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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 Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.” 

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
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 periode 2018. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Dit bestand is de opvolger van AOTOTUITKERINGTAB. 

 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 

“Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid”. 

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie aototuitkeringatab       7 

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 component bevat gegevens over uitkeringen die zijn toegekend op grond van de Wet op 

de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de wet Werk en 

arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong). Belangrijkste kenmerken die in het 

bestand voorkomen: uitgekeerde bedragen, mate van arbeidsongeschiktheid, oorzaak van 

arbeidsongeschiktheid. Elk record in het bestand vertegenwoordigt een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering aan een uitkeringsgerechtigde. De Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen (WIA) is sinds 2006 de opvolger van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), die van kracht blijft voor personen die vóór 2004 

arbeidsongeschikt zijn geworden. De WIA bestaat uit twee regelingen: - de 

'Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten' (IVA); - de 'Werkhervatting 

gedeeltelijk arbeidsgeschikten' (WGA). Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op 

of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van 

de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets. Met ingang 

van 1 januari 2010 is de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten in werking 

getreden (wet Wajong). De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 

een uitkering hebben aangevraagd. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van de component bestaat uit alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die op enig 

moment in de verslagmaand lopend waren of waarvoor na het einde van het recht op uitkering 

nog een nabetaling is gedaan. 

Methodologie 

De gegevens in deze component zijn op registratiebasis. Dit betekent dat er niet is gecorrigeerd 

voor nagekomen informatie (de zogenaamde administratieve vertraging). De berichtgever doet 

maandelijks een integrale opgave van de populatie. Daardoor is geen bijschatting of ophoging 

nodig. 

Procesverloop 

Gedurende het verslagjaar 2018 zijn de GBA-bestanden die ten grondslag liggen aan het 

verrinningsproces gewijzigd. Grosso modo zijn de gegevens van alle personen in de 

Basisregistratie Personen (BRP) die actueel geen ingezetene van Nederland (RNI) zijn maar 

wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben (bijvoorbeeld via werk of uitkering) 

toegevoegd. Dit heeft gevolgen voor de verrinde bestanden. Feitelijk krijgen bij koppeling op 

BSN meer personen dan voorheen een RINPERSOONS = 'R'. Iedereen die aanwezig is in de 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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Basisregistratie Personen (zowel ingezetenen als niet-ingezetenen) krijgt standaard 

RINPERSOONS = 'R'. Voorheen kregen niet-ingezetenen veelal een RINPERSOONS = 'S'. 

In enkele gevallen ondergaat de RINPERSOON ook een wijziging. Om een persoon in de tijd 

te kunnen blijven volgen, zijn bestanden van 2018 op de nieuwe manier verrind. Bij de 

koppeling met bestanden welke op de oude manier verrind zijn, moet gebruik gemaakt worden 

van de component VTVPERSOONTABVV. 
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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 AOTotVolgnrV2 A15 

4 AOTotWetcodeV2 A1 

5 AOTotSectorV2 F3 

6 AOTotGeboortedatumV2 A6 

7 AOTotGeslachtV2 A1 

8 AOTotLeefvormV2 A1 

9 AOTotBevolkingsgroepV2 A2 

10 AOTotDatumAanvangV2 A8 

11 AOTotDatumEindeV2 A8 

12 AOTotRedenBeeindigingV2 A2 

13 AOTotDiagnoseV2 A4 

14 AOTotMateAoV2 A1 

15 AOTotUitkeringspercentageV2 A3 

16 AOTotUitkeringspercEffV2 A3 

17 AOTotCodeWswV2 A1 

18 AOTotSoortGrondslagV2 A1 

19 AOTotUitkeringsoortV2 A1 

20 AOTotSoortbetalingV2 A1 

21 AOTotSoortbetalingTwV2 A1 

22 AOTotHoogteTwV2 A1 

23 AOTotBetalingswijzeV2 A1 

24 AOTotGrondslagV2 A5 

25 AOTotBedragUitkeringV2 A9 

26 AOTotBedragVakantiegeldV2 A9 

27 AOTotBedragTwV2 A9 

28 AOTotBedragVakantiegeldTwV2 A9 

29 AOTotBedragWswBesparingV2 A9 

30 AOTotBedragWswBespVakV2 A9 

31 AOTotBedragVerdienstenV2 A9 

32 AOTotBedragRestVerdCapV2 A9 

33 AOTotTypeRisicodragerV2 A1 

34 AOTotERIndicatieV2 A1 

35 AOTotHeropendV2 A1 

36 AOTotHeropdatumV2 A8 

37 AOTotStatusV2 A5 

38 AOTotGemcodeV2JJJJ A4 

39 AOTotPeriodeOpkomstV2 A6 

40 AOTotPeriodeEindeV2 A6 
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VolgNr Naam Formaat 

41 AOTotVerhogingHulpbbehV2 A1 

42 AOTotSoortUitkeringV2 A1 

43 AOTotBuitenlandV2 A1 
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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  

De bron waaruit een persoon identificerend nummer is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

personen (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA/BRP, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA/BRP 

S 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 de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, wordt het voor 

toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen gerelateerde 

informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het RINPersoon. 

RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een RINPersoon gekoppelde data 

in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het feitelijk onmogelijk om een 

RINPersoon aan een specifiek persoon toe te rekenen. De omzetting van een A-nummer naar 

een RINPersoon geschiedt door het CBS. 

AOTotVolgnrV2 

Volgnummer dat samen met RINPersoonS en RINPersoon een uitkering uniek identificeert in 

de verslagmaand. 

Definitie  

Een volgnummer van een uitkering sociale voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer wordt bij de verwerking van de brongegevens gegenereerd, omdat de combinatie 

RINPersoonS en RINPersoon meerdere keren kan voorkomen (meerdere uitkeringen aan 

dezelfde persoon). 
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AOTotWetcodeV2 

Wettelijke grondslag arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Definitie  

De wet of regeling op grond waarvan een uitkering sociale verzekering is toegekend. 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hier om de volgende wetten of regelingen: - Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO); - Regeling Inkomensverzekering volledig en 

duurzaam arbeidsongeschikten (IVA); - Regeling Werkhervatting gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten (WGA); - Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ); - 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong); - Wet Werk en 

arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong). De regelingen IVA en WGA zijn 

onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). In de codelijst wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen de Wajong en de wet Wajong. Uitkeringen van beide typen 

zijn gecodeerd als Wajong. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 WAO 

2 WAZ 

3 Wajong 

4 IVA 

5 WGA 

9 Onbekend/fout 

 

AOTotSectorV2 

Bedrijfssector waartoe de (voormalige) werkgever van de uitkeringsgerechtigde behoort. 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV)-sectorcodering. 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat niet uitsluitend om de bedrijfsactiviteit volgens de UWV-sectorcodering waartoe de 

(voormalige) werkgever van de uitkeringsgerechtigde behoort, maar ook waartoe de 

onderneming van de zelfstandige, de directeur-grootaandeelhouder, de zelfstandige 

beroepsbeoefenaar of het meewerkende gezinslid behoorde. Omdat jonggehandicapten, al of 

niet studerend, niet eerder werkzaam zijn geweest, wordt een niet bedrijfsactiviteit-gebonden 

code toegekend. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Agrarisch bedrijf 

2 Tabakverwerkende industrie 

3 Bouwbedrijf 

4 baggerbedrijf 

5 Houten emballage-, houtwaren- en borstelindustrie 

6 Timmerindustrie 

7 Meubel- en orgelbouwindustrie 

8 Groothandel in hout, zagerijen en houtbereidingsindustrie 

9 Grafische industrie 

10 Metaalindustrie 

11 Elektrotechnische industrie 

12 Metaalnijverheid 

13 Bakkerijen 

14 Suikerverwerkende industrie 

15 Slagersbedrijven 

16 Slagers overig 

17 Detailhandel en ambachten 

18 Reiniging 

19 Grootwinkelbedrijf 

20 Havenbedrijven 

21 Havenclassificeerders 

22 Binnenscheepvaart 

23 Visserij 

24 Koopvaardij 

25 Vervoer KLM 

26 Vervoer NS 

27 Vervoer KPN 

28 Taxi- en ambulancevervoer 

29 Openbaar vervoer 

30 Besloten busvervoer 

31 Overig personenvervoer te land of in de lucht 

32 Overig goederenvervoer te land of in de lucht 

33 Horeca algemeen 

34 Horeca catering 

35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 

36 Overheidsdiensten 

37 Overheid dienstplichtig 

38 Banken 

39 Verzekeringswezen 

40 Uitgeverij 

41 Groothandel I 

42 Groothandel II 

43 Zakelijke dienstverlening I 

44 Zakelijke dienstverlening II 
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Waarde Label 

45 Zakelijke dienstverlening III 

46 Zuivelindustrie 

47 Textielindustrie 

48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 

49 Chemische industrie 

50 Voedingsindustrie 

51 Algemene industrie 

52 Uitleenbedrijven 

53 Bewakingsondernemingen 

54 Culturele instellingen 

55 Overige takken van bedrijf en beroep 

56 Schildersbedrijf 

57 Stukadoorsbedrijf 

58 Dakdekkersbedrijf 

59 Mortelbedrijf 

60 Steenhouwersbedrijf 

61 Overheid: onderwijs en wetenschappen 

62 Overheid: rijk, politie en reg. 

63 Overheid: defensie 

64 Overheid: provincie, gemeente en waterschappen 

65 Overheid: openbare nutsbedrijven 

66 Overheid: overige instellingen 

67 Werk en (re)integratie 

68 Railbouw 

69 Telecommunicatie 

800 AAW-voorzieningen 

801 VUT-stichtingen 

802 ABW/Nabw 

803 RWW 

804 IOAW 

805 IOAZ 

806 ROA 

807 VVTV 

808 Handhaving algemeen 

980 Sector onbekend, voorheen bv tabakverwerkende en agrarische 

bedrijven 981 Sector onbekend, voorheen bv bouwnijverheid 

982 Sector onbekend, voorheen bv hout- en meubelindustrie en 

groothandel in hout 983 Sector onbekend, voorheen bv metaalindustrie en elektrotechnische 

industrie 984 Sector onbekend, voorheen bv bakkersbedrijf 

985 Sector onbekend, voorheen bv slagers- en vleeswarenbedrijf, enz. 

986 Sector onbekend, voorheen bv detailhandel, ambachten en 

huisvrouwen 987 Sector onbekend, voorheen bv haven- en aanverwante bedrijven, 

enz. 988 Sector onbekend, voorheen bv vervoer 

989 Sector onbekend, voorheen bv hotel-, restaurantbedrijven, enz. 

990 Sector onbekend, voorheen bv overheidsdiensten 
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Waarde Label 

991 Sector onbekend, voorheen bv bank- en verzekeringswezen, enz. 

992 Sector onbekend, voorheen Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging 

993 Sector onbekend, voorheen Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging 

994 Sector onbekend, voorheen WAMIL 

995 Sector onbekend, voorheen Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 

996 Sector onbekend, voorheen Algemeen Militair Pensioenfonds 

997 Jonggehandicapten 

998 Internationale verdragsgevallen 

999 Sector onbekend, voormalige bv onbekend 

AOTotGeboortedatumV2 

Geboortedatum uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele heeft als formaat geboortejaar en geboortemaand JJJJMM. 

Toelichting bij het gebruik  

Het gaat hier om de geboortedatum van de uitkeringsgerechtigde volgens de registratie van de 

berichtgever (UWV). Deze variabele wordt in principe niet gebruikt in publicaties. Pas na 

koppeling met het GBA en niet-GBA voor de geboortedatum volgens de GBA mag deze 

variabele gebruikt worden voor een volgens het GBA en niet-GBA onbekende geboortedatum. 

AOTotGeslachtV2 

Geslacht uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

Het geslacht van een persoon 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hier om geslacht van de uitkeringsgerechtigde volgens de registratie van de 

berichtgever. Deze variabele wordt in principe niet gebruikt in publicaties. 

Toelichting bij het gebruik  

Het gaat hier om geslacht van de uitkeringsgerechtigde volgens de registratie van de 

berichtgever (UWV). Deze variabele wordt in principe niet gebruikt in publicaties. Pas na 

koppeling met het GBA en niet-GBA voor het geslacht volgens de GBA mag deze variabele 

gebruikt worden voor een volgens het GBA en niet-GBA onbekend geslacht. Lege waarden 

betekenen 'Niet van toepassing'. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Onbekend 

1 Mannen 

2 Vrouwen 
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AOTotLeefvormV2 

Sociale leefsituatie van de uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

Sociale leefsituatie van een uitkeringsgerechtigde 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ongehuwd, samenwonen onbekend 

2 Ongehuwd, niet samenwonend; geen lasthebbend kind jonger dan 18 

jaar behorend tot het huishouden 

3 Ongehuwd, samenwonend 

4 Gehuwd, samenwonen onbekend 

5 Gehuwd, niet samenwonend; geen lasthebbend kind jonger dan 18 

jaar behorend tot het huishouden 

6 Gehuwd, samenwonend 

7 Ongehuwd, niet samenwonend; lasthebbend kind jonger dan 18 jaar 

behorend tot het huishouden 

8 Gehuwd, niet samenwonend; lasthebbend kind jonger dan 18 jaar 

behorend tot het huishouden 9 Leefvorm onbekend 

AOTotBevolkingsgroepV2 

Arbeidsmarktpositie uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

Arbeidsmarktpositie van een uitkeringsgerechtigde 

Toelichting bij de definitie  

Arbeidsmarktpositie van de uitkeringsgerechtigde voorafgaand aan de uitkeringsverhouding. 

Het kenmerk kent meer onderscheidingen dan de traditionele indeling naar werken, niet-

werkend, studerend, enz. Er wordt namelijk ook onderscheid gemaakt tussen werknemers 

particulier bedrijf, ambtenaren, zelfstandigen, meewerkende echtgenoten enz. 

Codelijst 

Waarde Label 

11 WAO/WIA werknemers 

12 WAO/WIA ambtenaren 

13 WAO/WIA vrijwillig verzekerden 

14 WW-gerechtigden 

15 Arbeidsgehandicapte werkn.met gar.reg. 

16 Geval van nawerking 

19 Onbekend WAO/WIA 

21 Zelfstandigen 

22 Zelfstandig beroepsbeoefenaren (ZBB) 

23 Directeuren-grootaandeelhouders (DGA) 

24 Meewerkende echtgenoten 

25 Overigen WAZ 
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Waarde Label 

29 Onbekend WAZ 

31 Jonggehandicapten, ao voor 17e levensjr 

32 Studenten 

33 Overigen Wajong 

39 Onbekend Wajong 

99 Overig onbekend 

AOTotDatumAanvangV2 

De datum van aanvang van de uitkeringsverhouding. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde formeel is aangevangen. 

Toelichting bij de definitie  

Formaat: JJJJMMDD. 

AOTotDatumEindeV2 

De datum van het einde van de uitkeringsverhouding. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is beëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

Formaat: JJJJMMDD. 

AOTotRedenBeeindigingV2 

Reden beëindiging uitkering. 

Definitie  

Reden van beëindiging van een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet beëindigd 

1 Herstel 

2 Bereiken AOW-leeftijd 

3 Overlijden 

4 Ten onrechte opgevoerd 

5 Herbeoordeling, niet gespecificeerd 

6 Eenmalige herbeoordeling 

7 Herbeoordeling 5 jaar 

8 Herbeoordeling 1 jaar 

9 Vertrek naar buitenland 

10 Detentie 

11 Tijdel. overg. naar WAZ-bevallingsuitk. 

99 Overig en onbekend 
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AOTotDiagnoseV2 

Oorzaak arbeidsongeschiktheid. 

Definitie  

Aanduiding van de aard van een ziekte, het gebrek of aandoening, zijnde de oorzaak van een 

arbeidsongeschiktheid van een uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij de definitie  

De codering van de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is conform de classificatie van 

ziekten in de 'Classificaties voor Arbo en SV'(CAS). Het CAS is een, van de tiende editie van 

de International Classification of Diseases, afgeleid systeem. 

Toelichting bij het gebruik  

Gebruik van de variabele ‘AOTotDiagnoseV1’ in de periode 2006 t/m 2009 is geheel voor 

eigen risico. De variabele voldoet niet aan de CBS-kwaliteit en wordt dan ook door het CBS 

niet gepubliceerd. Omdat sommige onderzoeken toch gebaat kunnen zijn met deze informatie 

(van mindere kwaliteit) is de variabele wel gewoon in de component 

AOTOTUITKERINGJJJJMMTABVV opgenomen. Het CBS raad aan om erg voorzichtig te 

zijn met het trekken van conclusies. Oorzaak: In de administratie waren foutieve 

verschuivingen tussen verschillende groepen diagnosecodes. 

Codelijst 

Waarde Label 

9999 Onbekend 

A000 Geen ziekte 

A100 Koorts 

A101 Pijn 

A102 Malaise en vermoeidheid 

A109 Overige klachten, niet elders geclassificeerd 

A200 Kaposi-sarcoom 

A209 Overige nieuwvormingen 

A304 Chromosoomafwijking, benoemd naar aantal en vorm 

A309 Aangeboren afwijking, niet elders geclassificeerd 

A409 Tuberculose 

A410 Status HN-positief 

A419 Ziekte door HIV 

A429 Ziekte van Pfeiffer 

A430 Tetanus 

A431 Brucellose 

A439 Overige zoönosen 

A489 Late gevolgen van bepaalde infectieziekten 

A499 Overige bepaalde infectieziekten 

A509 Bevriezing 

A600 Sarcoïdose [Ziekte van Besnier Boeck] 

A609 Overige immuunziekten 

A619 Systeemziekte van bindweefsel 
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Waarde Label 

A620 Stofwisselingsstoornis van lipoproteïnen 

A629 Overige stofwisselingsstoornissen 

A639 Voedingsdeficiëntie 

A640 Vetzucht [adipositas/obesitas] 

A649 Andere vormen van overvoeding 

A655 Acute vergiftiging 

A659 Chronische vergiftiging 

A669 Complicatie van chirurgische en medische behandeling 

A670 Toxische inhalatiekoorts 

A671 Stralingsziekte 

A672 Gevolg van warmte en licht 

A673 Gevolg van verlaagde temperatuur 

A674 Caissonziekte 

A675 Overige gevolgen van luchtdruk en waterdruk 

A676 Asfyxie 

A677 Allergische reactie 

A679 Overige ongewenste gevolgen van uitwendige oorzaken 

A689 Ziekte niet nader omschreven 

A699 Overleden 

A999 Detaillering ontbreekt 

B200 Ziekte van Hodgkin 

B201 Leukemie 

B209 Overige nieuwvormingen lymfoid, hematopoëtisch en verwant 

weefsel B500 Letsel van milt 

B509 Overige letsels van bloedvormende organen 

B600 IJzergebreksanemie 

B609 Overige anemieën 

B619 Stollingsstoornis 

B629 Hemorragische aandoeningen 

B639 Methemoglobinemie 

B699 Overige ziekten van bloed en bloedvormende organen 

B999 Detaillering ontbreekt 

C100 Verhoogde bloeddruk 

C101 Afwijking van hartslag 

C102 Precordiale pijn 

C103 Neusbloeding 

C104 Vergrote lymfeklier 

C109 Overige klachten betreffende hartvaatstelsel 

C200 Lymfkliermetastase 

C209 Overige nieuwvormingen van hartvaatstelsel 

C309 Aangeboren afwijking van hartvaatstelsel 

C500 Traumatische intracraniale bloeding 

C501 Arteriële bloeding van bovenste extremiteit 

C509 Overige letsels van vaatstelsel 

C609 Hypertensie 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie aototuitkeringatab       20 

Waarde Label 

C610 Angina pectoris 

C611 Acuut myocardinfarct 

C612 Oud myocardinfarct 

C619 Overige ischemische hartziekten 

C620 Geleidingsstoornis 

C621 Ritmestoornis 

C622 Chronische reumatische hartziekte 

C623 Hartdecompensatie 

C624 Pulmonale hartziekte 

C629 Overige hartziekten 

C639 Cerebrovasculaire aandoening 

C649 Aandoening van longvaten 

C650 Syndroom van Raynaud 

C659 Claudicatio intermittens 

C669 Flebitis en tromboflebitis 

C670 Varices van onderste extremiteiten 

C671 Haemorroïden 

C689 Niet-infectieuze aandoening van lymfevat/-klier 

C690 Hypotensie 

C699 Overige aandoeningen van hart en vaatstelsel 

C999 Detaillering ontbreekt 

D100 Vluchtig exantheem en niet-specifieke erupties 

D109 Overige klachten van huid, subcutis en adnexen 

D200 Maligne melanoom 

D201 Overige maligne nieuwvormingen van huid en adnex 

D209 Overige nieuwvormingen van huid en adnex 

D309 Aangeboren afwijking van huid, subcutis en adnexen 

D400 Herpes zoster 

D401 Herpes simplex 

D402 Virale wrat [Verruca vulgaris/simplex] 

D409 Overige virusinfecties gekenmerkt door huidafwijking 

D419 Schimmelinfectie van huid en adnexen 

D429 Pediculose, acariasis en overige huidinfestaties 

D500 Multipele brandwonden 

D501 Brandwond van hoofd en hals 

D502 Brandwond van schouder en bovenste extremiteit 

D503 Brandwond van pols en hand 

D509 Brandwond van huid elders 

D519 Etsing huid 

D590 Multipele letsels van huid 

D591 Letsel van huid van hoofd en hals 

D592 Letsel van huid van pols en hand 

D599 Letsel van huid van overige lichaamsregio's 

D600 Acute lymfadenitis 

D609 Overige lokale ontstekingen van huid en subcutis 
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Waarde Label 

D610 Atopische dermatitis/eczeem 

D611 Contactdermatitis/contacteczeem 

D619 Overige vormen van eczeem/dermatitis 

D629 Urticaria 

D639 Jeuk [pruritus] 

D649 Psoriasis 

D659 Aandoening van nagel 

D669 Acné 

D679 Pigmentatiestoomis 

D699 Overige aandoeningen van huid en subcutis 

D999 Detaillering ontbreekt 

E209 Nieuwvorming van endocriene klieren 

E600 Diabetes mellitus met oogcomplicaties 

E601 Diabetes mellitus met overige complicaties 

E602 Diabetes mellitus zonder complicaties 

E609 Overige stoornissen van interne pancreassecretie 

voedingsdeficiëntie E699 Aandoening van overige endocriene klieren 

E999 Detaillering ontbreekt 

G600 Zwangerschap 

G601 Zwangerschap, arbeidsongeschikt wegens aard van werk 

G700 Abortus 

G709 Complicaties na abortus 

G710 Bekkeninstabiliteit [symfysiolyse] 

G719 Overige aandoeningen in verband met zwangerschap 

G809 Aandoening in verband met bevalling 

G909 Aandoening in verband met kraambed 

G999 Detaillering ontbreekt 

H100 Oorpijn 

H101 Loopoor 

H102 Oorsuizen [tinnitus] 

H109 Overige oorklachten 

H209 Nieuwvorming van oor en mastoïd 

H309 Aangeboren afwijking van oor en mastoïd 

H500 Corpus alienum in gehoorgang 

H501 Traumatische ruptuur van trommelvlies 

H509 Overige letsels van oor en mastoïd 

H600 Cerumenprop 

H609 Overige aandoeningen van uitwendig oor 

H610 Otitis media 

H619 Overige aandoeningen van middenoor en mastoïd 

H620 Lawaaislechthorendheid 

H629 Overige vormen van gehoorverlies 

H639 Vestibulaire functiestoornis 

H699 Overige aandoeningen van oor 

H999 Detaillering ontbreekt 
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Waarde Label 

L100 Nekpijn 

L101 Aspecifieke(lage] rugpijn, acuut 

L102 Aspecifieke(lage] rugpijn, subacuut 

L103 Aspecifieke(lage] rugpijn, chronisch 

L104 Ischialgie 

L105 Lumbago met ischialgie 

L110 Gewrichtspijn 

L111 Vochtophoping in gewricht [hydrops] 

L112 Knieklachten 

L119 Overige gewrichtsklachten 

L120 Spierpijn 

L121 Pijn in bovenste extremiteit 

L122 Pijn in onderste extremiteit 

L130 Bewegingsbeperking 

L139 Overige klachten van botspierstelsel 

L200 Botmetastasen 

L209 Overige nieuwvormingen van bot en kraakbeen 

L219 Nieuwvorming van spier- en bindweefsel 

L300 Aangeboren afwijking van ledematen 

L309 Overige aangeboren afwijkingen van botspierstelsel 

L500 Multipele fracturen van beide armen 

L501 Multipele fracturen van één arm 

L502 Multipele fracturen van lumbale wervelkolom, thorax én bekken 

L503 Multipele fracturen van beide benen 

L504 Multipele fracturen van één been 

L509 Overige multipele fracturen 

L511 Fractuur van schoudergordel 

L513 Fractuur van humerus 

L514 Fractuur van ondereinde van radius 

L516 Overige fracturen van onderarm 

L519 Fractuur van hand 

L521 Fractuur van femurhals 

L522 Overige fracturen van femur 

L524 Enkelfractuur 

L526 Overige fracturen van onderbeen 

L529 Fractuur van voet 

L532 Fractuur van schedel of aangezichtsbeenderen 

L533 Fractuur van halswervelkolom 

L534 Ribfractuur 

L535 Overige fracturen van benige thorax 

L536 Fractuur van lumbosacrale wervelkolom 

L538 Fractuur van bekken 

L539 Overige fracturen 

L540 Multipele amputaties 

L541 Amputatie van schouder en bovenarm 
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Waarde Label 

L542 Amputatie van elleboog en onderarm 

L543 Amputatie van duim 

L544 Amputatie van één vinger 

L545 Overige amputaties van pols en hand 

L546 Amputatie van heup en bovenbeen 

L547 Amputatie van knie en onderbeen 

L548 Amputatie van voet ter hoogte van enkel 

L549 Overige amputaties 

L550 Whiplash-letsel 

L551 Luxatie van schoudergordel 

L552 Distorsie van pols 

L553 Meniscusletsel, vers 

L554 Luxatie van patella 

L555 Distorsie van enkel 

L558 Overige luxaties 

L559 Overige distorsies 

L590 Crush-letsel van pols en hand 

L591 Crush-letsel van schouder en arm 

L592 Crush-letsel van heup en been 

L593 Crush-letsel van overige regio's 

L594 Letsel van spieren en pezen van pols en hand 

L595 Letsel van spieren en pezen van schouder en arm 

L596 Letsel van spieren en pezen van heup en been 

L597 Letsel van spieren en pezen van overige regio's 

L598 Multipele letsels van spieren en pezen 

L599 Overige letsels van spierstelsel en bindweefsel 

L600 Spondylitis ankylopoetica [ziekte van Bechterew] 

L601 Spondylose [artrose van wervelkolom] 

L602 Spinale stenose 

L609 Overige spondylogene nek- en rugaandoeningen 

L610 Kyfo] scoliose 

L611 Spondylolyse 

L612 Spondylolisthesis 

L613 Juveniele osteochondrose van wervelkolom 

L619 Overige deformerende nek- en rugaandoeningen 

L620 Discopathie cervicaal 

L621 HNP L4-L5 of L5-S1 

L622 Overige discopathieën 

L623 Postlaminectomiesyndroom 

L624 Cervicobrachiaal syndroom 

L625 Radiculopathie 

L629 Overige aandoeningen van wervelkolom 

L630 Infectieuze artritis 

L631 Acuut reuma 

L632 Reumatoïde artritis 
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Waarde Label 

L633 Artropathie door kristalafzetting 

L639 Overige artropathieën 

L640 Gegeneraliseerde artrose 

L641 Artrose van heup [coxartrose] 

L642 Artrose van knie [gonartrose] 

L643 Artrose van eerste carpometacarpale gewricht 

L649 Overige artrosen 

L650 Recidiverende(sub] luxatie 

L651 Chondromalacia patellae 

L652 Dérangement interne van knie 

L653 Verworven misvorming van extremiteit 

L659 Overige gewrichtsaandoeningen 

L660 Osteomyelitis 

L661 Osteoporose met pathologische fractuur 

L662 Osteoporose 

L663 Atrofie van Sudeck 

L669 Overige aandoeningen van bot 

L670 Syndroom van Tietze [chondropathia tuberosa] 

L679 Overige aandoeningen van kraakbeen 

L680 Chronische crepiterende synoviitis van hand I pols 

L682 Bursitis olecrani 

L683 Bursitis prepatellaris 

L684 Repetitive strain injury [RSI] van schouder I bovenaan 

L685 Repetitive strain injury [RSI] van elleboog I onderaan 

L686 Repetitive strain injury [RSI] van pols en hand 

L689 Overige aandoeningen van weke delen door druk en (over)belasting 

L690 Adhesieve capsulitis van schouder 

L691 Fibromatose van fascia palmaris [Dupuytren] 

L693 Ontsteking van overige peesscheden 

L694 Epicondylitis lateralis 

L695 Epicondylitis medialis 

L698 Fibromyalgie ['Reuma'] 

L699 Overige aandoeningen van weke delen 

L999 Detaillering ontbreekt 

N100 Duizeligheid en draaierig 

N101 Convulsie 

N102 Tremor 

N103 Afwijking van gang en beweeglijkheid 

N104 Sensibiliteitsstoornis 

N105 Hoofdpijn 

N106 Dyslexie en alexie 

N107 Dysfasie en afasie 

N109 Overige klachten betreffende zenuwstelsel 

N209 Nieuwvorming van meningen 

N210 Maligne nieuwvorming van centraal zenuwstelsel 
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Waarde Label 

N219 Overige nieuwvormingen van centraal zenuwstelsel 

N229 Nieuwvorming van perifeer/autonoom zenuwstelsel 

N309 Aangeboren afwijking van zenuwstelsel 

N400 Virale infecties van centraal zenuwstelsel 

N401 Late gevolgen van poliomyelitis 

N402 Tuberculose van zenuwstelsel 

N500 Commotio cerebri 

N501 Contusio cerebri 

N509 Overige letsels van hersenen 

N510 Letsel van cervicale ruggemerg 

N519 Letsel van overige ruggemerg 

N520 Letsel van hersenzenuw 

N521 Multipele letsels van zenuwen 

N522 Letsel van zenuw van schouder en bovenarm 

N523 Letsel van zenuw van elleboog en onderarm 

N524 Letsel van zenuw van pols en hand 

N529 Letsel van overige perifere zenuwen 

N539 Letsel autonoom zenuwstelsel 

N600 Ziekte van Parkinson 

N601 Multipele sclerose 

N602 Paralytisch syndroom 

N603 Transient cerebral ischaemic attack/TIA 

N604 Toxische encefalopathie 

N605 Epilepsie 

N606 Migraine 

N607 Spanningshoofdpijn 

N609 Overige aandoeningen van centraal zenuwstelsel 

N610 Aandoening van nervus trigeminus 

N611 Aandoening van nervus facialis 

N612 Aandoening van overige hersenzenuwen 

N613 Carpale-tunnelsyndroom 

N614 Overige mononeuropathieën 

N615 Polyneuropathie 

N619 Overige aandoeningen van perifeer zenuwstelsel 

N629 Myasthenia gravis en andere neuromusculaire aandoeningen 

N639 Spierdystrofie en myopathie 

N690 Vermoeidheidssyndroom na virusinfectie 

N699 Overige ziekten van zenuwstelsel 

N999 Detaillering ontbreekt 

O300 Chromosoomafwijking, benoemd naar aantal en vorm, gepaard met 

diepe en ernstige verstandelijke beperking O301 Chromosoomafwijking, benoemd naar aantal en vorm, gepaard met 

matige verstandelijke beperking O302 Chromosoomafwijking, benoemd naar aantal en vorm, gepaard met 

lichte verstandelijke beperking O303 Chromosoomafwijking, benoemd naar aantal en vorm, gepaard met 

zeer lichte verstandelijke beperking O306 Andere aangeboren afwijking met diepe/ernstige verstandelijke 

beperking O307 Andere aangeboren afwijking met matige verstandelijke beperking 
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Waarde Label 

O308 Andere aangeboren afwijking met lichte verstandelijke beperking 

O309 Andere aangeboren afwijkingen met zeer lichte verstandelijke 

beperking O600 Diepe en ernstige verstandelijke beperking 

O601 Matige verstandelijke beperking 

O602 Lichte verstandelijke beperking 

O603 Zeer lichte verstandelijke beperking 

O609 Verstandelijke beperking, ernst niet bekend 

O610 Autistische stoornis 

O611 Syndroom van Asperger 

O612 Pervasieve ontwikkelingsstoornis NAO (PDD NAO) 

O619 Overige Autistisch spectrum stoornissen 

O620 ADHD 

O621 ADD 

O629 Overige aandachtstekortstoornissen 

O630 Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis 

O631 Antisociale gedragsstoornis, exclusie: antisociale 

persoonlijkheidsstoornis (P642) O639 Overige vroeg ontstane gedragsstoornissen 

O640 Leerstoornis op gebied van taal 

O641 Leerstoornis op gebied van rekenen 

O649 Overige leerstoornissen 

O690 Gilles de la Tourette 

O691 Hechtingstoornis 

O699 Overige ontwikkelingsstoornissen 

O999 Detaillering ontbreekt 

P109 SpanningskIacht 

P119 Emotionele slaapstoornis 

P600 Somatisering 

P601 Persisterende somatoforme pijnstoornis 

P609 Overige somatoforme stoornissen 

P610 Rouwreactie 

P611 Burn out 

P619 Overige aanpassingsstoornissen 

P620 Posttraumatische stress-stoornis 

P629 Overige reacties op ernstige stress 

P630 Paniekstoornis 

P631 Gegeneraliseerde angst 

P632 Agorafobie 

P633 Sociale fobie 

P639 Overige angststoornissen 

P640 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 

P641 Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 

P642 Dissociale persoonlijkheidsstoornis 

P643 Emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis 

P644 Theatrale persoonlijkheidsstoornis 

P645 Angstige(ontwijkende] persoonlijkheidsstoornis 
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Waarde Label 

P646 Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 

P648 Overige specifieke persoonlijkheidsstoornissen 

P649 Persoonlijkheidsstoornis 

P650 Manische episode 

P651 Bipolaire affectieve stoornis 

P652 Depressieve episode 

P653 Depressieve persoonlijkheidsstoornis 

P659 Overige stemmingsstoornissen 

P660 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door alcohol 

P661 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door opioïden 

P662 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door amfetamine 

P669 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen door overig en 

multipel drugsgebruik P679 Organische psychose 

P680 Schizofrenie 

P681 Schizoaffectieve stoornis 

P689 Overige niet-organische psychosen 

P690 Neurasthenie 

P691 Psychasthenie 

P692 Obsessief-compulsief syndroom [dwangstoornis] 

P693 Dissociatieve stoornis 

P694 Eetstoornis 

P695 Psychische stoornis in verband met puerperium 

P696 Gokverslaving 

P697 Zwakzinnigheid 

P699 Overige psychische stoornissen 

P999 Detaillering ontbreekt 

R100 Hoesten 

R101 Pijn op borst bij ademhaling 

R102 Verandering van stem 

R109 Overige klachten betreffende luchtwegen 

R200 Maligne nieuwvorming van bronchus of long 

R201 Mesothelioom van pleura 

R209 Overige nieuwvormingen van ademhalingsstelsel 

R309 Aangeboren afwijking van ademhalingsstelsel 

R409 Tuberculose van ademhalingsstelsel 

R500 Corpus alienum in luchtwegen 

R501 Etsing van luchtwegen 

R502 Traumatische pneumothorax 

R509 Overige letsels van ademhalingsstelsel 

R600 Acute nasofaryngitis [verkoudheid] 

R601 Influenza 

R602 Overige acute infecties van bovenste luchtwegen 

R603 Allergische rinitis 

R604 Chronische] sinusitis 

R609 Overige ziekten van bovenste luchtwegen 
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Waarde Label 

R610 Pneumoconiose door anorganisch stof 

R611 Pneumoconiose door organisch stof 

R612 Beroepsastma 

R613 Overgevoeligheidspneumonitis door organische stof 

R619 Overige longaandoeningen door uitwendige agentia 

R620 Pneumothorax 

R629 Overige ziekten van pleurae 

R639 Ziekte van mediastinum 

R649 Acute bronchitis 

R659 Pneumonie 

R660 Chronische bronchitis 

R661 Emfyseem 

R669 Chronische obstructieve longaandoening 

R679 Astma 

R690 Longoedeem 

R699 Overige respiratoire aandoeningen 

R999 Detaillering ontbreekt 

S100 Pijn in buik en bekken 

S101 Misselijkheid en braken 

S102 Zuurbranden 

S103 Geelzucht NNO 

S104 Veranderd defecatiepatroon 

S109 Overige klachten betreffende spijsverteringsstelsel 

S200 Maligne nieuwvorming van maagdarmkanaal 

S201 Metastase in lever 

S209 Overige nieuwvormingen van spijsverteringsstelsel 

S309 Aangeboren afwijking van spijsverteringsstelsel 

S400 Intestinale infectie 

S401 Hepatitis A(acuut] (viraa]) 

S402 Hepatitis B(acuut] (viraa]) 

S403 Overige vormen van virushepatitis 

S404 Wormziekte van spijsverteringsstelsel 

S500 Corpus alienum in spijsverteringskanaal 

S501 Etsing van mond en farynx 

S502 Etsing van oesophagus 

S503 Etsing van overige delen van spijsverteringskanaal 

S509 Overige letsels van spijsverteringsstelsel 

S609 Aandoening van gebit en steunweefsels 

S619 Ziekte van slokdarm 

S620 Ulcus pepticum 

S621 Gastroduodenitis 

S622 Syndroom na maagchirurgie 

S629 Overige ziekten van maag en duodenum 

S630 Hernia diaphragmatica 

S631 Hernia inguinalis 
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Waarde Label 

S639 Overige herniae van buikholte 

S640 Ziekte van Crohn [enteritis regionalis] 

S641 Colitis ulcerosa 

S642 Overige niet-infectieuze enteritis en colitis 

S643 Irritable bowel syndrome [IBS] 

S644 Divertikelziekte 

S645 Ziekte van appendix 

S646 Slecht functionerend] colostoma en enterostoma 

S649 Overige ziekten van darmen 

S659 Ziekte van peritoneum 

S669 Ziekte van lever 

S672 Galsteen 

S674 Ziekte van galblaas 

S679 Ziekte van galwegen 

S689 Ziekte van pancreas 

S699 Overige ziekten van spijsverteringsstelsel 

S999 Detaillering ontbreekt 

U100 Pijn verband houdend met mictie 

U101 Bloed in urine 

U102 Urine-incontinentie NNO 

U109 Overige urogenitale klachten 

U200 Maligne nieuwvorming van nier en urinewegen 

U209 Overige nieuwvormingen van nier en urinewegen 

U219 Nieuwvorming van mannelijke geslachtsorganen 

U229 Nieuwvorming van mamma 

U239 Nieuwvorming van vrouwelijke geslachtsorganen 

U309 Aangeboren urogenitale afwijking 

U409 Geslachtsziekte 

U509 Letsel van urogenitaal stelsel 

U600 Nierinsufficiëntie 

U601 Toxische nefropathie 

U602 Nierkoliek/Urolithiasis 

U609 Overige ziekten van nier en ureter 

U610 Cystitis 

U611 Stress-incontinentie 

U612 Slecht functionerend uitwendig urostoma 

U619 Overige aandoeningen van urinewegen 

U620 Infertiliteit bij man 

U621 Prostaataandoening 

U622 Reproductiestoornis bij man 

U629 Overige aandoeningen van mannelijke geslachtsorganen 

U639 Aandoening van mamma 

U640 Infertiliteit bij vrouw 

U641 Complicatie van kunstmatige bevruchting 

U642 Ontstekingsproces van vrouwelijke bekkenorganen 
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Waarde Label 

U643 Dysmenorroe 

U644 Abnormale bloeding van uterus en vagina 

U645 Menopauzale en perimenopauzale stoornissen 

U646 Reproductiestoornis bij vrouw 

U649 Overige aandoeningen van vrouwelijke geslachtsorganen 

U999 Detaillering ontbreekt 

V100 Oogpijn 

V109 Overige oogklachten 

V209 Nieuwvorming van oog en adnexen 

V309 Aangeboren afwijking van oog 

V500 Corpus alienum op uitwendig oog 

V501 Brandwond van oog en adnexen 

V502 Etsing van oog en adnexen 

V503 Contusie van oogbol 

V504 Penetratie van oog 

V509 Overige letsels van oog en adnexen 

V609 Conjunctivitis 

V610 Keratitis foto-electrica [lasogen] 

V619 Overige vormen van keratitis 

V620 Traumatisch cataract 

V629 Overige vormen van cataract 

V639 Netvliesloslating 

V649 Glaucoom 

V659 Visuele stoornis 

V669 Verlies van gezichtsvermogen 

V699 Overige aandoeningen van oog en adnexen 

V999 Detaillering ontbreekt 

AOTotMateAoV2 

Mate van arbeidsongeschiktheid. 

Definitie  

Het door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vastgestelde percentage, 

dat aangeeft in hoeverre een persoon niet in staat is met alle algemeen geaccepteerde arbeid 

hetzelfde te verdienen als een vergelijkbaar gezond persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is tot 2013 niet van toepassing op uitkeringen in het kader van de WIA, nwajong 

en wajong2015. De klasse ‘< 15%’ is een klasse voor uitkeringen op grond van een garantie 

die bij de overgangswetgeving is geregeld. De klasse ‘zonder indeling’ is een klasse voor 

uitkeringen van gerechtigden die eerder een uitkering genoten krachtens de Interimwet 

invaliditeitstrekkers en sedert de toekenning van een WAO-uitkering opgenomen bleven in 

een sociale werkvoorziening. 

Toelichting bij het gebruik  
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Bij de categorie 80%-100% van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt voor de Wajong 

vanaf januari 2018 onderscheid gemaakt tussen duurzaam geen arbeidsvermogen (dga) en niet 

duurzaam geen arbeidsvermogen (ndga). Dit in verband met de verlaging van de uitkering van 

75% naar 70% voor Wajongers met arbeidsvermogen. Het UWV heeft daarom een nieuwe 

code voor MateAO toegevoegd (code '0', 80 tot en met 100% duurzaam geen 

arbeidsvermogen). Het uitkeringspercentage en de mate van arbeidsongeschiktheid zijn op de 

volgende wijze met elkaar geïntegreerd. De code 0 van de uitkeringspercentage komt vanaf 

2018 weinig voor.: Uitkerings- Mateao Mateao percentage voor 2018 vanaf 2018 0 3 9 

(onbekend) 14 2 2 21 3 3 25 3 3 28 4 4 35 5 5 42 6 6 50 - 7 51 7 7 55 7 7 70 8 0 75 8 8 85 8 8 

100 8 8 overig 9 (onbekend) 9 (onbekend) 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

0 80 tot en met 100% duurzaam geen arbeidsvermogen 

1 <15% 

2 15 tot 25% 

3 25 tot 35% 

4 35 tot 45% 

5 45 tot 55% 

6 55 tot 65% 

7 65 tot 80% 

8 80 tot en met 100% niet duurzaam geen arbeidsvermogen 

9 onbekend 

AOTotUitkeringspercentageV2 

Het uitkeringspercentage gebaseerd op de mate van arbeidsongeschiktheid in het kader van de 

WIA en de wajong vanaf 2010. 

Definitie  

Het uitkeringspercentage wettelijke sociale verzekering gebaseerd op de mate van 

arbeidsongeschiktheid in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

(WIA). 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is tot 2013 niet van toepassing op uitkeringen in het kader van de WAO, WAZ 

en owajong. 

Toelichting bij het gebruik  

Per januari 2018 is de categorie '50' uitkering 50%, 65 tot 80% AO aan het bestand toegevoegd. 

Het uitkeringspercentage en de mate van arbeidsongeschiktheid zijn op de volgende wijze met 

elkaar geïntegreerd. De code 0 van de uitkeringspercentage komt vanaf 2018 weinig voor.: 

Uitkerings- Mateao Mateao percentage voor 2018 vanaf 2018 0 3 9 (onbekend) 14 2 2 21 3 3 

25 3 3 28 4 4 35 5 5 42 6 6 50 - 7 51 7 7 55 7 7 70 8 0 75 8 8 85 8 8 100 8 8 overig 9 (onbekend) 

9 (onbekend) 
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Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

0 uitkering 0%,<35% AO 

28 uitkering 28%, 35 tot 45% AO 

35 uitkering 35%, 45 tot 55% AO 

42 uitkering 42%, 55 tot 65% AO 

51 uitkering 50,75%, 65 tot 80% AO 

70 uitkering 70%, 80 tot 100% AO 

75 uitkering 75%, 80 tot 100% AO 

85 uitkering 85%, 80 tot 100% AO 

100 uitkering 100%, 80 tot 100% AO 

999 onbekend 

14 uitkering 14%, 15 tot 25% AO 

21 uitkering 21%, 25 tot 35% AO 

25 uitkering 25%, 25 tot 35% AO 

55 uitkering 55%, 65 tot 80% AO 

50 uitkering 50%, 65 tot 80% AO 

AOTotUitkeringspercEffV2 

Het percentage dat een uitkeringsgerechtigde in het kader van de WIA effectief aan 

uitkeringspercentage krijgt. 

Definitie  

Het uitkeringspercentage wettelijke sociale verzekering gebaseerd op de mate van 

arbeidsongeschiktheid in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

(WIA). 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is niet van toepassing op uitkeringen in het kader van de WAO, WAZ en Wajong. 

WGA en volledige arbeidsongeschiktheid Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-

100% krijgt een WGA-gerechtigde een uitkering van 70% van het vroegere loon. Sinds 1 

januari 2008 krijgt de WGA-gerechtigde de eerste 2 maanden 75% van het vroegere loon. 

WGA en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Loongerelateerde fase: bij gedeeltelijke 

arbeidsongeschiktheid krijgt een WGA-gerechtigde in de loongerelateerde fase effectief 70% 

van het vroegere loon als hij niet werkt. Sinds 1 januari 2008 krijgt de WGA-gerechtigde in 

de loongerelateerde fase de eerste 2 maanden 75% van het vroegere loon. Tijdens de 

loongerelateerde WGA-uitkering krijgt iemand met verdiensten, bovenop de verdiensten een 

uitkering van 70% van het bedrag dat hij minder verdient in vergelijking met het vroegere 

loon. Na de loongerelateerde fase: als de WGA-loongerelateerde uitkering afgelopen is, krijgt 

iemand een WGA- loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering: Als de verdiensten 

hoger zijn dan de restverdiencapaciteit: Loonaanvullingsuitkering1. Als de verdiensten tussen 

50 en 100% van de restverdiencapaciteit zijn: Loonaanvullingsuitkering2. Als de verdiensten 

lager zijn dan 50% van de restverdiencapaciteit, krijgt iemand een vervolguitkering, een 
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percentage van het minimumloon. De variabele uitkeringspercentage geeft aan welk 

percentage van het minimumloon. De berekening van loonaanvullingsuitkering1 komt 

overeen met de berekening van de loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte van de 

loonaanvullingsuitkering2 is: het vroegere loon minus 70% van het loon dat iemand zou 

kunnen verdienen (restverdiencapaciteit). Het totale inkomen bestaat dan uit de verdiensten 

plus de loonaanvullingsuitkering. IVA De IVA-uitkering is in het algemeen 75% van het oude 

loon. Bij hulpbehoevendheid kan dit oplopen tot 85 of 100%. Vrijwillig verzekerden WGA 

Bij vrijwillig verzekerden is er geen sprake van een loongerelateerde fase. Er wordt ook geen 

rekening gehouden met eventuele verdiensten. Het effectieve uitkeringspercentage is gelijk 

aan het uitkeringspercentage. Bij een (effectief) uitkeringspercentage van bijvoorbeeld 42% 

krijgt men een uitkering van 42% van het oude loon. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

0 uitkering 0%,<35% AO 

28 uitkering 28%, 35 tot 45% AO 

35 uitkering 35%, 45 tot 55% AO 

42 uitkering 42%, 55 tot 65% AO 

51 uitkering 50,75%, 65 tot 80% AO 

70 uitkering 70%, 80 tot 100% AO 

75 uitkering 75%, 80 tot 100% AO 

85 uitkering 85%, 80 tot 100% AO 

100 uitkering 100%, 80 tot 100% AO 

999 onbekend 

AOTotCodeWswV2 

Kenmerk dat aangeeft of de uitkeringsgerechtigde werkzaam is in een sociale werkplaats in 

het kader van de WSW. 

Definitie  

Een uitkeringsgerechtigde is werkzaam in een sociale werkplaats in het kader van de Wet 

sociale werkvoorziening (WSW). 

Toelichting bij de definitie  

Betreft de situatie ten tijde van de laatste reguliere betaling. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nvt, geen WSW-dienstverband 

1 Wel WSW-dienstverband 

9 Onbekend 

AOTotSoortGrondslagV2 

Omschrijving van de soort uitkeringsgrondslag. 

Definitie  

Grondslag die gehanteerd wordt bij het bepalen van de hoogte van een uitkering. 
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Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is niet van toepassing op uitkeringen in het kader van de WIA. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

0 Nvt/schorsing 

1 Basis grondslag WAZ/Wajong 

2 Individuele grondslag WAZ 

3 WAO grondslag 

4 WAO vervolgdagloon 

9 Onbekend 

AOTotUitkeringsoortV2 

Kenmerk dat aangeeft welke soort uitkering de uitkeringsgerechtigde in het kader van de WIA 

ontvangt. 

Definitie  

Het soort uitkering die een uitkeringsgerechtigde in het kader van de Wet werk en inkomen 

naar arbeidsvermogen (WIA) ontvangt. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is niet van toepassing op uitkeringen in het kader van de WAO, WAZ en Wajong. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

0 Loongerelateerde uitkering zolang de omslagdatum LGU nog niet 

bereikt is 

1 Loonaanvullingsuitkering 1, als de verdiensten hoger zijn dan de 

restverdiencapaciteit of het uitkeringspercentage hoger is 

2 Loonaanvullingsuitkering 2, als de verdiensten tussen de 50 en 100% 

van de restverdiencapaciteit liggen 
3 IVA 

4 Vervolguitkering, als de verdiensten lager zijn dan 50% van de 

restverdiencapaciteit 

5 Vrijwillig verzekerde WGA 

6 Bodemuitkering 

9 Onbekend 

AOTotSoortbetalingV2 

Kenmerk dat aangeeft welke soort betalingen in de verslagperiode zijn gedaan. 

Definitie  

Het soort betaling gedaan aan een uitkeringsgerechtigde. 
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Toelichting bij de definitie  

Kenmerk dat aangeeft welke soort betalingen in de verslagperiode zijn gedaan in het kader 

van de arbeidsongeschiktheid. Betalingen in het kader van de Toeslagenwet blijven buiten 

beschouwing. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 schorsingsgeval resp. geen betalingen 

1 alleen een of meer reguliere betalingen 

2 combinatie van betalingen waaronder tenminste een reguliere 

betaling 3 een of meer betalingen waaronder geen reguliere betalingen 

4 betaling door werkgever of diens verzekering 

8 voorschotbetaling 

9 onbekend 

AOTotSoortbetalingTwV2 

Kenmerk dat aangeeft welke soort betalingen in de verslagperiode zijn gedaan in het kader 

van de TW. 

Definitie  

Het soort betaling gedaan aan een uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is niet van toepassing op uitkeringen in het kader van de WIA. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

0 Geen betaling TW 

1 Alleen een of meer reguliere betaling TW 

2 Combinatie van betalingen TW 

3 Een of meer betalingen TW, geen reguliere 

8 Voorschotbetaling TW 

9 Onbekend 

AOTotHoogteTwV2 

Hoogte van de toeslag in het kader van de TW. 

Definitie  

Hoogte van een toeslag in het kader van de Toeslagenwet (TW). 

Toelichting bij de definitie  

N.B. code vier (4) komt niet voor. Dit kenmerk is niet van toepassing op uitkeringen in het 

kader van de WAO, WAZ en Wajong. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

0 Garantie alleenstaanden 
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Waarde Label 

1 Aanvulling tot 100% 

2 Aanvulling to 90% 

3 Aanvulling tot 70% 

5 Toeslag hulpbehoevenden 

9 Onbekend 

AOTotBetalingswijzeV2 

Uitkeringsinstantie. 

Definitie  

De instantie die een uitkering wettelijke sociale verzekering uitbetaalt. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 niet van toepassing 

1 betaling door UWV 

2 betaling door werkgever of diens verzekeringsmaatschappij 

9 onbekend 

AOTotGrondslagV2 

Grondslagbedrag uitkering. 

Definitie  

Het bedrag dat de basis vormt voor de berekening van de hoogte van een uitkering wettelijke 

sociale verzekering. 

Toelichting bij de definitie  

Het bedrag dat de basis vormt voor de berekening van de hoogte van de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering, zoals deze tot uitdrukking komt in de laatste reguliere 

betaling. Het bedrag is exclusief vakantiegeld. 

AOTotBedragUitkeringV2 

Uitgekeerd bedrag op grond van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Definitie  

Uitgekeerd bedrag aan een uitkeringsgerechtigde in verband met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft het in de verslagperiode uitgekeerde bruto bedrag, exclusief vakantiegeld. 

AOTotBedragVakantiegeldV2 

Uitgekeerd vakantiegeld op grond van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Definitie  

Uitgekeerd vakantiegeld aan een uitkeringsgerechtigde in verband met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Toelichting bij de definitie  



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie aototuitkeringatab       37 

Het betreft het in de verslagperiode uitgekeerde bruto bedrag vakantiegeld. 

AOTotBedragTwV2 

Uitgekeerd bedrag in het kader van de Toeslagenwet. 

Definitie  

Het bedrag dat in het kader van de Toeslagenwet is uitgekeerd aan een uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft het in de verslagperiode uitgekeerde bruto bedrag Toeslagenwet, exclusief 

vakantiegeld. 

AOTotBedragVakantiegeldTwV2 

Uitgekeerd vakantiegeld in het kader van de Toeslagenwet. 

Definitie  

Uitgekeerd vakantiegeld aan een uitkeringsgerechtigde in het kader van de Toeslagenwet 

(TW). 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft het in de verslagperiode uitgekeerde bruto bedrag vakantiegeld. 

AOTotBedragWswBesparingV2 

Kortingsbedrag arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens inkomsten in het kader van de WSW. 

Definitie  

Bedrag van de korting op de uitkering van een uitkeringsgerechtigde vanwege inkomsten in 

verband met de Wet sociale werkvoorziening (WSW). 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft het bedrag van de korting in de verslagperiode. Dit kenmerk wordt door de 

berichtgever vanaf oktober 2011 niet meer gevuld. De waarde wordt standaard op nul gesteld. 

AOTotBedragWswBespVakV2 

Kortingsbedrag vakantiegeld uitkeringsgerechtigde wegens inkomsten in het kader van de 

WSW. 

Definitie  

Bedrag van de korting op het vakantiegeld van een uitkeringsgerechtigde vanwege inkomsten 

in verband met de Wet sociale werkvoorziening (WSW). 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft het bedrag van de korting in de verslagperiode. Dit kenmerk wordt door de 

berichtgever vanaf oktober 2011 niet meer gevuld. De waarde wordt standaard op nul gesteld. 

AOTotBedragVerdienstenV2 

Kortingsbedrag WIA-uitkering wegens inkomsten uit werk 

Definitie  

Bedrag van de korting op de uitkering van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte 

uitkeringsgerechtigde vanwege inkomsten uit werk. 
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Toelichting bij de definitie  

Het betreft het bedrag van de korting in de verslagperiode. Dit kenmerk is niet van toepassing 

op uitkeringen in het kader van de WAO, WAZ en Wajong. 

AOTotBedragRestVerdCapV2 

Totaalbedrag restverdiencapaciteit 

Definitie  

Het bedrag dat een gedeeltelijk arbeidsgeschikte uitkeringsgerechtigde nog zou kunnen 

verdienen met werk. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft het bedrag in de verslagperiode. Dit kenmerk is niet van toepassing op uitkeringen 

in het kader van de WAO, WAZ en Wajong. 

AOTotTypeRisicodragerV2 

Type risicodrager 

Definitie  

Kenmerk dat het soort (eigen) risicodrager aangeeft. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is niet van toepassing op uitkeringen in het kader van de WIA. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

1 Omslagstelsel 

2 Eigenrisicodrager o.b.v. garantie kredietinstelling 

3 Eigenrisicodrager o.b.v. verzekeringsovereenkomst 

4 Eigenrisicodrager, type onbekend 

5 Eigenrisicodrager, geen schriftelijke garantie 

9 Onbekend 

AOTotERIndicatieV2 

Eigen risico van de werkgever in het kader van een WIA-uitkering. 

Definitie  

Aanduiding of er in het kader van een Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)-

uitkering sprake is van een werkgever met eigen risico. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is niet van toepassing op uitkeringen in het kader van de WAO, WAZ en Wajong. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

1 Eigen risicodrager 

2 Omslagstelsel 

9 Onbekend 
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AOTotHeropendV2 

Kenmerk dat aangeeft of er sprake is van heropening van een uitkering. 

Definitie  

Is er sprake van heropening van een uitkering? 

Toelichting bij het gebruik  

Lege waarden betekenen 'Niet van toepassing'. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 geen heropening 

1 heropening 

9 onbekend 

AOTotHeropdatumV2 

De datum waarop de uitkering eventueel is heropend. 

Definitie  

De datum waarop een uitkering is heropend. 

Toelichting bij de definitie  

Formaat: JJJJMMDD 

AOTotStatusV2 

Indicator die de status van het uitkeringsrecht aangeeft. 

Definitie  

De status van een uitkering 

Codelijst 

Waarde Label 

00000 Nabetaling 

00001 Lopende uitkering 

00010 Beëindigde uitkering 

10001 Nieuwe uitkering en lopend 

10010 Nieuwe uitkering en beëindigd 

AOTotGemcodeV2JJJJ 

Woongemeente van de uitkeringsgerechtigde volgens de registratie van de berichtgever. 

Definitie  

De woongemeente van een uitkeringsgerechtigde 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele wordt in principe niet gebruikt in publicaties. Als woongemeente wordt de 

gemeentecode uit het GBA gebruikt, tenzij het UWV aangeeft dat de uitkeringsgerechtigde 

woonachtig is in het buitenland. In dat geval wordt de UWV-aanduiding voor buitenland 

gehanteerd. 

Toelichting bij het gebruik  
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Lege waarden betekenen 'Niet van toepassing'. 

Codelijst 

Waarde Label 

 SSB.SSBGEMJJJJ 

AOTotPeriodeOpkomstV2 

Jaarmaandcombinatie van de opkomst van de uitkering in de registratie 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

AOTotPeriodeEindeV2 

Jaarmaandcombinatie van de laatste maand waarin de uitkering voorkomt in de registratie 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

Toelichting bij de definitie  

Indien de uitkering nog loopt, is dan is deze variabele gevuld met negens. 

AOTotVerhogingHulpbbehV2 

Geeft de mate van extra financiële ondersteuning weer voor de ontvanger van de nWajong-

uitkering of wajong-2015-uitkering 

Definitie  

Verhoging uitkeringsbedrag 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele geeft aan of en hoeveel extra financiële ondersteuning een persoon met een 

Wajong-uitkering nodig heeft (dit betreft Wajong-uitkeringen vanaf 2010 [nwajong en 

wajong2015] en geldt enkel voor Wajongers die volledig arbeidsongeschikt zijn). nwajong + 

wajong2015. Het percentage geeft aan hoe veel procent iemand van het minimumloon 

ontvangt. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing 

0 Geen verhoging 

1 Verhoging naar 85% 

2 Verhoging naar 100% 

3 Verhoging naar 75% 

9 Onbekend 

AOTotSoortUitkeringV2 

Soort wajong-uitkering 

Definitie  

Dit kenmerk geeft aan op welke wettelijke bijstandsregeling de aanvraag betrekking heeft. 

Toelichting bij de definitie  
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De wajong kent drie verschillende regimes: - de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening 

jonggehandicapten (Wajong, ofwel owajong), voor mensen die voor 1-1-2010 in de Wajong 

zijn gekomen. - de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong, ofwel 

nwajong), voor mensen die tussen 1-1-2010 en 1-1-2015 in de Wajong zijn gekomen - de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten ofwel de wajong2015. Voor mensen 

die vanaf 1-1-2015 in de Wajong komen. Vanaf 2010 zijn er drie uitkeringsregelingen. De 

nwajong kent drie verschillende regelingen. De wajong2015 die vanaf 2015 is ingegaan kent 

enkel nog de uitkeringsregeling. Deze variabele geeft het type nwajong- of wajong2015-

regeling van een uitkering weer. Er bestaan drie regelingen: -werkregeling -studieregeling -

uitkeringsregeling Personen die vanaf 2015 in de wajong2015 zijn ingestroomd, kunnen dus 

alleen maar in de uitkeringsregeling instromen, 

Toelichting bij het gebruik  

Door te selecteren op codes 1, 2 en 3 (dus exclusief de code voor niet van toepassing of 

onbekend) en op de aanvangsdatum van de uitkeringen die van 2010 tot en met 2014 

aanvingen, kom je op het aantal uitkeringen volgens de nwajong samen. Door te selecteren op 

code 1 en uitkeringen die aanvangen vanaf 2015 kunnen de wajong2015-uitkeringen worden 

geselecteerd. 

Codelijst 

Waarde Label 

- Niet van toepassing of onbekend 

1 Uitkeringsregeling 

2 Werkregeling 

3 Studieregeling 

AOTotBuitenlandV2 

Geeft aan of de uitkeringsgerechtigde van de uitkering in het buitenland woont, volgens de 

berichtgever 

Definitie  

Woont een uitkeringsgerechtigde in het buitenland? 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Ontvanger van uitkering woont niet in buitenland 

1 Ontvanger van uitkering woont in buitenland 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

AOTOTUITKERINGA201801t/m12TABV1  Eerste plaatsing 

 


