
Het CBS hanteert vier centrale begrippen voor de werkgelegen-
heid: banen, werkzame personen, werkzame beroepsbevolking en
arbeidsvolume. De relatie tussen deze begrippen wordt inhoude-
lijk en cijfermatig beschreven. Daarbij komt in samenhang ook het
onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen aan bod.

1. Inleiding

Met het terrein van de arbeidsmarkt houden beleidsmedewerkers,
onderzoekers en statistici vanuit verschillende achtergronden zich
bezig. Zowel de onderwerpen als de invalshoeken kunnen voor
deze gebruikers verschillend zijn. Vanuit het economische pers-
pectief, bijvoorbeeld, is arbeid een van de productiefactoren. Van-
uit het sociale perspectief speelt arbeid weer een rol bij de
arbeidspositie van een persoon en de participatie van verschillen-
de groepen mensen op de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld vrou-
wen en allochtonen. Om een compleet beeld te kunnen geven van
de arbeidsmarkt publiceert het CBS zowel gegevens over de ont-
wikkeling en structuur van de werkgelegenheid en de werkloosheid
als over de lonen, vacatures, cao-gegevens en arbeidsomstandig-
heden. Dit betreft zowel kortlopende maandelijkse cijfers als kwar-
taal- en gedetailleerde jaarcijfers. Een veelheid aan informatie dus,
waarvoor een goede structuur onmisbaar is.
Een belangrijk aspect van de arbeidsmarkt is de werkgelegenheid.
Het CBS publiceert over de werkgelegenheid het aantal banen, de
werkzame personen, de werkzame beroepsbevolking en het ar-
beidsvolume. Deze begrippen kunnen allemaal dienen als werk-
gelegenheidsindicator. Duidelijkheid voor gebruikers over de
betekenis van deze begrippen en het verschil daartussen is daar-
om van belang. Dit artikel probeert deze duidelijkheid te geven
door de relatie tussen banen, werkzame personen en werkzame
beroepsbevolking inhoudelijk en cijfermatig te beschrijven. Daar-
naast wordt ingegaan op het onderscheid tussen werknemers en
zelfstandigen in relatie tot bovengenoemde begrippen en worden
de beschikbare data en de bronnen ervoor nader beschreven.

2. Relatie tussen begrippen

Voor de werkgelegenheid worden door het CBS vier centrale be-
grippen gehanteerd: banen, werkzame personen, werkzame be-
roepsbevolking en arbeidsvolume. Voordat de relatie tussen deze
begrippen aan bod komt, worden ze eerst toegelicht. Kijkend naar
vraag en aanbod, bestaat de arbeidsmarkt uit een hoeveelheid ar-
beidsplaatsen die bezet of onbezet kunnen zijn en uit personen
die deze plaatsen kunnen bezetten. Hierbij is een arbeidsplaats
een plaats waar arbeid kan worden verricht door één persoon te-
gen betaling of voor eigen rekening. Een baan is gedefinieerd als
een bezette arbeidsplaats en een vacature als een onbezette ar-
beidsplaats. Het aantal banen omgerekend naar het aantal banen
dat de volledige werktijd beslaat, geeft het arbeidsvolume dat wil
zeggen de hoeveelheid arbeid die is ingezet in het productiepro-
ces. De andere begrippen betreffen de invalshoek van het aantal
personen op de arbeidsmarkt. Onder werkzame personen worden
mensen verstaan die een baan hebben in Nederland, ongeacht
waar ze wonen. Tot werkzame beroepsbevolking behoren daaren-
tegen personen die in Nederland wonen en die een betaalde baan
hebben van twaalf uur of meer.
Banen, werkzame personen en werkzame beroepsbevolking zijn
via de eenheid baan onderling gerelateerd. Daarbij kan voor alle
drie begrippen een onderscheid gemaakt worden tussen werkne-
mers en zelfstandigen. In figuur 1 is schematisch de relatie tussen

de gehanteerde begrippen weergegeven 1). De afbakeningen uit
het schema worden nader beschreven in de onderliggende para-
grafen.

Relatie tussen banen, werkzame personen en werkzame
beroepsbevolking

Het verband tussen de drie grootheden banen, werkzame perso-
nen en de werkzame beroepsbevolking is, dat ze in grote lijnen
onderdelen van elkaar zijn. In wiskundige termen geldt dat de ver-
zameling werkzame beroepsbevolking een deelverzameling is van
de verzameling werkzame personen, die weer een deelverzame-
ling is van de verzameling banen (zie de schematische weergave
in figuur 1). Op basis van de afbakening van de verschillende be-
grippen, kan de een dan ook uit de ander afgeleid worden.

Van banen naar werkzame personen

Uit de definities is af te leiden dat een baan een bezette arbeids-
plaats is en een werkzaam persoon iemand is die een arbeids-
plaats bezet. Omdat een persoon meerdere arbeidsplaatsen kan
bezetten, kan deze ook meerdere banen hebben. Hierin zit het
verschil tussen banen en werkzame personen. Het aantal banen
ligt dus hoger dan het aantal werkzame personen. Door voor iede-
re persoon onderscheid te maken tussen de baan waar de meeste
tijd aan besteed wordt, de hoofdbaan, en eventuele bijbanen, kan
het aantal werkzame personen uit het aantal banen worden afge-
leid en andersom. De verzameling banen bestaat daarmee uit
hoofdbanen en bijbanen, waarbij het aantal werkzame personen
overeen komt met het aantal hoofdbanen.

Van werkzame personen naar werkzame beroepsbevolking

Werkzame personen zijn alle mensen die betaald werk verrichten,
ook al is het maar één of enkele uren per week. Hier zit het groot-
ste verschil tussen de werkzame personen en de werkzame be-
roepsbevolking. Tot de werkzame beroepsbevolking behoren
namelijk alleen personen die tenminste twaalf uur per week wer-
ken. Een ander verschil is dat de werkzame beroepsbevolking
personen betreft die in Nederland wonen, terwijl de werkzame
personen alle mensen zijn die in Nederland werken.
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werkzame personen en en werkzame beroepsbevolking1.
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Naast bovengenoemde verschillen bestaan er tussen de werkza-
me personen en de door het CBS gepubliceerde werkzame be-
roepsbevolking ook operationele verschillen die met afbakening
en waarneming te maken hebben (zie CBS 1996, blz. 202–204):
• Doordat voor de werkzame beroepsbevolking meestal de popu-

latie van personen van 15–64 jaar wordt genomen, blijven de
werkzame 65-plussers buiten beschouwing terwijl ze wel tot de
werkzame personen behoren.

• Van het personeel in dienst van particuliere huishoudens be-
hoort een klein deel tot de gepubliceerde werkzame beroepsbe-
volking, terwijl deze gehele groep wel tot de werkzame
personen behoort. Andersom rekenen vrijwilligers en stagiaires
zich soms ten onrechte wel tot de werkzame beroepsbevolking.

Het aantal werkzame personen ligt hoger dan de werkzame be-
roepsbevolking. Door het aantal werkzame personen te verminde-
ren met het aantal personen dat minder dan twaalf uur per week
werkt, de werkzame personen van 65 jaar en ouder, het saldo van
de in- en uitkomende pendel en de aanpassing voor genoemde
speciale groepen (huishoudelijk personeel, stagiaires en vrijwilli-
gers), kan de werkzame beroepsbevolking tussen de 15 en 65
jaar uit de werkzame personen worden afgeleid.

In staat 1 is de aansluiting tussen banen, werkzame personen en
werkzame beroepsbevolking cijfermatig weergegeven voor
1995–2001. Het aantal banen ligt zo’n 400 duizend hoger dan het
aantal werkzame personen, dat weer ruim 1 miljoen hoger ligt dan
de werkzame beroepsbevolking. Het in de staat genoemde popu-
latieverschil betreft de verschillen die op de populatie betrekking
hebben en bestaat uit de werkzame 65-plussers (rond de 60 dui-
zend personen), het saldo van de pendel, de onjuist opgenomen
vrijwilligers en stagiaires en personeel in dienst van particuliere
huishoudens. De laatste categorie is de grootste post binnen het
populatieverschil en bedroeg in 2001 rond de 270 duizend perso-
nen 2).

Onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers

Voor zowel de banen, de werkzame personen als de werkzame
beroepsbevolking is een onderscheid te maken tussen zelfstandi-
gen en werknemers. Dit onderscheid, een tweedeling naar positie
in de werkkring, is gebaseerd op het criterium van het al dan niet
dragen van economisch risico.
Zelfstandigen zijn mensen die een inkomen verdienen door arbeid
te verrichten in het bedrijf waarvan zij eigenaar of mede-eigenaar
zijn of door een beroep als zelfstandige uit te oefenen. Het gaat
dus om personen die werkzaam zijn in hun eigen bedrijf/praktijk of
in het bedrijf van hun partner of ouders, zelfstandige beroepsbeoe-
fenaars en freelancers. Meewerkende gezinsleden van zelfstandi-
gen worden ook tot de zelfstandigen gerekend, tenzij uitdrukkelijk
een arbeidsovereenkomst is aangegaan. Het betreft dus mensen
die geen loon of salaris ontvangen.

Werknemers daarentegen zijn mensen die arbeid in dienstver-
band verrichten en daarvoor loon ontvangen. Hiertoe behoren ook
de directeuren-grootaandeelhouders (en hun familieleden), voor
zover die in loondienst werkzaam zijn. Voor de groep werknemers
is een belangrijke onderverdeling voor het CBS of een werknemer
al dan niet kan worden waargenomen via een administratie van
een bedrijf of instelling 3). Wanneer werknemers in een bedrijfsad-
ministratie geregistreerd staan, kunnen gegevens over de werkne-
mer via een enquête of digitale waarneming bij bedrijven en
instellingen worden verzameld. Dit is relevant omdat op deze ma-
nier nauwkeurige gedetailleerde informatie, waaronder het loon,
verkregen wordt over werknemers.
Van een aantal werknemersgroepen is bekend dat zij niet in een
bedrijfsadministratie geregistreerd staan. Dit betreft krantenbezor-
gers, alfahulpen, personeel in dienst van huishoudens, religieuzen
en thuiswerkers. Daarnaast bestaat er ook ‘zwarte arbeid’: arbeid
die ten onrechte wordt onttrokken aan de verplichting tot registra-
tie bij de fiscus of de sociale verzekeringsorganen en daarmee
ook niet in bedrijfsadministraties zit. Bij deze arbeid gaat het overi-
gens grotendeels om kleine banen.

Afleiding arbeidsvolume op basis van banen

Het arbeidsvolume in arbeidsjaren is het aantal banen omgere-
kend naar voltijdequivalenten. Het voltijdequivalent van een baan
van een werknemer wordt bepaald door de overeengekomen jaar-
lijkse arbeidsduur behorende bij deze baan te delen door de over-
eengekomen jaarlijkse arbeidsduur behorende bij een voltijdbaan
(in de betreffende bedrijfstak). Het voltijdequivalent van een baan
van een zelfstandige wordt bepaald door de gebruikelijke wekelijk-
se arbeidsduur behorende bij die baan te delen door de gemiddel-
de arbeidsduur van de banen van zelfstandigen met een wekelijkse
arbeidsduur van 37 uur of meer (in dezelfde bedrijfstak). Vanwege
deeltijdwerk ligt het arbeidsvolume in arbeidsjaren dus lager dan
het aantal banen. In 2001 bedroeg het arbeidsvolume 6,5 miljoen
arbeidsjaren, terwijl het aantal banen 8,7 miljoen bedroeg.

3.   Beschikbare statistische informatie

Elke maand brengt het CBS een persbericht uit over de beroeps-
bevolking, waarbij zowel de werkloze als de werkzame beroeps-
bevolking aan bod komen, en elk kwartaal een persbericht over de
banen van werknemers. De tabellen in deze persberichten bevat-
ten een beperkte hoeveelheid aan informatie. Op StatLine, de
elektronische database van het CBS, staan alle beschikbare cij-
fers over banen, arbeidsvolume, werkzame personen en de werk-
zame beroepsbevolking. Deze cijfers komen zowel uit de
Arbeidsrekeningen (AR), een stelsel waarin gegevens uit diverse
bronnen worden samengebracht en geïntegreerd, als uit de twee
belangrijkste bronnen die aan dit stelsel ten grondslag liggen, de
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Staat 1
Aansluiting tussen banen, werkzame personen en werkzame beroepsbevolking, jaargemiddelden

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

x 1 000

Banen 7 525 7 726 7 946 8 194 8 400 8 582 8 744

Bijbanen                                           – 382 418 402 451 454 459 467

Werkzame personen 7 143 7 308 7 544 7 743 7 946 8 123 8 277

<12 uur per week 771 784 794 789 796 815 802

Populatieverschil                             – 309 337 350 345 345 391 411

Werkzame beroepsbevolking 6 063 6 187 6 400 6 609 6 805 6 917 7 064
(15–64 jaar)

Bron: Arbeidsrekeningen, Enquête beroepsbevolking.
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Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) en de Enquête be-
roepsbevolking (EBB). De Arbeidsrekeningen geven op kerncijfers
een volledig en samenhangend beeld. Voor verdergaande detail-
lering zijn ook cijfers beschikbaar die direct uit de bronnen EWL of
EBB komen 4).

StatLine: thema Arbeidsmarkt

Informatie uit de Arbeidsrekeningen is in StatLine te vinden onder
‘Macro-economie, geld en kapitaalmarkt’ in de themaboom ‘Natio-
nale Rekeningen’ onder de mappen jaarcijfers en kwartaalcijfers.
De meer gedetailleerde statistische informatie over banen, werk-
zame personen en de werkzame beroepsbevolking staat in StatLi-
ne voornamelijk in de themaboom ‘Arbeidsmarkt’ (te vinden onder
‘Arbeid, Inkomen en Sociale Zekerheid’). De publicaties zijn te vin-
den onder ‘Werkgelegenheid en Lonen’ en onder ‘Beroepsbevol-
king’ binnen deze map. Onder de map ‘Beroepsbevolking’ staan
verschillende publicaties over de werkzame beroepsbevolking die
afkomstig zijn uit de EBB 5). Onder de map ‘Werkgelegenheid en
Lonen’ staan in de map ‘Banen en lonen’ gegevens over banen en
over werkzame personen op basis van de Arbeidsrekeningen,
maar ook EWL-gegevens over banen van werknemers die gere-
gistreerd zijn in bedrijfsadministraties (regionaal, economische ac-
tiviteit en structuur lonen en arbeidsduur). Voor deze laatste
publicaties op basis van de EWL geldt dat dit geen gemiddelden
per jaar of kwartaal betreft, maar dat de cijfers betrekking hebben
op een peildatum (namelijk 31 december) 6). In staat 2 is informa-
tie opgenomen uit de verschillende publicaties 7).
Voor verschillende doeleinden kan verschillende informatie ge-
bruikt worden. Voor een beeld over totale arbeidsmarkt in Neder-
land op hoofdlijnen kan het beste gebruik gemaakt worden van de
informatie uit de Arbeidsrekeningen. Hierin is immers alle informa-
tie bij elkaar gebracht en geïntegreerd. Van de EWL of EBB wordt
gebruik gemaakt wanneer gebruikers (on-site) willen analyseren
op microdata of wanneer meer gedetailleerde gegevens nodig
zijn. Daarbij valt te denken aan een regionale verdeling van de ba-
nen of werkzame beroepsbevolking, een onderverdeling naar
opleiding en beroep of informatie over het aantal banen naar eco-
nomische activiteit op 5-digit sbi niveau. De EBB kan dan gebruikt
worden wanneer statistische informatie gewenst is over personen;
de EWL bevat uitsluitend informatie over werknemers. Hieronder
worden de AR, EBB en EWL kort nader beschreven.

Arbeids(markt)rekeningen

De Arbeidsrekeningen (AR) vormen een geïntegreerd stelsel van
gegevens over de arbeidsmarkt (CBS, 1996 en 1998). Bij het sa-
menstellen van de Arbeidsrekeningen maakt het CBS gebruik van
alle beschikbare informatie over arbeid. De gegevens worden sa-
mengesteld in een statistisch integratieproces dat op basis van
alle beschikbare bronnen tot een zo nauwkeurig mogelijke raming
van de arbeidsmarktgegevens leidt. Belangrijke bronnen voor de
Arbeidsrekeningen zijn de jaar- en kwartaalcijfers uit de Enquête
werkgelegenheid en lonen, de Enquête beroepsbevolking en de
gegevens over verloonde dagen en loonsommen waargenomen
door het CBS. Gegevens uit enquêtes bij personen, bij bedrijven
en van registraties van de uitvoeringsorganen sociale zekerheid
worden op elkaar afgestemd wat definities en indelingen betreft,
aangevuld voor ontbrekende delen van het beschreven terrein en
gecorrigeerd voor waarnemings- en bewerkingsfouten. De Arbeids-
rekeningen zijn daarbij consistent gemaakt met de Nationale Reke-
ningen. Zo ontstaan gegevens die op elkaar aansluiten en kan een
samenhangend en volledig overzicht gegeven worden op kernvari-
abelen zoals banen, werkzame personen en looninkomen.
Op macro-economisch niveau bieden de huidige Arbeidsrekenin-
gen een essentiële aanvulling op de Nationale Rekeningen door
hun geïntegreerde beschrijving van de werkgelegenheid in termen
van volume en banen. De komende jaren zullen de Arbeidsreke-
ningen worden uitgebouwd tot een stelsel van zogenaamde
‘Arbeidsmarktrekeningen’. De huidige Arbeidsrekeningen beschrij-
ven de daadwerkelijke inzet van arbeid in banen en personen; de
vraagkant van de arbeidsmarkt. In het stelsel van Arbeidsmarktre-
keningen wordt beoogd een beschrijving te geven van de totale
arbeidsmarkt, waarin zowel de vraag als het (potentiële) aanbod is
opgenomen. Hiermee kan een geïntegreerd macro-economisch
totaalbeeld gegeven worden over de arbeidsmarkt in personen,
volume en kosten, waarin de economische en sociale componen-
ten gecombineerd zijn. Een start voor de Arbeidsmarktrekeningen
is gemaakt door het opnemen van de beroepsbevolking (zowel de
werkzame, de werkloze als de niet-beroepsbevolking) in het inte-
gratiekader. Dit levert snelle ramingen op voor de werkgelegen-
heidsontwikkeling (zie CBS 2003).
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Staat 2
Banen, werkzame personen en werkzame beroepsbevolking: zelfstandigen en werknemers, jaargemiddelden

1995 1999 2000 2001

x 1 000

Banen 7 525 8 400 8 582 8 744
w.v.

zelfstandigen 1 237 1 287 1 298 1 294
werknemers 6 288 7 113 7 284 7 450
w.v.  geregisteerd in bedrijfsadministratie

op ultimo december 1) 5 627 2) 6 694 6 871 7 012

Werkzame personen 7 143 7 946 8 123 8 277
w.v.

zelfstandigen 1 123 1 148 1 155 1 152
werknemers 6 020 6 798 6 968 7 125

Werkzame beroepsbevolking
(15–64 jaar) 6 063 6 805 6 917 7 064
w.v.

zelfstandigen 706 733 799 774
werknemers 5 357 6 072 6 117 6 289

1) Peildatum; in tegenstelling tot de overige cijfers zijn dit geen jaargemiddelden.
2) Eerste jaar Enquête werkgelegenheid en lonen, waarvan de cijfers zijn gebaseerd op ultimo december.
Het totaal, 5 627 banen van werknemers, is gebaseerd op de Arbeidsrekeningen voor revisie.

Bron: Arbeidsrekeningen, Enquête beroepsbevolking, Enquête werkgelegenheid en lonen.
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Enquête werkgelegenheid en lonen

De Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) is een onderzoek
bij bedrijven en instellingen met personeel naar de werkgelegen-
heid en de beloning van werknemers (CBS, 2001). Alle economi-
sche activiteiten en grootteklassen zijn in het onderzoek
betrokken. Of een bedrijf of instelling de EWL ontvangt, hangt on-
der meer af van de personeelsomvang. De geselecteerde bedrij-
ven zijn bij wet verplicht om de gevraagde gegevens voor de
werkgelegenheids- en loonstatistieken te verstrekken.
De gevraagde gegevens in de EWL worden ontleend aan de salaris-
administraties van de bedrijven en instellingen. Het betreft zowel in-
formatie over het bedrijf als geheel (totaal aantal werknemers en de
loonsom) als informatie over individuele werknemers binnen het be-
drijf (zoals geslacht, geboortedatum, postcode werkadres, dienst-
verband, loon en arbeidsduur). Een deel van de in het onderzoek
betrokken bedrijven verstrekt periodiek een bestand met gedigitali-
seerde individuele gegevens van al hun werknemers. Deze digitale
gegevensverstrekking komt in de plaats van het invullen van papie-
ren vragenlijsten.
Op basis van het onderzoek worden elk kwartaal gegevens sa-
mengesteld over de ontwikkeling van het aantal banen en de loon-
som, die de input vormen voor de AR. Daarnaast worden jaarlijks
gegevens samengesteld over de werkgelegenheids- en loonstruc-
tuur en over de werkgelegenheid naar regio.

Enquête beroepsbevolking

De Enquête beroepsbevolking (EBB) is een doorlopend steek-
proefonderzoek bij inwoners van Nederland, waarmee informatie
verzameld wordt over de arbeidsmarktpositie van personen van
15 jaar en ouder (CBS, 2000b). De enquête bestaat uit monde-
linge (en sinds 2000 ook telefonische) interviews, waarbij jaarlijks
ongeveer een procent van de bevolking van 15 jaar en ouder ge-
enquêteerd wordt.
Op basis van het onderzoek worden onder meer jaarlijks gege-
vens samengesteld over het al dan niet hebben van betaald werk,
de positie in de werkkring, de participatiegraad, het uitgeoefende
beroep, het zoeken naar werk en het niveau van de gevolgde
opleiding. Een belangrijke onderverdeling uit de EBB is de ar-
beidspositie: werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbe-
volking en de niet-beroepsbevolking.

4. Begrippen

Arbeidsjaar: komt overeen met de gemiddelde contractuele ar-
beidsduur van een voltijdbaan op jaarbasis.
Arbeidsplaats: een plaats waar arbeid kan worden verricht door
één persoon tegen betaling of voor eigen rekening. Een arbeids-
plaats kan bezet of onbezet zijn.
Arbeidsvolume: de hoeveelheid arbeid die in een bepaalde perio-
de is ingezet. Het arbeidsvolume wordt uitgedrukt in arbeidsjaren.
Baan: een arbeidsplaats die bezet wordt door een werknemer of
een zelfstandige. Als iemand meer dan een arbeidsplaats bezet,
telt elke arbeidsplaats als een afzonderlijke baan.
Bijbaan: een baan waar niet de meeste tijd aan wordt besteed.
Een bijbaan kan voorkomen indien een persoon meer dan een
baan heeft. Een persoon kan meerdere bijbanen hebben.
Beroepsbevolking: alle mensen die in Nederland wonen en die
een betaalde baan hebben of die een betaalde baan willen heb-
ben van tenminste twaalf uur per week, daarvoor direct beschik-
baar zijn en bovendien actief zoeken. Bij het publiceren van de
cijfers wordt meestal de populatie van 15–64 jaar beschouwd.
Hoofdbaan: de baan waar de meeste tijd aan wordt besteed.
Indien een persoon één baan heeft, wordt deze baan dus ook als
hoofdbaan aangeduid.
Jaarlijkse arbeidsduur: overeengekomen arbeidsduur per jaar in
uren. Niet-gewerkte uren in verband met overeengekomen verlof,

adv en feestdagen tellen niet mee als overeengekomen (arbeids-)
uren.
Loon: beloning van de werknemer voor geleverde arbeid.
Voltijdbaan: baan waarbij sprake is van het voor het bedrijf gel-
dende aantal uren behorende bij een volledige werktijd.
Werknemers: mensen die arbeid verrichten op basis van loon of
salaris.
Werkzame beroepsbevolking: alle mensen die in Nederland wo-
nen en betaald werk hebben voor tenminste twaalf uur per week.
Bij het publiceren van de cijfers wordt meestal de populatie van
15–64 jaar beschouwd.
Werkzame personen: alle mensen die een baan hebben bij een in
Nederland gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in
Nederland.
Zelfstandigen: mensen die voor eigen rekening of risico een be-
roep of een bedrijf uitoefenen of meewerken in het bedrijf van een
gezinslid. Meewerkende gezinsleden worden tot de zelfstandigen
gerekend, tenzij uitdrukkelijk een arbeidsovereenkomst is aange-
gaan.
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Noten in de tekst

1) Het arbeidsvolume is daarin niet opgenomen, omdat dit een re-
kengrootheid betreft en het daarmee een andersoortig begrip
is. Ook de relatie met het buitenland is niet in het schema op-
genomen: door het verschil tussen in Nederland wonende en
werkende personen is de werkzame beroepsbevolking niet een
exacte deelverzameling van de verzameling werkzame perso-
nen. Het betreft hier overigens een beperkte groep mensen,
veelal grenspendel.
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2) Dit is op basis van de Nationale Rekeningen vastgesteld (zie
CBS 1999). Ongeveer 1 op de 6 huishoudens blijkt een huis-
houdelijke hulp te hebben. Een klein deel van deze
huishoudelijke hulp wordt geleverd door mensen die formeel in
dienst zijn van huishoudens. Een veel groter deel wordt echter
gegenereerd in het informele circuit, bijvoorbeeld door schoon-
maaksters, ofwel door mensen die op al dan niet regelmatige
basis zwart betaald krijgen. Slechts een beperkt aantal van
deze personen wordt in de EBB waargenomen.

3) Bij het gebruik van het Sociaal Statistisch Bestand (zie CBS
2002b) voor werkgelegenheidsinformatie bestaat er voor werk-
nemers nog een andere onderverdeling, die niet in het
schematische overzicht is meegenomen. Dit onderscheid be-
treft het al dan niet geregistreerd staan in polisadministraties
(Verzekerdenadministratie en Fibase).

4) Reden hiervoor is dat niet alle nuttige statistische informatie op
macro-niveau consistent gemaakt kan en hoeft te worden.

5) Merk op dat in deze publicaties ook het begrip werkzame per-
sonen voorkomt, dat zowel in definitie als in omvang niet
overeenkomt met het in deze nota behandelde begrip.

6) Bij een jaargemiddelde, het gemiddelde aantal banen in dat
jaar, telt een arbeidsplaats alleen mee voor de dagen dat deze
bezet is. Bij een peildatum tellen de arbeidsplaatsen mee die
op dat moment bezet zijn.

7) Merk op dat er een groot verschil zit tussen de zelfstandigen
binnen de werkzame beroepsbevolking en de zelfstandigen bij
de werkzame personen. Naast de kleine banen (<12 uur per
week) betreft dit ook het huishoudelijk personeel (zie CBS
1999).
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