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Oplegger bij Tabellen aantal EU-arbeidsmigranten per 

gemeente in de provincie Zuid-Holland 

Deze oplegger behoort bij de tabellen met aanvullende inzichten bij het aantal EU-arbeidsmigranten 
per gemeente in de provincie Zuid-Holland. De oplegger en tabellen vormen samen een aanvullende 
bijlage bij het rapport “EU-arbeidsmigranten in de provincie Zuid-Holland” (PBLQ, 2020).   
 
De oplegger gaat achtereenvolgens in op:  

 Definities en terminologie 

 Uitleg van de tabellen  

 Toelichting bij ontbrekende gegevens en mogelijke onderschatting  

1. Definities en terminologie  

Definitie arbeidsmigrant 

Het aantal arbeidsmigranten is bepaald met als uitgangspunt de definitie die ook in het rapport EU-

arbeidsmigranten in de provincie Zuid-Holland is gehanteerd. Deze luidt:  

 

Een arbeidsmigrant is een persoon tussen de 18 en 67 jaar uit een MOE of GIPS-land1 die in 

Nederland minimaal 18 uur werkt en in Nederland verblijft, niet voor diplomatieke werkzaamheden, 

kennismigratie of studie in Nederland verblijft, en maximaal 8 jaar in Nederland verblijft. 

 

Het aantal arbeidsmigranten dat woont en/of werkt binnen een gemeente wordt afgeleid uit een 

combinatie van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP), de Polisadministratie van het 

UWV en gegevens van het DUO. Zie hoofdstuk 4.1 van het rapport voor een uitgebreidere toelichting.  

 

In dit onderzoek wordt een definitie van de term arbeidsmigranten gebruikt die aansluit bij de 

onderzoeksvraag, de gevraagde inzichten en de praktijkervaring en -kennis van de 

begeleidingscommissie. Omdat in andere onderzoeken andere definities worden gebruikt om de groep 

arbeidsmigranten af te bakenen, kan dat leiden tot cijfers die afwijken van cijfers die al eerder bekend 

waren. Mogelijk leidt dat tot vragen bij de lezers van de tabellen. Hoofdstuk 4.2 van het rapport laat 

zien wat het effect is van de in dit onderzoek toegepast selectiecriteria.  

 

Toelichting bij de term Gemeente 

Om te bepalen welke gemeenten bij de provincie Zuid-Holland horen, is gebruik gemaakt van de 

gemeentelijke indeling op 01 januari 2019.  

 
Toelichting bij de term Ingezetenen  
De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegeven van inwoners van Nederland en van 

personen die een relatie met Nederland hebben en niet als ingezetene staan geregistreerd. De eerste 

groep wordt aangeduid als ingezetenen en de tweede groep wordt aangeduid als niet-ingezetenen. 

De tabellen in deze bijlage gaan over personen die als ingezetenen in de BRP staan geregistreerd.  

 

 
1 Onder MOE-landen wordt verstaan: Bulgarije, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië 
Onder GIPS-landen wordt verstaan: Griekenland, Italië, Portugal en Spanje 
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Toelichting bij de term Woongemeente 

De woongemeente is de gemeente waar de arbeidsmigrant staat ingeschreven in de BRP als 

ingezetene op het peilmoment.  

 

Toelichting bij de term Werkgemeente 

De werkgemeente is de gemeente waar de arbeidsmigrant daadwerkelijk werkzaamheden uitvoert. 

Deze werkgemeente is bekend in de Polisadministratie of kan, in het geval van hoofd- en 

nevenvestigingen, afgeleid worden met een rekenmethodiek van het CBS.2 Voor een aantal 

arbeidsmigranten is de werkgemeente niet te bepalen op basis van de beschikbare data. Zij zijn in de 

tabel opgenomen in de kolom ‘woont in de gemeente + werkgemeente onbekend’.  

2. Uitleg bij de tabellen  

De tabellen geven verdiepend inzicht per gemeente in de provincie Zuid-Holland voor een aantal 

categorieën. Het aantal arbeidsmigranten per categorie in de tabel wordt bepaald door de combinatie 

van woongemeente, werkgemeente en de werkprovincie zoals weergegeven in de onderstaande 

figuur: 

 

 
 
Toelichting bij de figuur 
 

Categorie Definitie 

Totaal wonend in de gemeente Het totaal aantal arbeidsmigranten dat op het peilmoment 
ingeschreven staat in de BRP bij de betreffende gemeente.   

Woont + werkt in de gemeente Het totaal aantal arbeidsmigranten dat in de betreffende gemeente 
woont en hier wel werkt.   

Woont in de gemeente + werkt in een andere 
gemeente binnen de provincie Zuid-Holland 

Het totaal aantal arbeidsmigranten dat in de betreffende gemeente 
woont maar daar niet werkt. Het betreft de groep die in een andere 
gemeenten binnen de provincie Zuid-Holland werkt. 

 
2 Bijvoorbeeld: Albert Heijn is gevestigd in Zaandam, maar niet alle werknemers van Albert Heijn voeren hun werkzaamheden in 

Zaandam uit. Om te kunnen schatten hoeveel arbeidsmigranten in een Zuid-Hollandse gemeente werken is gebruik gemaakt 
van een methodiek die het CBS hanteert om het adres te bepalen waar de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Op die manier is het werkelijke werkadres voor 85 – 90% van de werkenden te bepalen. 
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Woont in de gemeente + werkt in een andere 
gemeente buiten de provincie Zuid-Holland 

Het totaal aantal arbeidsmigranten dat in de betreffende gemeente 

woont maar daar niet werkt. Het betreft de groep die in een andere 

gemeente buiten de provincie Zuid-Holland werkt.  

Woont in de gemeente + werkgemeente 

onbekend 

Het totaal aantal arbeidsmigranten dat in de betreffende gemeente 

woont, maar waarvan onbekend is waar zij werken. 

 

Daarnaast is er een groep arbeidsmigranten die wel in de betreffende gemeente werkt, maar in een 

andere gemeente binnen de provincie Zuid-Holland woont.  

 

Er is geen inzicht in het aantal arbeidsmigranten dat werkt in een gemeente binnen de provincie Zuid-

Holland maar woont in een andere provincie. Dit was buiten de scope van het onderzoek naar het 

aantal EU-arbeidsmigranten binnen de provincie Zuid-Holland.  

3. Toelichting bij ontbrekende gegevens en mogelijke onderschatting  

Beperkingen in de schatting als gevolg van privacy wet- en regelgeving.  

Als het totaal aantal arbeidsmigranten in een categorie 10 of minder is, mag er als gevolg van privacy 

wet- en regelgeving geen verdiepend inzicht worden gegeven. Dit om herleidbaarheid naar individuele 

personen te voorkomen. In voorkomend geval staat dit in de tabel aangegeven met ‘<10’.  

 

Dat een categorie niet ingevuld kan worden als er 10 of minder personen toe behoren, leidt tot een 

onderschatting van het aantal arbeidsmigranten in een categorie. 

 

Voorbeeld: in gemeente A wonen negen arbeidsmigranten. In de kolom totaal wonend in de gemeente 

staat <10. Deze 9 arbeidsmigranten werken allemaal in gemeente B. Zij kunnen echter niet opgeteld 

worden bij gemeente B in de kolom ‘werkt in de gemeente en woont in een andere gemeente’ omdat 

het als gevolg van de notatie <10 onbekend is hoeveel arbeidsmigranten opgeteld moeten worden in 

deze kolom. In de tabel wordt het aantal arbeidsmigranten dat werkt in gemeente B maar in een 

andere gemeente woont daarmee lager weergegeven dan in werkelijkheid het geval is.  

 

 


