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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 Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand.” 

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/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/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):  

Het bestand is beschikbaar over de periode 1999 t/m 2021 (longitudinaal). 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 LET OP: herziening 2021: 

- De werkloosheidsuitkeringen zijn vanaf 2009 gebaseerd op gegevens uit de 

Polisadministratie (RP2POLISJJJJBUSMMVV-bestanden) 

- Werkloosheidsuitkeringen bestaan uit de som van de soorten inkomstenverhoudingen 

(SRTIV): 18, 33, 35, 61D, 62D 

61D: als lft begin verslagjaar<AOWleeftijd en nergens in het jaar AO-uitkering 

62D: als lft begin verslagjaar<AOWleeftijd  

- Bij de berekening van de gemiddelde maandbedragen wordt uitgegaan van het 

betalingsconcept. Dit betekent dat een persoon als pensioenontvanger wordt 

beschouwd als hij in het verslagjaar een positief bedrag heeft ontvangen. De 

betalingsperiode bestaat uit de maanden dat een persoon een positief bedrag heeft 

ontvangen en de maanden met een bedrag<=0 die ingesloten zitten tussen 2 maanden 

met een positief bedrag. Vervolgens wordt het totale jaarbedrag gelijkelijk verdeeld 

over de periode(n) dat er betalingen waren, zoals hiervoor beschreven. 

- Vanaf verslagjaar 2006 zijn de sleutels RINPERSOONS+RINPERSOON 

volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt op basis van VTVPERSOONTABVV. Daardoor 

zijn de veel records met RINPERSOONS='S' omgezet in een RINPERSOONS='R'. 

Dit betekent dat een deel van de records vóór 2006 niet koppelbaar is met 2006 en 

later. Dit geldt voor een deel van de records van personen die geen deel uitmaken van 

de bevolking van Nederland. Als je de gegevens uit het bestand van deze personen in 

de tijd wilt kunnen koppelen moeten de sleutels RINPERSOONS+RINPERSOON 

van het bestand voor de jaren 1999-2005 eerst volgtijdelijk vergelijkbaar worden 

gemaakt door gebruik te maken van de bestand VTVPERSOONTABVV. 

 Voor dit bestand geldt t = voorlopig en t - 1 en eerdere jaren zijn definitief. 

 Let op de jaren 2011 t/m 2014 zijn herzien vanwege de gebruikte informatie uit de  

gereviseerde inkomensbestanden.  

 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 

“Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand”. 

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 

Gemiddeld maandelijkse bedrag aan werkloosheidsuitkering van personen met een 

werkloosheidsuitkering in de verslagmaand. 

Mean monthly amount of unemployment benefit of persons with such a benefit in a certain 

month. 

Beschrijving van de populatie 

Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand. 

Methodologie 

Voor de bepaling van onderhavige variabele wordt gebruik gemaakt van de componenten 

OVUITKMNDBEDRAGBUS, OVUITKPERSOONBUS en WWMNDBEDRAGBUS  

Procesverloop 

Uit component OVUITKMNDBEDRAGBUS worden records geselecteerd die volgens 

component OVUITKPERSOONBUS getypeerd zijn als uitkeringen Wachtgeld overheid. 

Deze worden samengevoegd met de records uit WWMNDBEDRAGBUS. Maandbedragen 

van ontvangers die kleiner of gelijk zijn aan nul euro zijn op 1 euro gezet. De maandbedragen 

worden gebruikt voor de afbakening van de variabele sociaaleconomische categorie (SECM). 

Bijlagen 

variabelenwaardenSECMWERKLMNDBEDRAGBUS.xlsx 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ovuitkmndbedragbus-personen-met-overige-uitkering-maand
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/ovuitkpersoonbus-personen-met-overige-uitkering-jaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wwmndbedragbus-maandbedragen-ww-uitkering
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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 AANVSECMWERKLMNDBEDRAG A8 

4 EINDSECMWERKLMNDBEDRAG A8 

5 SECMWERKLMNDBEDRAG F8 
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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 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINPERSOON 

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de persoon. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met de indicator voor de oorsprong van persoon-id identificeert dit nummer een uniek 

natuurlijk persoon. 

AANVSECMWERKLMNDBEDRAG 

BEGINDATUM MAANDBEDRAG 

Definitie  

Begindatum van de geldigheidsperiode van een record. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: JJJJMMDD 

EINDSECMWERKLMNDBEDRAG 

EINDDATUM MAANDBEDRAG 

Definitie  

Einddatum van de geldigheidsperiode van een record. 

Toelichting bij het gebruik  

Datumnotatie: JJJJMMDD 

 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie secmwerklmndbedragbus       10 

SECMWERKLMNDBEDRAG 

MAANDBEDRAG WERKLOOSHEIDSUITKERING SECM 

Definitie  

Bedrag aan werkloosheidsuitkering van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Gemiddeld maandelijks bedrag aan werkloosheidsuitkering van personen in de verslagmaand. 

Het gaat om personen met in de betreffende verslagmaand een uitkering in het kader van de 

Werkloosheidswet (WW) of Wachtgeldregeling overheid. Deze definitie wordt gebruikt in de 

component SECMBUS en de afbakening van de variabele SECM. 

Toelichting bij het gebruik  

Uitkeringen in het kader van de Toeslagenwet behoren strikt genomen tot de sociale 

voorzieningen (overig), maar zijn in de productie van de eindbestanden/componenten 

toegevoegd aan WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en zijn in de bestaande 

componenten niet als zodanig herkenbaar en zijn dus in de betreffende maandbedragen 

opgenomen. Maandbedragen van ontvangers die kleiner of gelijk zijn aan nul euro zijn op 1 

euro gezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/secmbus-personen-sociaaleconomische-categorie
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

SECMWERKLMNDBEDRAGBUSV20211 Vervangt V20201  

 


