging voor de Hout- en Meubelindustrie en 

Groothandel in Hout 5 Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie 

6 Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf 

7 Bedrijfsvereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Industrie 

8 Grafische Bedrijfsvereniging 

9 Bedrijfsvereniging voor de Steen- Cement-, Glas- en Keramische 

Industrie 10 Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische 

Industrie 11 Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid 

12 Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie 

13 Bedrijfsvereniging voor de Chemische Industrie 

14 Bedrijfsvereniging voor de Tabakverwerkende Industrieën 

15 Bedrijfsvereniging voor het Bakkersbedrijf 

16 Bedrijfsvereniging voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijf, de 

Groothandel in Vlees en de Pluimveeslachterijen De Samenwe 17 Bedrijfsvereniging voor de Voedings- en Genotmiddelenindustrie 

18 Bedrijfsvereniging voor de Detailhandel, Ambachten en 

Huisvrouwen 19 Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, 

Binnenscheepvaart en Visserij 20 Bedrijfsvereniging voor de Koopvaardij 

21 Bedrijfsvereniging voor het Vervoer 

22 Bedrijfsvereniging voor Hotel-, Restaurant-, Cafe-, Pension- en 

Aanverwante Bedrijven 23 Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en 

Maatschappelijke Belangen 24 Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten 

25 Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel 

en Vrije Beroepen 26 Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging 

27 Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging 

39 Fictieve Bedrijfsvereniging ten behoeve van WAMIL-verzekerden 

40 Fictieve Bedrijfsvereniging ten behoeve van de Financiële 

Administratie Overheids Personeel 42 USZO/Defensie 

EWLAANSLNREWL 

Definitie  

Aansluitnummer EWL. 
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EWLSBIABRORG 

Bedrijfstype (sbi) volgens ABR. 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 

EWLGKABRORG 

Grootteklasse bedrijf volgens ABR. 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) ingedeeld in een klasse 

(grootteklasse). 

Codelijst 

Waarde Label 

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 

EWLGEMABRORG 

Definitie  

Gemeente hoofdvestiging volgens ABR. 

De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan, 

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Gebieden; overzicht 

vanaf 1830. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden op 

K:\Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in 

Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger 

regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt 

deze bestanden vinden op de Onsite/Remote Access omgeving: 

K:\Utilities\Code_Listings\Gebieden in Nederland\. 

 

EWLBASISGROEP 

Definitie  

Basisgroep, groepering van SBI. 

Codelijst 

Zie bijlage 3 

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70739NED&D1=a&D2=215,314,404,453-454,492,522,884,888,1506&VW=T
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EWLOPHOOG1 

Gewicht voor de werknemer binnen een bedrijfseenheid (2e trap). 

Definitie  

Gewicht voor de werknemer binnen een bedrijfseenheid. 

Toelichting bij de definitie  

Ophoog1: ophoging binnen bedrijf (beid x soort_bedrijf), waarbij onderscheid wordt 

gemaakt naar geslacht.  

Ophoog2: ophoging per sbi (steekproefgroep) x soort_bedrijf x grootteklasse.  

Ophoog3: ophoging naar sbi (steekproefgroep), soort_bedrijf, grootteklasse en geslacht van 

werkgelegenheid.  

Ophoogfactor1 = ophoog1 x ophoog2.  

Ophoogfactor2 = ophoogfactor1 x ophoog3.  

Ophoogfactor3 = ophoogfactor2 x ophoog4 (de ophoogfactor die bij het samenstellen van 

publicaties gebruikt wordt).  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLOPHOOG2 

Gewicht voor de bedrijfseenheid (1e trap). 

Definitie  

Gewicht voor de bedrijfseenheid. 

Toelichting bij de definitie  

Ophoog1: ophoging binnen bedrijf (beid x soort_bedrijf), waarbij onderscheid wordt 

gemaakt naar geslacht.  

Ophoog2: ophoging per sbi (steekproefgroep) x soort_bedrijf x grootteklasse.  

Ophoog3: ophoging naar sbi (steekproefgroep), soort_bedrijf, grootteklasse en geslacht van 

werkgelegenheid.  

Ophoogfactor1 = ophoog1 x ophoog2.  

Ophoogfactor2 = ophoogfactor1 x ophoog3.  

Ophoogfactor3 = ophoogfactor2 x ophoog4 (de ophoogfactor die bij het samenstellen van 

publicaties gebruikt wordt).  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 
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COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLOPHOOGFAKTOR1 

Startgewicht voor de werknemer (ophoog1 x ophoog2). 

Definitie  

Startgewicht voor de werknemer. 

Toelichting bij de definitie  

Ophoog1: ophoging binnen bedrijf (beid x soort_bedrijf), waarbij onderscheid wordt 

gemaakt naar geslacht.  

Ophoog2: ophoging per sbi (steekproefgroep) x soort_bedrijf x grootteklasse.  

Ophoog3: ophoging naar sbi (steekproefgroep), soort_bedrijf, grootteklasse en geslacht van 

werkgelegenheid.  

Ophoogfactor1 = ophoog1 x ophoog2.  

Ophoogfactor2 = ophoogfactor1 x ophoog3.  

Ophoogfactor3 = ophoogfactor2 x ophoog4 (de ophoogfactor die bij het samenstellen van 

publicaties gebruikt wordt).  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLOPHOOG3 

Definitie  

Herweegfactor op basis van werkgelegenheid (bedrijfsgegevens BG). 

Toelichting bij de definitie  

Ophoog1: ophoging binnen bedrijf (beid x soort_bedrijf), waarbij onderscheid wordt 

gemaakt naar geslacht.  

Ophoog2: ophoging per sbi (steekproefgroep) x soort_bedrijf x grootteklasse.  

Ophoog3: ophoging naar sbi (steekproefgroep), soort_bedrijf, grootteklasse en geslacht van 

werkgelegenheid.  

Ophoogfactor1 = ophoog1 x ophoog2.  

Ophoogfactor2 = ophoogfactor1 x ophoog3.  

Ophoogfactor3 = ophoogfactor2 x ophoog4 (de ophoogfactor die bij het samenstellen van 

publicaties gebruikt wordt).  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  
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In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLOPHOOGFAKTOR2 

Gewicht voor de werknemer herwogen naar werkgelegenheid (bedrijfsgegevens) 

(ophoogfactor1 x ophoog3) 

Definitie  

Gewicht voor de werknemer herwogen naar werkgelegenheid. 

Toelichting bij de definitie  

Ophoog1: ophoging binnen bedrijf (beid x soort_bedrijf), waarbij onderscheid wordt 

gemaakt naar geslacht.  

Ophoog2: ophoging per sbi (steekproefgroep) x soort_bedrijf x grootteklasse.  

Ophoog3: ophoging naar sbi (steekproefgroep), soort_bedrijf, grootteklasse en geslacht van 

werkgelegenheid.  

Ophoogfactor1 = ophoog1 x ophoog2.  

Ophoogfactor2 = ophoogfactor1 x ophoog3.  

Ophoogfactor3 = ophoogfactor2 x ophoog4 (de ophoogfactor die bij het samenstellen van 

publicaties gebruikt wordt).  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLOPHOOG4 

Herweegfactor op basis van AR. 

Definitie  

Herweegfactor op basis van Arbeidsrekeningen. 

Toelichting bij de definitie  

Ophoog1: ophoging binnen bedrijf (beid x soort_bedrijf), waarbij onderscheid wordt 

gemaakt naar geslacht.  

Ophoog2: ophoging per sbi (steekproefgroep) x soort_bedrijf x grootteklasse.  

Ophoog3: ophoging naar sbi (steekproefgroep), soort_bedrijf, grootteklasse en geslacht van 

werkgelegenheid.  

Ophoogfactor1 = ophoog1 x ophoog2.  

Ophoogfactor2 = ophoogfactor1 x ophoog3.  
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Ophoogfactor3 = ophoogfactor2 x ophoog4 (de ophoogfactor die bij het samenstellen van 

publicaties gebruikt wordt).  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLOPHOOGFAKTOR3 

Gewicht voor de werknemer herwogen naar Werkgelegenheid en AR (ophoogfactor1 x 

ophoog4). 

Definitie  

Gewicht voor de werknemer herwogen naar Werkgelegenheid en Arbeidsrekeningen. 

Toelichting bij de definitie  

Ophoog1: ophoging binnen bedrijf (beid x soort_bedrijf), waarbij onderscheid wordt 

gemaakt naar geslacht.  

Ophoog2: ophoging per sbi (steekproefgroep) x soort_bedrijf x grootteklasse.  

Ophoog3: ophoging naar sbi (steekproefgroep), soort_bedrijf, grootteklasse en geslacht van 

werkgelegenheid.  

Ophoogfactor1 = ophoog1 x ophoog2.  

Ophoogfactor2 = ophoogfactor1 x ophoog3.  

Ophoogfactor3 = ophoogfactor2 x ophoog4 (de ophoogfactor die bij het samenstellen van 

publicaties gebruikt wordt).  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLSTARTGEW1 

Sinds 2000 nader voorlopig: Ophoging baan naar aantal banen in Beid. 

Definitie  

Ophoging baan naar aantal banen in bedrijfseenheid. 

Toelichting bij de definitie  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  
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In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLSTARTGEW2 

Sinds 2000 nader voorlopig: Startgewicht beid x startgewicht baan. 

Definitie  

Startgewicht beid x startgewicht baan 

Toelichting bij de definitie  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLEINDGEW1 

Sinds 2000 nader voorlopig: Eindgewicht incl. grootteklasse 0. 

Definitie  

Eindgewicht inclusief grootteklasse 0. 

Toelichting bij de definitie  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 

EWLEINDGEW2 

Sinds 2000 nader voorlopig: Eindgewicht excl. grootteklasse 0. 

Definitie  

Eindgewicht exclusief grootteklasse 0. 

Toelichting bij de definitie  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 
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EWLophoogfactor 

Ophoogfactor voor alle jaren. 

Definitie  

Ophoogfactor. 

Toelichting bij de definitie  

In bijlage 4 is de ophoogmethode verder toegelicht. 

Toelichting bij het gebruik  

In het analysebestand is een nieuwe ophoogfactor berekend volgens: IF (Jaar=1998) 

OPHOOGFAKTOR3=ophoog1 * ophoog2 * ophoog3 * ophoog4. DO IF Jaar >=2001. + 

COMPUTE EWLophoogfactor=EINDGEW1. ELSE. + COMPUTE 

EWLophoogfactor=OPHOOGFAKTOR3. END IF. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

EWLBUS1995V1 t/m 2005V1 Eerste plaatsing 

 


