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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het
CBS beschikbaar gestelde microdatabestand betreffende personen met inkomsten uit
overige arbeid”
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Beschikbaar bestand:
130515 OVARBEIDBUS 2011V1
Versiegeschiedenis bestanden
Zie Bijlage A Versiegeschiedenis.

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:
•

De combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS identificeert een persoon.
Dit zijn de sleutelvariabelen om met andere bestanden te kunnen koppelen.

•

De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen zijn voor de Remote Access en
On-site gebruikers te vinden op G:\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. In
verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze map maandelijks
geactualiseerd.

•

Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM en RIN naar
RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere
wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten
spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat
RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen.

•

Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor
Beleidstatistiek onder de thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het
aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.

•

Het bestand 130515 OVARBEIDBUS 2011V1 vervangt 120522 OVARBEIDBUS
2010V1.
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1. Inleiding
Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB@CBS.nl) worden microdatabestanden van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door
externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het
microdatabestand
•

‘130515 OVARBEIDBUS 2011V1’.

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen het microdatabestand zoals populatieafbakening
en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt allereerst de bestandsindeling gegeven. Daarnaast worden voor de
categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
Bij dit rapport is per jaar een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze bijlagen
worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste vijf
waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen worden
over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van belang kan zijn omdat niet
altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn.
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2. Toelichting op de bestanden
Microdatabestand
Dit microdatabestand komt uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).
Inhoud bestand
Dit microdatabestand bevat gegevens over personen die via de Inkomstenbelasting
aangifte hebben gedaan van inkomsten uit overige arbeid.
Eenheid en populatie
De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen die via de
Inkomstenbelasting aangifte hebben gedaan van inkomsten uit overige arbeid.
Historie
De gegevens hebben betrekking op de periode vanaf verslagjaar 2001.
Bijzonderheden
Het bestand is van het bus-type. Voor een bus geldt dat aan toestanden (de set
attribuutwaardes van de entiteit) datums gekoppeld zijn. Als de toestand van een entiteit
verandert, wordt een nieuw record aangemaakt met de als begingeldigheid de datum
waarop de verandering van de attribuutwaardes optrad. Het oude record wordt dan
afgesloten door de eindgeldigheid te vullen.
De gegevens zijn primair ontleend aan het Inkomens Productie Systeem (IPS). Aan het
bestand liggen uiteindelijk aangiftes over inkomsten uit overige arbeid ten grondslag. Dit
zijn altijd jaarbedragen. Omdat via de Inkomstenbelasting geen informatie wordt
verschaft over de aanvangdatum en eindedatum van de werkzaamheden, wordt er vanuit
gegaan dat de personen met inkomsten uit overige arbeid het gehele jaar hebben gewerkt
tenzij de persoon in kwestie is overleden (informatie uit de GBA). Indien de persoon is
overleden wordt de eindgeldigheid van het record gelijkgesteld aan de overlijdensdatum.
Voor de verslagjaren 2009 en 2010 is vanuit het IPS de gehele populatie (dat wil zeggen:
ook personen die gedurende het jaar zijn overleden evenals personen die woonachtig zijn
in het buitenland) geleverd. Voor de jaren 2001 t/m 2008 was vanuit het IPS de populatie
ultimo verslagjaar en exclusief personen woonachtig in het buitenland geleverd. Daarom
is vanuit het oude (voor revisie) SSB die deelpopulatie alsnog toegevoegd.
Gegevens over de aangifte Inkomstenbelasting zijn pas 3 jaar na verslagjaar compleet
omdat het mogelijk is bij de Belastingdienst uitstel aan te vragen. Aangezien de gegevens
in dit bestand eerder worden opgeleverd, is de populatie niet geheel vertegenwoordigd.
Daarom wordt een deel geimputeerd.
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Voorbeelden:
VB 1. Een freelancer heeft in 2008 en 2009 een bedrag inkomsten uit overige arbeid van
1200 euro opgegeven. Dit wordt in het bestand gerepresenteerd door een record met
begingeldigheid 20080101 en eindgeldigheid 20091231 en een jaarbedrag van 1200 euro.
VB 2. Een alfa-hulp heeft in 2008 een bedrag inkomsten uit overige arbeid van 1800 euro
en in 2009 een bedrag van 1200 euro opgegeven. Dit wordt in het bestand
gerepresenteerd door twee records, een met begingeldigheid 20080101 en eindgeldigheid
20081231 en een jaarbedrag van 1800 euro en een volgend record met begingeldigheid
20090101 en eindgeldigheid 20091231 en een jaarbedrag van 1200 euro.
Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)
Het SSB bevat gegevens over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die op
microniveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiervoor zijn gegevens over personen uit
registraties en enquêtes op microniveau gekoppeld en waar nodig consistent gemaakt.
Een belangrijke doelstelling van het SSB is een gegevensbestand samen te stellen dat een
samenhangende, consistente beschrijving geeft van een aantal aspecten van de bevolking
van Nederland. Voor achtergrondinformatie over het SSB zie: SSB informatie.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw van het microdatabestand
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.
Nr Variabele & label
1 RINPERSOONS
SOORT RINPERSOON
2 RINPERSOON
Rinpersoon
3 BEGINGELDIGHEID
BEGINDATUM GELDIGHEID OVERIGE ARBEID
4 EINDGELDIGHEID
EINDDATUM GELDIGHEID OVERIGE ARBEID
5 BEDRAGOVARBEID
FISCAAL AANGIFTEBEDRAG INKOMSTEN UIT OVERIGE ARBEID
6 IMPCODEOVARBEID
IMPUTATIECODE OVERIGE INKOMSTEN UIT ARBEID
7 AANVANGDATUMOVARBEID
AANVANGSDATUM VAN OVERIGE ARBEID
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Format A/N
Tekst
1
Tekst

9

Tekst

8

Tekst

8

Getal

11

Tekst

1

Tekst
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt per variabele meer informatie gegeven. Van de categoriale
variabelen worden de waarden en hun betekenis gegeven.
1 RINPERSOONS
SOORT RINPERSOON
R
S

Rinpersoon wel in GBA
Rinpersoon niet in GBA, wel sofinrproef

2 RINPERSOON
Rinpersoon
3 BEGINGELDIGHEID
BEGINDATUM GELDIGHEID OVERIGE ARBEID
77777777
88888888
99999999

Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode
Uitkering wordt pas lopend na de verslagperiode
Uitkering is beëindigd vóór de verslagperiode

4 EINDGELDIGHEID
EINDDATUM GELDIGHEID OVERIGE ARBEID
77777777
88888888
99999999

Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode
Uitkering wordt pas lopend na de verslagperiode
Uitkering is beëindigd vóór de verslagperiode

5 BEDRAGOVARBEID
FISCAAL AANGIFTEBEDRAG INKOMSTEN UIT OVERIGE ARBEID
6 IMPCODEOVARBEID
IMPUTATIECODE OVERIGE INKOMSTEN UIT ARBEID

0
1

Niet geleverd
Opgave
bijgeschat obv j-1

7 AANVANGDATUMOVARBEID
AANVANGSDATUM VAN OVERIGE ARBEID
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Bijlage A Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

Reden
Eerste plaatsing
Eerste plaatsing, vervangt 2009V1
Eerste plaatsing, vervangt 2010V1

111111 OVARBEIDBUS 2009V1
120522 OVARBEIDBUS 2010V1
130515 OVARBEIDBUS 2011V1
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