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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 Personen met inkomsten uit arbeid buitenland.”
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.
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Beschikbare bestand(en):
Het bestand is beschikbaar over de periode 2001 t/m 2020.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Dit is een longitudinaal bestand, 2001 t/m 2020.



Voor dit bestand geldt t = voorlopig en t - 1 en eerdere jaren zijn definitief.



De inkomensgegevens over 2011 t/m 2015 zijn gereviseerd. Voor RA-gebruikers zie de
toelichting ”Revisie-Inkomensstatistiek” in de map K:\utilities\Toelichtingen.



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.
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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
“Personen met inkomsten uit arbeid buitenland”.
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.
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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 personen die via de Inkomstenbelasting aangifte
hebben gedaan van inkomsten uit arbeid in het buitenland.
Beschrijving van de populatie

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen die via de Inkomstenbelasting
aangifte hebben gedaan van inkomsten uit arbeid in het buitenland. Vanaf verslagjaar 2011
gaat het bovendien om personen die 1 januari van het jaar tot de bevolking van Nederland
behoorden.
Methodologie

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. Aan het bestand liggen aangiftes over inkomsten uit arbeid in het buitenland 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 arbeid in het buitenland 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.
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. Voorbeelden: VB 1. Een persoon heeft in 2008 en 2009 een
bedrag inkomsten uit arbeid in het buitenland 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 persoon heeft in 2008 een bedrag
inkomsten uit arbeid in het buitenland 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.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3
4
5
6
7

Naam
RINPERSOONS
RINPERSOON
AANVARBBUITLAND
EINDARBBUITLAND
BEDRAGARBBUIT
IMPCODEARBBUIT
AANVANGDATUMARBBUITLAND
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
RINPERSOONS

Samen met RINPERSOON identificeert deze code de persoon
Definitie
Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan
uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid.
Toelichting bij de definitie
In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA).
Codelijst
Waarde
R
S

Label
RINPERSOON WEL IN GBA/BRP
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 het gebruik
Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek
natuurlijk persoon.
AANVARBBUITLAND

Datum vanaf welke de waarden van de variabelen geldig zijn.
Definitie
Begindatum van de geldigheidsperiode van een record.
Toelichting bij het gebruik
Datumnotatie: JJJJMMDD
EINDARBBUITLAND

Datum tot welke de waarden van de variabelen geldig zijn.
Definitie
Einddatum van de geldigheidsperiode van een record.
Toelichting bij het gebruik
Datumnotatie: JJJJMMDD
BEDRAGARBBUIT

Fiscaal aangiftebedrag jaarinkomsten uit tegenwoordige arbeid in het buitenland.
Definitie
Fiscaal bedrag inkomsten van een persoon uit tegenwoordige arbeid in het buitenland
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Toelichting bij de definitie
Jaarinkomsten van personen uit tegenwoordige arbeid in het buitenland, zoals vermeld op de
aangifte inkomstenbelasting. Jaarinkomsten uit tegenwoordige arbeid in het buitenland van
meer dan 1 miljoen of minder dan -1 miljoen euro zijn afgekapt op 1 miljoen euro
respectievelijk - 1 miljoen euro.
IMPCODEARBBUIT

Imputatiecode inkomsten uit tegenwoordige arbeid in het buitenland.
Definitie
Bron waaruit de informatie over inkomsten uit arbeid in het buitenland afkomstig is.
Toelichting bij de definitie
Sinds revisie SSB niet meer beschikbaar.
AANVANGDATUMARBBUITLAND

Aanvangsdatum inkomsten uit tegenwoordige arbeid buitenland.
Definitie
De datum waarop een persoon begon met arbeid in het buitenland.
Toelichting bij de definitie
het gegeven is gebaseerd op de inkomstenaangifte. Omdat hierin de aanvangdatum niet wordt
gegeven, wordt verondersteld dat men op 1 januari van het jaar waarover aangifte werd gedaan
actief was. De aanvangdatum is dus altijd 1 januari. Als een persoon een aantal jaren
opeenvolgend actief was wordt de aanvangdatum gelijkgesteld aan 1 januari van het eerste
jaar van de reeks. Aangezien aangiftegegevens beschikbaar zijn vanaf 2001, ligt de
aanvangdatum nooit vóór 1 januari 2001. VB 1. Een persoon heeft in 2001, 2002, 2003 en
2004 aangifte gedaan van inkomsten uit arbeid in het buitenland. De aanvangdatum wordt 1
januari 2001. VB 1. Een persoon heeft in 1999, 2000, 2001 en 2002 aangifte gedaan van
inkomsten uit arbeid in het buitenland. De aanvangdatum wordt 1 januari 2001 omdat over de
eerdere verslagjaren geen aangiftegegevens beschikbaar zijn. VB 2. Een persoon heeft in 2001,
2002, 2004 en 2005 aangifte gedaan van inkomsten uit arbeid in het buitenland. De
aanvangdatum van de eerste periode wordt 1 januari 2001, de aanvangdatum van de tweede
periode wordt 1 januari 2004.
Toelichting bij het gebruik
Datumnotatie: JJJJMMDD
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
111110 ARBBUITLANDBUS 2009V1
120514 ARBBUITLANDBUS 2010V1
130424 ARBBUITLANDBUS 2011V1
140205 ARBBUITLANDBUS 2012V1
141023 ARBBUITLANDBUS 2013V1
ARBBUITLANDBUS 2014V1
ARBBUITLANDBUSV20151
ARBBUITLANDBUSV20161
ARBBUITLANDBUSV20171
ARBBUITLANDBUSV20181
ARBBUITLANDBUSV20191
ARBBUITLANDBUSV20201
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