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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 Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV 

werkbedrijf.” 

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/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2003 t/m 2015. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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/catalogus-microdata/bevolking
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 

“Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf”. 

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 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Dit bestand bevat gegevens over personen waarvoor ontslag is aangevraagd bij het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) dat al dan niet is ingewilligd en 

waarbij de arbeidsverhouding verbroken is en die konden worden gekoppeld aan beëindigde 

banen uit het SSB-Baankenmerkenbestand. 

Beschrijving van de populatie 

Alle personen waarvoor ontslag is aangevraagd bij het UWV dat al dan niet is ingewilligd en 

waarbij de arbeidsverhouding verbroken is volgens het UWV en de baan beëindigd is 

volgens het SSB-baankenmerkenbestand. 

Methodologie 

Het UWV levert een integraal bestand met alle ontslagaanvragen. Alleen de 

ontslagaanvragen die zijn ingewilligd óf niet ingewilligd maar waarbij de arbeidsverhouding 

toch verbroken is, worden geselecteerd. De uiteindelijke component bevat alleen gegevens 

over ingewilligde ontslagaanvragen die konden worden gekoppeld aan beëindigde banen uit 

het SSB-baankenmerkenbestand. Het komt voor dat banen uiteindelijk niet worden 

beëindigd, ook al wordt een ontslagvergunning verleend. Voor de koppeling is gebruik 

gemaakt van de gegevens die het UWV bij een ontslagaanvraag registreert over de betrokken 

personen (NAW, GEBDATUM, GESLACHT: RIN) en de betreffende baan. Deze informatie 

is niet altijd volledig, zodat het kan voorkomen dat een persoon niet kan worden verRINt en 

daarmee niet kan worden gekoppeld aan een baan uit het SSB-baankenmerkenbestand. Ook 

als er in het SSB-baankenmerkenbestand geen arbeidsverhouding verbroken is 1 jaar voor of 

1 jaar na de UWV ontslag datum, kon er niet worden gekoppeld. Let op: Het bestand is dus 

niet volledig voor wat betreft de werknemers die zijn ontslagen via de UWV/CWI route. 

Bijlagen 

UWVONTSLAGJJJJTABVV toelichting methodologie.pdf (Toelichting bij de bestanden 

UWVONTAANVJJJJTABVV en UWVONTSLAGJJJJTABVV). 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 BAANIDONTSLAG A10 

4 ONTSLAGREDEN A1 

5 DATUMEINDEBAAN A8 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer 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 Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, 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. 

BAANIDONTSLAG 

Door het CBS bepaalde identificatie van de baan. 

Definitie  

Een baan, arbeidsrelatie tussen een persoon en een bedrijfseenheid, identificerend 

betekenisloos nummer. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is koppelbaar met de sleutelvariabele BAANID uit de SSB-banen 

componenten. 

ONTSLAGREDEN 

UWV ontslagreden. 

Definitie  

Reden dat een ontslag werd aangevraagd via het Uitvoeringsinstituut Werknemers 

Verzekeringen (UWV). 
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Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

1 Bedrijfseconomisch 

2 Disfunctioneren, verwijtbaar gedrag, verstoorde relatie 

3 Langdurig of veelvuldig ziekteverzuim 

DATUMEINDEBAAN 

Datum einde baan. 

Definitie  

Datum beëindiging baan volgens banenbestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie uwvontslagtab       10 

Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

141224UWVONTSLAGTAB 2003V1 t/m 2011V1 Eerste plaatsing 

UWVONTSLAGTAB 2012V1 t/m 2013V1 Eerste plaatsing 

UWVONTSLAGTAB2013V2 Definitieve versie 

UWVONTSLAGTAB2003V2 t/m 2012V2 Nieuwe variabele datumeindebaan 

UWVONTSLAGTAB2003V3 Nieuwe variabele datumeindebaan 

UWVONTSLAGTAB2014V1 Nieuwe variabele datumeindebaan 

UWVONTSLAG2015TABV1 Definitieve versie 

 

 


