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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het
CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende de Deeltijd
Werkloosheidsuitkeringenstatistiek april 2009 tot en met juni 2011, welke
afkomstig zijn van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).”
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Versiegeschiedenis
Versie 1
110919 WUS-DT 200904-201106V1
110919 GBA-selectiebestand WUS-DT 200904-201106V1

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:
•

Uitsluitend de combinatie van RIN met SRTNUM ‘R’ of ‘S’ identificeert een
persoon. Zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving.

•

De regionale indelingen zoals gemeente, provincie en landsdeel, kunt u via het GBAselectiebestand en het GIN-bestand koppelen aan dit microdatabestand.
De GIN-bestanden zijn te vinden op de Onsite/remote access omgeving:
\8_Utilities\Code_Listings\Gebieden in Nederland\.

•

Dit microdatabestand vervangt het microdatabestand 101109 WUS-DT 200904201009V1.

•

De variabele LEEFTIJD zit niet in het oorspronkelijke berichtgeverbestand maar
wordt berekend met behulp van de variabelen GEBOORTEDATUM en
VERSLAGPERIODE. Hierdoor kunnen enkele onlogisch, grote waarden in de
variabele LEEFTIJD tevoorschijn komen. Deze variabele is niet meer berekend vanaf
mei 2010. De GBA dient sindsdien als bron voor het bepalen van de leeftijd.
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1. Inleiding
Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB@CBS.nl) worden microdatabestanden van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gesteld voor gebruik door
externe onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het
microdatabestand
•

‘110919 WUS-DT 200904-201106V1’.

Van alle personen die in het hier beschreven microdatabestand met SRTNUM ‘R’
voorkomen, zijn gegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) geselecteerd.
Deze selectie kunt u vinden in het bestand:
•

‘110919 GBA-selectiebestand WUS-DT 200904-201106V1’

Het complete GBA-bestand is in een apart documentatierapport beschreven. Voor
Remote Access en On-site gebruikers is het documentatierapport over de GBA te vinden
op \2-Metadata\GBA.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen het microdatabestand zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3
wordt de bestandsindeling van het microdatabestand gegeven. Daarnaast worden voor de
categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
Indien gewenst, kan de volgende bijlage geleverd worden:
•

‘110919 Bijlage 1 Frequentietellingen WUS-DT 200904-201106V1’.

In deze bijlage worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en
laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld
verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, wat van belang
kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn.
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden

Microdatabestand
Een record in het microdatabestand betreft een uitkering aan een persoon. Een persoon
kan dus meerdere records in het microdatabestand hebben. Een record wordt
geïdentificeerd door een combinatie van SRTNUM, RIN, PERIODE en GEVALSNR. De
combinatie van deze variabelen is uniek voor een record in het microdatabestand.
Recordbeschrijving
Een record in het microdatabestand bevat informatie over een deeltijduitkering van een
persoon per maand. Een persoon kan meerdere records in het microdatabestand hebben.
Achtergrondinformatie
Op 1 april 2009 werd de regeling voor deeltijd-WW geïntroduceerd om vakkrachten bij
bedrijven te behouden die anders door de crisis zouden worden ontslagen. Werkgevers
kunnen voor hun werknemers deeltijd-WW aanvragen na instemming van de vakbonden.
Deeltijd-WW wordt in eerste instantie toegekend voor drie maanden. Werkgevers kunnen
vervolgens twee keer een verlenging met zes maanden aanvragen. Werknemers blijven
tijdens de deeltijd-WW in dienst bij de werkgever. Zij hoeven niet te solliciteren of een
re-integratietraject te volgen. Tijdens de deeltijd-WW verbruiken werknemers
opgebouwde WW rechten. Zij bouwen over de gewerkte uren wel nieuwe rechten op. De
deeltijd-WW komt in de plaats van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting, die op
21 maart 2009 is afgelopen. De regeling voor deeltijd-WW sloot op 23 juni 2009 omdat
het maximum bedrag van 375 miljoen euro was bereikt.
Bedrijven kunnen vanaf 20 juli 2009 gebruikmaken van de nieuwe aangescherpte
deeltijd-WW. Minister Donner van Sociale Zaken wil dat bedrijven zorgvuldiger kijken
op welke manier ze gebruik maken van de regeling, zodat meer bedrijven van de regeling
gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn strengere regels tegen fraude gaan gelden. Het
budget is verhoogd van 375 naar 950 miljoen euro.
Bedrijven kunnen zelf bepalen in welke mate zij deeltijd-WW nodig hebben en voor welk
deel van hun personeel. Wel moeten zij de werktijd van hun werknemers met minimaal
20% verkorten en van plan zijn de regeling minimaal zes maanden te gebruiken. Ook
wordt de regeling zo aangepast dat naarmate bedrijven meer personeelsleden in de
deeltijd-WW plaatsen, zij er korter gebruik van kunnen maken. Als minder dan 30
procent van het personeel er gebruik van maakt, mag de uitkering 15 maanden duren.
Tussen de 30 en 60 procent is dit 12 maanden en bij meer dan 60 procent wordt de duur 9
maanden. De deeltijd-WW is gestopt op 1 juli 2011.
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Gegevens op cbs-website
Gegevens over deeltijd werkloosheidsstatistiek zijn te vinden in Tabel 1. Deeltijd WWuitkeringen; in- en uitstroom en ultimo maand.

GBA-selectiebestand
Het bijbehorende GBA-selectiebestand bevat persoons- en huishoudensgegevens van alle
personen die in het microdatabestand voorkomen en ook geregistreerd staan in de GBA.
De persoonsgegevens bestrijken een periode van 1 januari 1995 tot en met 1 januari 2010.
De huishoudensgegevens worden door het CBS berekend voor de stand op 1 januari. In
het GBA-selectiebestand zijn huishoudensgegevens beschikbaar van 1998 tot en met
2010.
Zowel het microdatabestand als het GBA-selectiebestand is gesorteerd op respectievelijk
SRTNUM en RIN. Met behulp van deze twee variabelen als koppelsleutel kan de
gebruiker persoons- en huishoudensgegevens uit het GBA-selectiebestand toevoegen aan
het microdatabestand, zodat deze gegevens in het onderzoek meegenomen kunnen
worden.
Om RIN-nummers toe te kennen aan het microdatabestand is gebruik gemaakt van de
meest recente versie van de GBA. Hierin is slechts een beperkt aantal variabelen
aanwezig, daarom wordt dit bestand niet gebruikt voor het GBA-selectiebestand. Het
GBA-selectiebestand maakt gebruik van gegevens tot en met 1 januari 2010. Hierdoor
kunnen personen die na 1 januari 2010 naar Nederland zijn geïmmigreerd, niet worden
teruggevonden in het GBA-selectiebestand.
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3. Bestandsopbouw en voorkomende waarden

Bestandsopbouw van het microdatabestand
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.
De kolom ‘Kw’ geeft, waar nodig, de kwaliteit van de variabelen aan op het moment
waarop dit documentatierapport is opgesteld:
-

‘kwaliteitsaanduiding is niet nodig; bijvoorbeeld bij hulpvariabelen’

1. ‘variabele is gebruikt in publicaties’;
2. 'variabele is plausibel en is niet gebruikt in publicaties'
3. ‘naar de variabele is nog niet gekeken’.

Nr Variabele & label
1 SRTNUM
Soort identificatiecode
2 RIN
Identificatienummer
3 UVI
Uitvoeringsinstelling sociale
wetgeving
4 PERIODE
Verslagperiode
5 GEVALSNR
Gevalnummer
6 GESLACHT
Geslacht, bron UWV
7 GEBDAT_JAAR
Geboortejaar
8 GEBDAT_MAAND
Geboortemaand
9 LEEFVORM
Leefvorm
10 ARB_PATR
Arbeidspatroon (referentieperiode in
uren)
11 WERKLOMV
Werkloosheidsomvang (in uren)
12 HERKOMST
Herkomstcategorie
13 SECTORNR
Sectornummer
14 DUURUITK
Gerealiseerde duur in weken
15 D_AANVNG
Datum aanvang recht (jjjjmmdd)
16 D_EINDE
Datum einde recht (jjjjmmdd)

Kw

9

Format
2 Tekst

Lengte

Decimalen
1

0

2 Getal

9

0

2 Getal

1

0

1 Getal

6

0

3 Getal

13

0

2 Getal

1

0

2 Getal

4

0

2 Getal

2

0

3 Getal

1

0

3 Getal

2

0

3 Getal

2

0

3 Getal

1

0

2 Getal

3

0

3 Getal

3

0

2 Getal

8

0

2 Getal
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Nr Variabele & label
Kw Format
17 RED_EIND
3 Getal
Reden einde (code)
3 Getal
18 B_GRNDSL
Bedrag uitkeringsgrondslag in
eurocenten
3 Getal
19 NUL_UITK
Nul/geen uitkering
3 Getal
20 WKN_NUL
Aantal weken geen uitkering
3 Getal
21 WERKGNR
Werkgevernummer
3 Getal
22 FONDSCODE
Fondscode
2 Getal
23 INDIC
Statusindicator uitkering
3 Getal
24 D_1EWW
Datum eerste wwdag (jjjjmmdd)
3 Getal
25 D_LUD_WW
Datum laatste ww dag (jjjjmmdd)
3 Getal
26 D_MXDR
Datum laatste betaaldag (jjjjmmdd)
3 Getal
27 BEDR_WW
Bedrag uitkering in euro
3 Getal
28 BEDR_TW
Bedrag uitkering toeslagenwet in euro
29 LEEFTIJD
2 Getal
Leeftijd in maanden, bron UWV
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Lengte

Decimalen
2

0

6

0

1

0

2

0

15

0

2

0

8

0

8

0

8

0

8

0

10

0

10

0
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Toelichting op de variabelen
SRTNUM en RIN
Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer
identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern
persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.
Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort
identificatiecode (SRTNUM) en identificatienummer (RIN), die samen het
burgerservicenummer vervangen. Records met een burgerservicenummer dat is
teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records
hebben de waarde ‘R’ op SRTNUM gekregen.
De overige records bevatten een burgerservicenummer dat niet is teruggevonden in de
GBA. Afhankelijk van de situatie hebben zij de waarde ‘F’ of ‘S’ op SRTNUM gekregen.
Indien het burgerservicenummer ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan de 11-toets,
dan wordt het burgerservicenummer onveranderd overgenomen in het veld RIN en krijgt
SRTNUM de waarde ‘F’. Vooral de waarden ‘0’ en ‘999999999’ komen vaak voor als
ongeldig burgerservicenummer. Indien het burgerservicenummer geldig is maar niet
wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het burgerservicenummer versleuteld via een
vaste formule en krijgt SRTNUM de waarde ‘S’.
De combinatie van SRTNUM ‘R’ en RIN identificeert een persoon. Evenzo kan worden
aangenomen dat personen met SRTNUM ‘S’ een unieke waarde op RIN hebben
gekregen. De meest voorkomende reden dat zo’n persoon wel een geldig
burgerservicenummer heeft maar niet in de GBA staat ingeschreven, is namelijk dat hij of
zij in het buitenland woont. Door immigratie kan een persoon het ene jaar niet en het
volgende jaar wel in de GBA staan ingeschreven. Records met SRTNUM ‘F’ duiden op
een ongeldig burgerservicenummer; met deze records zijn geen personen te identificeren.
Records met SRTNUM ‘F’ zijn daarom niet geschikt voor het koppelen aan andere
bestanden of aggregeren op persoonsniveau.
Als een microdatabestand meerdere records per persoon bevat, dan kan voor SRTNUM
‘R’ en SRTNUM ‘S’ worden aangenomen dat records met eenzelfde RIN-nummer
dezelfde persoon aanduiden. Binnen één bestand is het geen probleem om records met
SRTNUM ‘R’ of ‘S’ te aggregeren op persoonsniveau. Records met SRTNUM ‘R’ of ‘S’
kunnen ook worden gekoppeld aan records in een ander microdatabestand met dezelfde
waarden op SRTNUM en RIN: deze records hebben betrekking op dezelfde persoon. De
gebruiker kan met behulp van SRTNUM en RIN ook gegevens uit het GBAselectiebestand toevoegen aan het microdatabestand.
Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende
microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde ‘R’ op
SRTNUM hebben en in het andere bestand de waarde ‘S’, en vice versa. Deze situatie
kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA stond
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ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval ook
een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen.
GEVALSNR
Zodra er sprake is van een (statistiek)geval wordt er een identificerend gevalsnummer
toegekend. Dit toegekende gevalsnummer is (en blijft) gekoppeld aan het geval en
betreft één (aangevraagd) WW-recht. Wanneer een persoon meerdere WW-uitkeringen
(-rechten) heeft, dan wordt er per uitkering (recht) een statistiekgeval geleverd, elk met
een, voor de uitvoeringsinstelling, uniek gevalsnummer.
LEEFVORM
Codering van de laatst bekende sociaal-economische situatie van de persoon op wie het
statistiekgeval betrekking heeft.
ARB_PATR
Het gemiddeld aantal arbeidsuren waarop per week arbeid is verricht. De waarde van
deze variabele wordt bepaald volgens de berekeningswijze conform artikel 16, lid 2 WW.
Bij herleving dient de oorspronkelijke waarde te worden ingevuld. Het aantal uren dient
afgerond te worden in gehele uren.
WERKLOMV
Het aantal uren waarvoor een WW-uitkering is aangevraagd/verstrekt. Het aantal uren
dient afgerond te worden in gehele uren.
HERKOMST
Met deze variabele wordt aangegeven uit welke categorie van de sociale verzekeringen,
volgens de administratieve gegevens van de uitvoeringsinstellingen, de persoon op wie
het statistiekgeval betrekking heeft, afkomstig is. Bepalend is de dag voorafgaand aan de
dag waarop het recht op een WW-uitkering aanvangt.
SECTORNR
Bedrijfssector waartoe de (voormalige) werkgever van de werkloze behoort.
Onsite/remote access omgeving:
\8_Utilities\Code_Listings\Bedrijfsindelingen\Sectorcode UVI of OSV.sps
DUURUITK
Deze variabele geeft het aantal kalenderweken aan waarover de uitkering verantwoord en
definitief vastgelegd is vanaf de ‘datum aanvang uitkeringsverhouding’ (inclusief weken
met ‘nuluitkering’).
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D_AANVNG
Bij deze variabele dient bij een nieuw WW-recht de eerste dag van dat recht en bij een
herleefd WW-recht de datum van herleving van dat recht ingevuld te worden, rekening
houdend met hoofdstuk II-a en II-b van de WW. In geval van een aanvraag om een
uitkering waarop nog geen definitieve beslssing genomen is, wordt dit veld gevuld met de
datum waarover er voor het eerst sprake is van een recht op –uitkering. Zolang er geen
definitieve beslissing betreffende het recht op een uitkering genomen is, kan deze datum
nog muteren; bij mutatie moet de nieuwe waarde dan ook weergegeven worden. Vanaf de
definitieve beslissing betreffende het recht ligt de ‘datum aanvang uitkeringsverhouding’
vast. Wanneer de aanvrager recht heeft op een WW-uitkering , maar dit recht niet te gelde
kan maken, bijvoorbeeld als gevolg van een opgelegde maatregel wordt er wel een
aanvangsdatum ingevuld. Wanneer er sprake is van een niet toegekend WW-recht
(afwijzing van de aanvraag) wordt de variabele gevuld met de (vermoedelijke) eerste
werkloosheidsdag.
D_EINDE
De datum waarop het recht op uitkering eindigt. Het kan hier gaan om het formeel
beëindigen van het WW-recht of administratieve beëindigingen.
RED_EIND
Deze variabele geeft aan waarom de WW-uitkering van de persoon op wie het
statistiekgeval betrekking heeft, is beëindigd. Het kan hier gaan om het beëindigen van
het recht, administratieve beëindigingen, of uitsluitingsgronden.
B_GRNDSL
Voor 1-1-2006: Bruto dagloon dat berekend is conform art. 34 Invoeringswet
stelselherziening 1987 (IWS), inclusief een evenredig deel van de vakantietoeslag. Bij de
codering wordt geen rekening gehouden met minimum- en maximumbegrenzingen, noch
met eventuele verminderingen, voorvloeiend uit inkomstenverrekening en/of
maatregelen/boeten. Vanaf 1-1-2006: Het loonbegrip voor de premieheffing (loon SV) en
de dagloonvaststelling WW is op grond van de inwerkingtreding van de wet Walvis per
1-1-2006, uitzonderingen daargelaten, gebaseerd op loonbegrip in de zin van de Wet op
de Loonbelasting 1964 (Wet LB).
NUL_UITK
In deze variabele wordt vastgelegd of in de verslagperiode sprake is (geweest) van een
nuluitkering of geen uitkering van tijdelijke aard en de reden daarvan.
WKN_NUL
In deze variabele wordt vastgelegd over hoeveel weken er sprake was van een
nuluitkering of geen (definitieve) uitkering bij een definitief vastgesteld recht op
uitkering.
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FONDSCODE
Het fonds ten laste waarvan de laatste uitgekeerde dag WW in de verslagperiode wordt
gebracht.
INDIC
Indicator die de status van het recht aangeeft, bestaande uit 5 posities waarin een 0 (=N)
of een 1 (J) kan staan.
D_1EWW
De datum waarop een daadwerkelijk verlies van gewerkte uren heeft plaatsgevonden en
die daarmee de eerste dag van het WW-recht vormt (art. 16 WW). In geval van een
aanvraag om een uitkering waarop nog geen definitieve beslissing genomen is, wordt dit
veld gevuld met de datum waarover er voor het eerst sprake is van een recht op uitkering.
Zolang er geen definitieve beslissing betreffende het recht op uitkering genomen is, kan
deze datum nog muteren; bij mutatie moet de nieuwe waarde dan ook weergegeven
worden. Vanaf de definitieve beslissing betreffende het recht ligt ‘datum eerste
werkloosheidsdag’ vast. Wanneer er sprake is van een niet toegekend WW-recht
(afwijzing van de aanvraag) wordt de variabele gevuld met de (vermoedelijke) eerste
werkloosheidsdag. Wanneer sprake is van herleving van het WW-recht wordt hier de
eerste werkloosheidsdag vermeld (dus niet de datum herleving).
D_LUD_WW
Betreft de datum van de laatste dag waarover een WW-uitkering definitief is vastgesteld.
D_MXDR
Uiterste datum waarop, volgens artikel 42, 49 en 52g WW, recht op uitkering bestaat.
BEDR_WW en BEDR_TW
Onder bedrag WW wordt verstaan de in de verslagperiode ten laste van het
wachtgeldfonds of het Algemeen Werkloosheidsfonds per fondscode verstrekte uitkering
inclusief vakantieuitkering, voorzover uitbetaald in de verslagperiode, na aftrek van
bedragen voortvloeiend uit inkomstenwerving en/of maatregelen/boeten, inclusief kopje
en het werkgevers- en werknemersaandeel in de pensioenpremie, voorzover niet
opgenomen in het dagloon. Onder de vakantieuitkering wordt verstaan de
vakantietoeslag, de vakantiebonnen of een vervangend rechtensysteem, voorzover
voortvloeiend uit
het
recht
op
WW-uitkering. De bovengenoemde
brutouitkeringsbedragen zijn inclusief sociale werknemerslasten. Bij een negatief saldo wordt
op de eerste positie het teken '-' geplaatst.
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Voorkomende waarden van de variabelen
In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun
betekenis opgesomd.
1 SRTNUM
Soort identificatiecode
F
G
R
S

Origineel foutief burgerservicenummer
Niet gekoppeld, bij koppeling anders dan op burgerservicenummer
RIN-persoon (persoon is gevonden in GBA)
Versleuteld burgerservicenummer

2 RIN
Identificatienummer
3 UVI
Uitvoeringsinstelling sociale wetgeving
2
3
4
5
6
7

Cadans (Bvg)
Cadans (Detam)
Gak
Guo
Bouwnijverheid
Uszo

4 PERIODE
Verslagperiode
200904
200905
200906
200907
200908
200909
200910
200911
200912
201001
201002
201003
201004
201005
201006
201007
201008
201009
201010
201011
201012
201101
201102
201103
201104

April 2009
Mei 2009
Juni 2009
Juli 2009
Augustus 2009
September 2009
Oktober 2009
November 2009
December 2009
Januari 2010
Februari 2010
Maart 2010
April 2010
Mei 2010
Juni 2010
Juli 2010
Augustus 2010
September 2010
Oktober 2010
November 2010
December 2010
Januari 2011
Februari 2011
Maart 2011
April 2011
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201105
201106

Mei 2011
Juni 2011

5 GEVALSNR
Gevalnummer
6 GESLACHT
Geslacht, bron UWV
0
1
2
9

Onbekend
Man
Vrouw
Onbekend

7 GEBDAT_JAAR
Geboortejaar
9999

Onbekend

8 GEBDAT_MAAND
Geboortemaand
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
99

Onbekend
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Onbekend

9 LEEFVORM
Leefvorm
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ongehuwd; samenwonen onbekend
Ongehuwd; niet samenwonend; geen kind jonger dan 18 jaar
Ongehuwd; samenwonend
Gehuwd; samenwonen onbekend
Gehuwd; niet samenwonend; geen kind jonger dan 18 jaar
Gehuwd; samenwonend
Ongehuwd; niet samenwonend; met afhankelijk kind jonger dan 18
jaar
Gehuwd; niet samenwonend; met afhankelijk kind jonger dan 18
jaar
Onbekend

10 ARB_PATR
Arbeidspatroon (referentieperiode in uren)
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99

Onbekend

11 WERKLOMV
Werkloosheidsomvang (in uren)
88
99

Niet van toepassing
Onbekend

12 HERKOMST
Herkomstcategorie
1
2
3
4
5
6
9

Bedrijfsleven
Vanuit AAW/WAO
Vanuit ZW (inclusief zieke WW'ers)
Vrijwillig verzekerd
Overige (w.o. Beroepsmilitairen, WSW-ers, overgangsgevallen)
Vanuit WIA
Onbekend

13 SECTORNR
Sectornummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

001: Agrarisch bedrijf
002: Tabaksverwerkende industrie
003: Bouwbedrijf
004: Baggerbedrijf
005: Hout- en emballage ind., etc
006: Timmerbedrijf
007: Meubel- en orgelbouwindustrie
008: Grooth. hout/schaver./zager./hout
009: Grafische industrie
010: Metaalindustrie
011: Elektrotechnische industrie
012: Metaal- en technische bedrijfstakken
013: Bakkerijen
014: Suikerverwerkende industrie
015: Slagersbedrijven
016: Slagers overig
017: Detailhandel en ambachten
018: Reiniging
019: Grootwinkelbedrijf
020: Havenbedrijven
021: Havenclassificeerders
022: Binnenscheepvaart
023: Visserij
024: Koopvaardij
025: Vervoer KLM
026: Vervoer NS
027: Vervoer Posterijen
028: Taxi- en ambulancevervoer
029: Openbaar vervoer
030: Besloten busvervoer
031: Overig pers.vervoer te land/in de l
032: Overig goederen.vervoer land/lucht
033: Horeca algemeen
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
800
801
802
803
804
805
806
807
808
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989

034: Horeca catering
035: Gezondheid, geestel. en maatsch.bel
036: Overheidsdiensten
037: Overheid dienstplichtig
038: Banken
039: Verzekeringswezen en ziekenfondsen
040: Uitgeverij
041: Groothandel I
042: Groothandel II
043: Zakelijke dienstverlening I
044: Zakelijke dienstverlening II
045: Zakelijke dienstverlening III
046: Zuivelindustrie
047: Textielindustrie
048: Steen, cement, glas/keram.industrie
049: Chemische industrie
050: Voedingsindustrie
051: Algemene industrie
052: Uitzendbedrijven
053: Bewakingsindustrie
054: Culturele instellingen
055: Overige takken van bedrijf en beroep
056: Schildersbedrijf
057: Stukadoorsbedrijf
058: Dakdekkersbedrijf
059: Mortelbedrijf
060: Steenhouwersbedrijf
061: Overheid, ondewijs en wetenschappen
062: Overheid,rijk, politie en rechterlijke macht
063: Overheid, defensie
064: Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen
065: Overheid, openbare nutsbedrijven
066: Overheid, overige instellingen
067: Werk en (re)integratie
068: Railbouw
069: Telefonie en telegrafie
070: nog onbekend
800: AAW-voorzieningen (AT-cluster)
801: VUT-stichtingen (AT-cluster)
802: ABW/nABW (AT-cluster)
803: RWW (AT-cluster)
804: IOAW (AT-cluster)
805: IOAZ (AT-cluster)
806: ROA (AT-cluster)
807: VVTV (AT-cluster)
808: Handhaving algemeen
980: Sector onbekend, voormalig TAB
981: Sector onbekend, voormalig Bouw
982: Sector onbekend, voormalig Hout
983: Sector onbekend, voormalig Metaalin
984: Sector onbekend, voormalig Bakkers
985: Sector onbekend, voormalig Samenw
986: Sector onbekend, voormalig Detam
987: Sector onbekend, voormalig Havens
988: Sector onbekend, voormalig Vervoer
989: Sector onbekend, voormalig Horeca
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990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

990: Sector onbekend, voormalig Overheid
991: Sector onbekend, voormalig Banken
992: Sector onbekend, voormalig NAB
993: Sector onbekend, voormalig NIB
994: WAMIL
995: ABP
996: AMP
997: Jonggehandicapten
998: Verdragsgevallen
999: Sector onbekend, BV onbekend

14 DUURUITK
Gerealiseerde duur in weken
0
999

Nieuw recht
Onbekend

15 D_AANVNG
Datum aanvang recht (jjjjmmdd)
99999999

Onbekend

16 D_EINDE
Datum einde recht (jjjjmmdd)
88888888
99999999

Niet van toepassing
Onbekend

17 RED_EIND
Reden einde (code)
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
50

Wegens afwijzing
Overlijden
Bereiken leeftijd van 65 jaar
Werkhervatting bij bedrijf waaruit ontslag is voortgekomen
Werkhervatting anders dan bij bedrijf waaruit ontslag is
voortgekomen
Werkhervatting als zelfstandige
Overgang naar AAW/WAO/ZW
Nul-uitkering i.v.m. maatregel van onbeperkte duur
Bereiken maximum uitkeringsduur
Bereiken maximum uitkeringsduur en verwezen naar sociale
dienst
Niet beschikbaar voor arbeid wegens scholing
Niet beschikbaar voor arbeid overig
Nul-uitkering wegens inkomstenverrekening (anders dan ZW)
Geen werkbriefje ingeleverd
Overig administratieve redenen
Overige niet genoemde redenen
Verhuizing
Overgang naar WAZO
Proefplaatsing REA
Einde ondersteuningstermijn zelfstandige
Verplichting tot informatieverstrekking niet nagekomen
Frauduleus handelen
Convergentie
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77
88
99

Zelf beëindigd i.v.m. > 6 maanden geen geld (systeembeëindiging
UWV)
Niet van toepassing
Onbekend

18 B_GRNDSL
Bedrag uitkeringsgrondslag in eurocenten
888888
999999

Niet van toepassing
Onbekend

19 NUL_UITK
Nul/geen uitkering
0
1
2
3
8
9

Wel uitkering
Nuluitkering vanwege maatregel/boete
Geen uitkering vanwege tijdelijk werk en dossier nog niet
afgesloten
Geen uitkering reden overige reden
Niet van toepassing
Onbekend

20 WKN_NUL
Aantal weken geen uitkering
88

Niet van toepassing

21 WERKGNR
Werkgevernummer
22 FONDSCODE
Fondscode
1
2
3
4
5
6
7
13
14
15
20
21
22
23
24
25
26
27
40
41
42
43

Wachtgeldfonds kortdurend
Wachtgeldfonds loongerelateerd
AWf, kortdurende uitkering
AWf, loongerelateerde uitkering
AWf, vervolguitkering
Aaf en/of Aof
Voorschotbetaling fonds niet vastgesteld
UFO, kortdurende uitkering
UFO, loongerelateerde uitkering
UFO, vervolguitkering
Wachtgeld-basis-75
Wachtgeld-basis-70
Wachtgeld-verlengd-70
Wachtgeld-vervolg-70
Awf-basis-75
Awf-basis-70
Awf-verlengd-70
Awf-vervolg-70
UFO-basis-75
UFO-basis-70
UFO-verlengd-70
UFO-vervolg-70
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88
99

Niet van toepassing (w.o. aanvraag)
Fondscode onbekend

23 INDIC
Statusindicator uitkering
0
1
10
100
10001
10010
11001
11010

Onbekend
Lopende uitkering ulimo verslagperiode
Beëindigde uitkering in verslagperiode
Afgewezen uitkering in verslagperiode
Toegekende en lopende uitkering in verslagperiode
Toegekende en beëindigde uitkering in verslagperiode
Herleefde en lopende uitkering in verslagperiode
Herleefde en beëindigde uitkering in verslagperiode

24 D_1EWW
Datum eerste wwdag (jjjjmmdd)
25 D_LUD_WW
Datum laatste ww dag (jjjjmmdd)
88888888

Niet van toepassing

26 D_MXDR
Datum laatste betaaldag (jjjjmmdd)
0

Onbekend

27 BEDR_WW
Bedrag uitkering in euro
28 BEDR_TW
Bedrag uitkering toeslagenwet in euro
29 LEEFTIJD
Leeftijd in maanden, bron UWV
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4. Lijst van afkortingen
Aaf – Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds.
AAW – Algemene ArbeidsongeschiktheidsWet
ABW – Algemene BijstandsWet
Aof – Arbeidsongeschiktheidsfonds.
AWf – Algemeen Werkloosheidsfonds.
EBB – Enquête beroepsbevolking.
GBA – Gemeentelijke Basisadministratie.
IOAW – wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidongeschikte werkloze
Werknemers.
IOAZ – wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidongeschikte gewezen
Zelfstandigen.
nABW – nieuwe Algemene BijstandsWet
RE – Remote Execution
RIN – Recordidentificatienummer
SSB – Sociaal Statistisch Bestand
TW – Toeslagenwet
Ufo – Uitvoeringsfonds voor de overheid
UVI – Uitvoeringsinstellingen
UWV – Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
VVTV – Voorwaardelijke vergunning tot verblijf als bedoeld in artikel 9a van de
Vreemdelingenwet
WAMIL – Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening MIlitairen
WAO – Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering
WAZO – Wet Arbeid en ZOrg
Wet REA – Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Wet SAMEN – Wet Stimulering arbeidsdeelname minderheden
WIA – wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WSW – Wet sociale werkvoorziening
WW – Werkloosheidswet
ZW – Ziektewet
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