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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 Koppeltabel longitudinale banen van werknemers op basis van de 

Polisadministratie.” 

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/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

Het bestand is beschikbaar over de periode 2010 t/m 2021. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De koppeltabel SPOLISLONGBAANTABV20211 bevat de koppeling van banen in 2010 

t/m 2021 die longitudinaal consistent zijn gemaakt. In deze geactualiseerde tabel zijn de 

rinpersoons en rinpersoon volgtijdelijk vergelijkbaar (vtv) gemaakt met behulp van de 

koppeltabel voor 'Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen' 

VTVPERSOONTABV20221. Rinpersoons en rinpersoon in de Polis jaarbestanden 2006 

t/m 2021 zijn vervangen door rinpersoonsvtv en rinpersoonvtv uit 

VTVPERSOONTABV20221. Vervolgens zijn de koppeltabellen 

POLISLONGBAANTABV20095 en SPOLISLONGBAANTABV20211 samengesteld 

op basis van de vtv gemaakte Polis jaarbestanden 2006 t/m 2021. 

 Dit is longitudinaal bestand. Dit bestand is een koppeltabel die moet worden gebruikt in 

combinatie met de SPOLISBUS bestanden vanaf 2010. 

 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 

“Koppeltabel longitudinale banen van werknemers op basis van de Polisadministratie”. 

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 bijlage is beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

Toelichting gebruik POLISLONGBAANTABV20095 en SPOLISLONGBAANTABV20211 

 

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 

Dit bestand is samengesteld voor gebruikers van gegevens uit de Polisadministratie die banen 

van werknemers en hun kenmerken in de tijd willen volgen. Elke baan in de Polisadministratie 

heeft een unieke identificatie (BAANRUGID van 2006 t/m 2009, IKVID vanaf 2010), 

waarmee werknemers in hun baan in de tijd kunnen worden gevolgd. Echter de BAANRUGID 

of IKVID van een baan kan om verschillende redenen wijzigen, waardoor het lijkt alsof de 

baan wordt beëindigd en er een nieuwe baan start, terwijl deze in werkelijkheid gewoon 

doorloopt. Eén van de belangrijkste redenen waarom een nieuwe baan wordt opgevoerd, is de 

verandering van de administratieve eenheid (loonheffingennummer), terwijl dezelfde baan bij 

de oude administratieve eenheid gewoon doorloopt in de nieuwe administratieve eenheid. Dit 

bestand bevat de koppeling van opeenvolgende banen van werknemers met een verschillende 

IKVID in de SPOLIS 2010 en later, waarbij het om dezelfde baan gaat. De variabele 

SLBAANID verbindt deze banen met elkaar. 

Beschrijving van de populatie 

Banen van werknemers in de Polisadministratie vanaf 2010 met een verschillende IKVID 

waarbij het om dezelfde baan gaat. LET OP: Dit bestand bevat dus niet álle banen van 

werknemers in de Polisadministratie vanaf 2010. Dit bestand is een koppeltabel die moet 

worden gebruikt in combinatie met de POLIS 2010 en later. 

Methodologie 

SLBAANID identificeert een longitudinale baan (in de SPOLIS 2010 en later), dat wil zeggen 

de opeenvolging van banen van werknemers met een verschillende IKVID waarbij het om 

dezelfde baan gaat. Er kunnen meerdere BAANRUGID's (in de POLIS 2006 t/m 2009) en 

meerdere IKVID's (in de POLIS 2010 en later) bij dezelfde baan betrokken zijn. SLBAANID 

in SPOLISLONGBAANTABVV verbindt de banen met verschillende IKVID in de SPOLIS 

2010 en later met elkaar, waarbij het om dezelfde baan gaat. LBAANID in 

POLISLONGBAANTABVV verbindt de banen met verschillende BAANRUGID in de 

POLIS 2006 t/m 2009 met elkaar, waarbij het om dezelfde baan gaat. Voor longitudinale banen 

in 2006 t/m 2009 die doorlopen naar 2010 en later geldt: LBAANID=SLBAANID. Voor 

analyse van longitudinale banen vanaf 2006 tot heden, zijn dus de volgende twee componenten 

nodig: POLISLONGBAANTABVV en SPOLISLONGBAANTABVV. Zie ook de bijlage 

voor een uitgebreide toelichting op het gebruik van de koppeltabel longitudinale banen. De 

component SPOLISLONGBAANTABVV wordt jaarlijks samengesteld op basis van de 

jaarbestanden van de Polisadministratie (SPOLIS). De component is een cumulatief bestand 

met longitudinale banen 2010 tot heden. De longitudinale banen met betrekking tot de twee 

laatste jaren zijn voorlopig. De longitudinale banen in de jaren daarvoor zijn definitief. 

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 IKVID A32 

4 SLBAANID A51 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Oorsprong RINPERSOON: codes 'K', 'R', en 'S' geven status van koppeling met GBA 

Definitie  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Codelijst 

Waarde Label 

A RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, POLISNUMMER 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, WEL SOFINRPROEF 

RINPERSOON 

Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het Sofi-nummer/BSN 

Definitie  

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

nummer. 

IKVID 

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

Definitie  

Dit nummer identificeert een inkomstenverhouding volgens het Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV). Het is een betekenis- en dimensieloos nummer. 

Toelichting bij de definitie  

Door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) bepaalde identificatie van 

de inkomstenverhouding, die door het CBS is versleuteld en daarmee betekenisloos is 

geworden. Een persoon kan meerdere inkomstenverhoudingen hebben bij hetzelfde 

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

te identificeren. In potentie kan de inkomstenverhouding-id ook gebruikt worden om 

uitkeringen te identificeren. 

Toelichting bij het gebruik  

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

geeft een unieke baan aan. De IKVID gaat in per verslagjaar 2010. Voor de verslagjaren 2006 

tot en met 2009 was BAANRUGID de identificatie van een baan, die door het CBS werd 

bepaald. 

SLBAANID 

Identificatie van de longitudinale baan 

Definitie  

Door het CBS bepaalde identificatie van de longitudinale baan 
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Toelichting bij de definitie  

Door het CBS bepaalde identificatie van de longitudinale baan, waarmee verschillende 

opeenvolgende BAANRUGID's (in de POLIS 2006 t/m 2009) en IKVID's (in de SPOLIS 2010 

en later) aan elkaar kunnen worden gekoppeld omdat het hierbij om dezelfde baan 

(inkomstenverhouding) gaat. SLBAANID identificeert een longitudinale baan (in de SPOLIS 

2010 en later), dat wil zeggende de opeenvolging van banen van werknemers met een 

verschillende IKVID waarbij het om dezelfde baan gaat. 

Toelichting bij het gebruik  

Er kunnen meerdere BAANRUGID's (in de POLIS 2006 t/m 2009) en meerdere IKVID's (in 

de POLIS 2010 en later) bij dezelfde baan betrokken zijn. SLBAANID in 

SPOLISLONGBAANTABVV verbindt de banen met verschillende IKVID in de SPOLIS 

2010 en later met elkaar, waarbij het om dezelfde baan gaat. LBAANID in 

POLISLONGBAANTABVV verbindt de banen met verschillende BAANRUGID in de 

POLIS 2006 t/m 2009 met elkaar, waarbij het om dezelfde baan gaat. Voor longitudinale banen 

in 2006 t/m 2009 die doorlopen naar 2010 en later geldt: LBAANID=SLBAANID. Voor 

analyse van longitudinale banen vanaf 2006 tot heden, zijn dus de volgende twee componenten 

nodig: POLISLONGBAANTABVV en SPOLISLONGBAANTABVV. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SPOLISLONGBAANTABV20171 Eerste plaatsing 

SPOLISLONGBAANTABV20181 Vervangt V20171 

SPOLISLONGBAANTABV20191 Vervangt V20181 

SPOLISLONGBAANTABV20201 Vervangt V20191 

SPOLISLONGBAANTABV20211 Vervangt V20201 

 


