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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 Positie in de voornaamste werkkring van personen met inkomen uit 

arbeid in een bepaalde maand.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/onze-diensten/customised-services-microdata/microdata-conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2006 t/m 2020. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden 

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Positie in de voornaamste werkkring van personen met inkomen uit arbeid in een bepaalde 

maand”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Deze buscomponent bevat gegevens over de positie in de voornaamste werkkring van 

personen met inkomen uit arbeid (werkzame personen) in een bepaalde maand 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen met inkomen uit arbeid 

(werkzame personen) in de verslagmaand, al dan niet behorend tot de bevolking van Nederland 

(variabelen XKOPPELWERKNSECM=1 of XKOPPELDGASECM=1 of 

XKOPPELZELFSTSECM=1 of XKOPPELOVACTIEF=1 of 

XKOPPELMEEWERKENDSECM=1 uit de SSB-component SECMBUSVV). 

Methodologie 

Van alle personen met loon of met inkomen uit eigen onderneming in een bepaalde maand 

(werkzame personen) is de positie in de voornaamste werkkring afgeleid waarin deze personen 

werkzaam zijn. Bij de bepaling hiervan wordt allereerst uitgegaan van de zwaartepunttypering 

van de variabele sociaaleconomische categorie op maandbasis (SECM). Wanneer een persoon 

als sociaaleconomische categorie "werknemer" heeft (SECM='11') dan wordt voor de bepaling 

van de positie in de werkkring uitgegaan van de soort arbeidsrelatie van de laatste hoofdbaan 

als werknemer in de betreffende verslagmaand. Wanneer een persoon als sociaaleconomische 

categorie "directeur-grootaandeelhouder (DGA)" (SECM='12'), "zelfstandig ondernemer" 

(SECM='13'), "overige zelfstandige" (SECM='14') of "meewerkend gezinslid" (SECM='15') 

heeft, dan is de positie in de werkkring "zelfstandige". Voor personen met een 

sociaaleconomische categorie anders dan '11', '12', '13', '14', '15', die daarnaast werkzaam zijn, 

wordt voor de positie in de werkkring uitgegaan van de soort arbeidsrelatie van de laatste 

hoofdbaan als werknemer in de betreffende verslagmaand, dan wel is de positie in de 

werkkring "'zelfstandige" als men als DGA, zelfstandig ondernemer, overige zelfstandige of 

meewerkend gezinslid actief is. 

 

 

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie secmposwrkbus       7 

3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 AANVSECMPOSWRK A8 

4 EINDSECMPOSWRK A8 

5 SECMPOSWRK 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  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer 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 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, 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 de definitie  

n.v.t. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

AANVSECMPOSWRK 

Begindatum positie in de voornaamste werkkring 

Definitie  

Begindatum van de geldigheidsperiode van een record 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: JJJJMMDD 

EINDSECMPOSWRK 

Einddatum positie in de voornaamste werkkring 

Definitie  

Einddatum van de geldigheidsperiode van een record 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: JJJJMMDD 
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SECMPOSWRK 

Positie in de voornaamste werkkring van werkzame personen in de betreffende maand 

Definitie  

Het soort dienstverband van een persoon 

Toelichting bij het gebruik  

Personen met inkomen uit arbeid in de verslagmaand (werkzame personen) met als 

voornaamste arbeidsinkomen een baan als werknemer die actief zijn als stagiair, uitzendkracht 

of oproepkracht (ongeacht of zij een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd hebben), 

worden als zodanig getypeerd (respectievelijk code 2, 3 en 4). De overige werkzame personen 

met als voornaamste arbeidsinkomen een baan als werknemer met een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd worden getypeerd als werknemer met een tijdelijk dienstverband (5). De 

resterende werkzame personen met als voornaamste arbeidsinkomen een baan als werknemer 

zijn werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zij worden getypeerd als 

een werknemer met een vast dienstverband (1). De categorieën 2, 3, 4 en 5 worden tezamen 

werknemers met een flexibel dienstverband genoemd. De gegevens over de arbeidsrelatie van 

werknemers die werkzaam zijn in Nederland zijn gebaseerd op de Polisadministratie. 

Personen, verblijvend in Nederland, die in het buitenland werkzaam zijn als werknemer of 

voor een internationale organisatie, worden waargenomen via de aangifte inkomstenbelasting. 

De arbeidsrelatie van deze werknemers is onbekend (code 6). Werkzame personen met als 

voornaamste arbeidsinkomen inkomen uit eigen onderneming (zelfstandig ondernemer, 

directeur-grootaandeelhouder of overige zelfstandige) worden ondergebracht in de 

categorieën "zelfstandigen zonder en met personeel" (code 7 en 8). Voor zover de gegevens 

van zelfstandigen zijn waargenomen in de Integrale Inkomensstatistiek wordt de typering met 

en zonder personeel daarvan overgenomen. Heeft een persoon personeel in dienst, dan gaat 

het dus om een zelfstandige met personeel. Van een klein deel van de directeur-

grootaandeelhouders worden de gegevens uitsluitend in de Polisadministratie waargenomen. 

Daarbij is er vanuit gegaan dat het gaat om een zelfstandige met personeel wanneer het bedrijf 

bestaat uit meer dan twee werkzame personen. Tenslotte zijn meewerkende gezinsleden 

ondergebracht in categorie 9. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Werknemer, vast dienstverband 

2 Werknemer, uitzendkracht 

3 Werknemer, oproepkracht 

4 Werknemer, stagiair 

5 Werknemer, tijdelijk dienstverband 

6 Werknemer, arbeidsrelatie onbekend 

7 Zelfstandige zonder personeel 

8 Zelfstandige met personeel 

9 Zelfstandige, meewerkend gezinslid 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SECMPOSWRK2006BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2007BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2008BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2009BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2010BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2011BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2012BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2013BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2014BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2015BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2016BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2017BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2018BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2019BUSV1  Eerste plaatsing, definitief 

SECMPOSWRK2020BUSV1  Eerste plaatsing, voorlopig 

 


