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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 Aantal banen bij een bedrijf of instelling per vestigingsgemeente.” 

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/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/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 2021. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 In de periodes 2006 en 2007 is gebruik gemaakt van SBI’93 codes. Vanaf 2008 van SBI 

2008 codes. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

“Aantal banen bij een bedrijf of instelling per vestigingsgemeente”. 

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 

Beschrijving 

De datasets onder dit ontwerp bevatten data over het aantal banen in de maand december van 

jaar t van een bedrijfseenheid of vestiging. Van elke bedrijfseenheid of vestiging is voorts de 

vestigingsgemeente opgenomen, evenals de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) en de 

grootteklasse zoals opgenomen in het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. 

Beschrijving van de populatie 

Alle bedrijfseenheden met de daarbij behorende vestigingsgemeenten in de maand december 

van jaar t. 

Methodologie 

De gegevens over banen zijn afkomstig uit de Polisadministratie. De banen van werknemers 

in december zijn afgeleid aan de hand van de Loonheffingsnummers. De 

loonheffingsnummers zijn gekoppeld aan bedrijfseenheden via het 

bedrijfsidentificatienummer (beid) van het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. 

De vestigingsgemeenten per beid zijn overgenomen uit (a) het ABR (voor beids met één 

vestigingsgemeente) en (b) de enquête regionale werkgelegenheid (voor beids met meerdere 

vestigingsgemeenten). In de datasets kunnen niet-unieke records voorkomen. Dit komt omdat 

per gemeente soms de aantallen banen van afzonderlijke vestigingen van een bedrijfseenheid 

zijn opgenomen, en soms het gesommeerde aantal banen van verscheidene vestigingen van 

een bedrijfseenheid. De bedrijfseenheid-id vormt in samenhang met de gemeentecode daarom 

nog geen unieke sleutel. Het kan dus voorkomen dat er identieke records in dit bestand 

voorkomen. 

Procesverloop 

Op de data in deze datasets is nog geen geheimhouding toegepast. Deze data zijn gaafgemaakt 

op SBI-2digit. In Statline wordt gepubliceerd op SBI-1digit. 

Bijlagen 

variabelenwaardenBEIDSMETVESTIGINGSINFO.xlsx 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 beid A12 

2 gemc hfdvest t F12 

3 vestgem t F12 

4 banen vest t v F12.5 

5 mannen vest t v F12.5 

6 banen beid t v F12.5 

7 mannen beid t nv F12.5 

8 sbi08 A12 

9 gk abrbe A12 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

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 zijn de gemeentecode lijsten te vinden in de 

beveiligde microdata omgeving: 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 in de beveiligde microdata omgeving: 

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

beid 

Identificatienummer van de bedrijfseenheid 

Definitie  

Het identificerende nummer van een feitelijke actor in het productieproces die gekenmerkt 

wordt door autonomie, beschrijfbaarheid en externe gerichtheid. 

Toelichting bij de definitie  

De gecoördineerde statistische eenheid van bedrijf zoals vastgelegd in het Algemeen 

Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. Een bedrijfseenheid is de feitelijke transactor in het 

productieproces die gekenmerkt wordt door autonomie, beschrijfbaarheid en externe 

gerichtheid. De economische activiteit van een bedrijfseenheid wordt in twee opzichten 

gekenmerkt door autonomie: ze bestaat uit een samenhangend geheel van handelingen en 

productiemiddelen waarvoor, juist door die samenhang, als geheel beslissingen worden 

genomen. Voor het nemen van zulke beslissingen is (management-) informatie nodig, dus is 

beschrijfbaarheid een eigenschap van autonomie. Een eenheid is extern gericht als deze 

goederen of diensten produceert voor derden. Als derden worden de juridische eenheden 

beschouwd die geen deel uitmaken van dezelfde ondernemingengroep. 

gemc_hfdvest_t 

Gemeentecode hoofdvestiging volgens gemeentecodelijst jaar t 

Definitie  

Een gemeente identificerend nummer 

Toelichting bij de definitie  

Gemeentecode van de hoofdvestiging van de bedrijfseenheid 

Toelichting bij het gebruik  

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 zijn de gemeentecode lijsten te vinden in de 

beveiligde microdata omgeving: K:\Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1661333541601
https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1661333541601
https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1661333541601
https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1661333541601
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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 in de beveiligde microdata omgeving: 

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

vestgem_t 

Gemeentecode vestiging volgens gemeentecodelijst jaar t 

Definitie  

Een gemeente identificerend nummer 

Toelichting bij de definitie  

Gemeentecode van de vestiging van de bedrijfseenheid 

Toelichting bij het gebruik  

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 zijn de gemeentecode lijsten te vinden in de 

beveiligde microdata omgeving: 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 in de beveiligde microdata omgeving: 

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

banen_vest_t_v 

Aantal banen bij de vestiging in december jaar t 

Definitie  

Aantal banen bij een vestiging van een bedrijfseenheid 

Toelichting bij de definitie  

Onder een baan wordt verstaan een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een 

persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht 

waartegen een (financiële) beloning staat. 

mannen_vest_t_v 

Aantal banen bij de vestiging dat bekleed wordt door een man in december jaar t 

Definitie  

Aantal banen bij een vestiging van een bedrijfseenheid 

Toelichting bij de definitie  

Onder een baan wordt verstaan een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een 

persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht 

waartegen een (financiële) beloning staat. 

https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1661333541601
https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1661333541601
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banen_beid_t_v 

Aantal banen van een bedrijfseenheid in december jaar t 

Definitie  

Aantal banen bij een bedrijfseenheid 

Toelichting bij de definitie  

Onder een baan wordt verstaan een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een 

persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht 

waartegen een (financiële) beloning staat. 

mannen_beid_t_nv 

Aantal banen bij de bedrijfseenheid dat bekleed wordt door een man in december jaar t 

Definitie  

Aantal banen bij een bedrijfseenheid 

Toelichting bij de definitie  

Onder een baan wordt verstaan een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een 

persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden verricht 

waartegen een (financiële) beloning staat. 

sbi08 

Economische hoofdactiviteit van de bedrijfseenheid volgens de Standaard Bedrijfsindeling 

2008 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

De belangrijkste activiteit van de bedrijfseenheid, zoals vastgelegd in het Algemeen Bedrijven 

Register (ABR) van het CBS 

gk_abrbe 

Grootteklasse van de bedrijfseenheid volgens het aantal werkzame personen 

Definitie  

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

(grootteklasse) volgens het Algemeen Bedrijven Register (ABR). 

Toelichting bij de definitie  

Grootteklasse van de bedrijfseenheid op grond van het aantal werknemers, zoals vastgelegd in 

het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

BEIDSMETVESTIGINGSINFO2006V1 t/m 2019V1  Nader voorlopig 

BEIDSMETVESTIGINGSINFO2020V1  Voorlopig 

BEIDSMETVESTIGINGSINFO2021V1  Voorlopig 

 


