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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 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.” 

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 perioden 2010 t/m 2017. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Tweede versie van bestanden aototuitkeringtab oktober/november/december 2017. 

 In de tweede versie van de bestanden oktober/november/december 2017 zijn de niet-

ingezetenen die door het opnieuw afleiden van het 4e kwartaal 2017 een geldig RIN 

hebben gekregen weer teruggezet naar een RIN met de letter S. 

 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 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 de personen-componenten van oktober/november/december 2017 te kunnen maken 

(hiervoor zijn donormaanden t/m maart 2018 nodig), zijn de uitkeringen-componenten van 

oktober/november/december 2017 opnieuw verRINd, zodat ze aansluiten bij de nieuwe 

procedure van 2018 (zie de bovenstaande uitleg). 

 Vanaf de nieuwe versie 2013 worden maandbestanden per jaar beschikbaar gesteld en 

toegevoegd zijn de variabelen: AOTotPeriodeOpkomstV1, AOTotPeriodeEindeV1,       

AOTotVerhogingHulpbehV1, AOTotSoortUitkeringV1 en AOTotBuitenlandV1.De 

variabelen AOTotMateAOV1 en AOTotUitkeringspercentageV1zijn met elkaar in 

overeenstemming gebracht voor alle wetten. Dat betekent dat voor alle AO-wetten de 

mateao en het uitkeringspercentage bepaald kunnen worden. 

 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 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen”. 

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 

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. 

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

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. 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie aototuitkeringtab       9 

3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPersoonS A1 

2 RINPersoon A9 

3 AOTotVolgnrV1 A15 

4 AOTotWetcodeV1 A1 

5 AOTotSectorV1 F3 

6 AOTotGeboortedatumV1 A6 

7 AOTotGeslachtV1 A1 

8 AOTotLeefvormV1 A1 

9 AOTotBevolkingsgroepV1 A2 

10 AOTotDatumAanvangV1 A8 

11 AOTotDatumEindeV1 A8 

12 AOTotRedenBeeindigingV1 A2 

13 AOTotDiagnoseV1 A4 

14 AOTotMateAoV1 A1 

15 AOTotUitkeringspercentageV1 A3 

16 AOTotUitkeringspercEffV1 A3 

17 AOTotCodeWswV1 A1 

18 AOTotSoortGrondslagV1 A1 

19 AOTotUitkeringsoortV1 A1 

20 AOTotSoortbetalingV1 A1 

21 AOTotSoortbetalingTwV1 A1 

22 AOTotHoogteTwV1 A1 

23 AOTotBetalingswijzeV1 A1 

24 AOTotGrondslagV1 A5 

25 AOTotBedragUitkeringV1 A9 

26 AOTotBedragVakantiegeldV1 A9 

27 AOTotBedragTwV1 A9 

28 AOTotBedragVakantiegeldTwV1 A9 

29 AOTotBedragWswBesparingV1 A9 

30 AOTotBedragWswBespVakV1 A9 

31 AOTotBedragVerdienstenV1 A9 

32 AOTotBedragRestVerdCapV1 A9 

33 AOTotTypeRisicodragerV1 A1 

34 AOTotERIndicatieV1 A1 

35 AOTotHeropendV1 A1 

36 AOTotHeropdatumV1 A8 

37 AOTotStatusV1 A5 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie aototuitkeringtab       10 

VolgNr Naam Formaat 

38 AOTotGemcodeV1JJJJ A4 

39 AOTotPeriodeOpkomstV1 A6 

40 AOTotPeriodeEindeV1 A6 

41 AOTotVerhogingHulpbbehV1 A1 

42 AOTotSoortUitkeringV1 A1 

43 AOTotBuitenlandV1 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  

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 

personen (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

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. 

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. 

AOTotVolgnrV1 

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

de verslagmaand. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een uitkering in de verslagperiode. Het is een betekenis- en 

dimensieloos nummer. 
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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). 

AOTotWetcodeV1 

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 gedeeltijk 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. 

AOTotSectorV1 

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. 

AOTotGeboortedatumV1 

Geboortedatum uitkeringsgerechtigde. 

Definitie  

De geboortedatum van een persoon 
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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. 

AOTotGeslachtV1 

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. 

AOTotLeefvormV1 

Definitie  

Sociale leefsituatie van een uitkeringsgerechtigde 

AOTotBevolkingsgroepV1 

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. 

AOTotDatumAanvangV1 

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. 
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AOTotDatumEindeV1 

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. 

AOTotRedenBeeindigingV1 

Reden beëindiging uitkering. 

Definitie  

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

uitkeringsgerechtigde. 

AOTotDiagnoseV1 

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. 

AOTotMateAoV1 

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 
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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  

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 51 7 7 55 7 7 70 8 8 75 8 8 85 8 8 100 8 8 overig 9 (onbekend) 9 

(onbekend) 

AOTotUitkeringspercentageV1 

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  

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 51 7 7 55 7 7 70 8 8 75 8 8 85 8 8 100 8 8 overig 9 (onbekend) 9 

(onbekend) 

AOTotUitkeringspercEffV1 

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 
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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 

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. 

AOTotCodeWswV1 

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. 

AOTotSoortGrondslagV1 

Omschrijving van de soort uitkeringsgrondslag. 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

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

AOTotUitkeringsoortV1 

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

ontvangt. 
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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. 

AOTotSoortbetalingV1 

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

Definitie  

Het soort betaling gedaan aan een uitkeringsgerechtigde. 

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. 

AOTotSoortbetalingTwV1 

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. 

AOTotHoogteTwV1 

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. 

AOTotBetalingswijzeV1 

Uitkeringsinstantie. 

Definitie  

De instantie die een uitkering wettelijke sociale verzekering uitbetaalt. 

AOTotGrondslagV1 

Grondslagbedrag uitkering. 

Definitie  

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

sociale verzekering. 
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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. 

AOTotBedragUitkeringV1 

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. 

AOTotBedragVakantiegeldV1 

Uitgekeerd vakantiegeld op grond van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Definitie  

Uitgekeerd vakantiegeld aan een uitkeringsgerechtigde in verband met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Het betreft het in de verslagperiode uitgekeerde bruto bedrag vakantiegeld. 

AOTotBedragTwV1 

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. 

AOTotBedragVakantiegeldTwV1 

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. 

AOTotBedragWswBesparingV1 

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). 
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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. 

AOTotBedragWswBespVakV1 

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. 

AOTotBedragVerdienstenV1 

Kortingsbedrag WIA-uitkering wegens inkomsten uit werk 

Definitie  

Bedrag van de korting op de uitkering van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte 

uitkeringsgerechtigde vanwege inkomsten uit werk. 

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. 

AOTotBedragRestVerdCapV1 

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. 

AOTotTypeRisicodragerV1 

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. 

AOTotERIndicatieV1 

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

AOTotHeropendV1 

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

Definitie  

Is er sprake van heropening van een uitkering? 

AOTotHeropdatumV1 

De datum waarop de uitkering eventueel is heropend. 

Definitie  

De datum waarop een uitkering is heropend. 

Toelichting bij de definitie  

Formaat: JJJJMMDD 

AOTotStatusV1 

Indicator die de status van het uitkeringsrecht aangeeft. 

Definitie  

De status van een uitkering 

AOTotGemcodeV1JJJJ 

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. 

AOTotPeriodeOpkomstV1 

Jaarmaandcombinatie van de opkomst van de uitkering in de registratie 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

AOTotPeriodeEindeV1 

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

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 
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Toelichting bij de definitie  

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

AOTotVerhogingHulpbbehV1 

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 financiele 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. 

AOTotSoortUitkeringV1 

Soort wajong-uitkering 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

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. 

AOTotBuitenlandV1 

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

berichtgever 

Definitie  

Woont een uitkeringsgerechtigde in het buitenland? 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

AOTOTUITKERINGTAB 2010V2 Naamswijziging variabelen 

AOTOTUITKERINGTAB 2011V2 Naamswijziging variabelen  

AOTOTUITKERINGTAB 2012V3 Naamswijziging variabelen 

AOTOTUITKERING201301-201312TABV2 

 
Aanpassing zie pagina 3, 12 maandbestanden 

AOTOTUITKERING201401-201412TABV2 

 
Aanpassing zie pagina 3, 12 maandbestanden 

AOTOTUITKERING201501-201512TABV3 Aanpassing zie pagina 3, 12 maandbestanden 

AOTOTUITKERING201601-201612TABV1 Aanpassing zie pagina 3, 12 maandbestanden 

AOTOTUITKERING201701-201712TABV1 12 maandbestanden 

AOTOTUITKERING201710-201712TABV2 Aanpassing zie pagina 3, 3 maandbestanden 

 


