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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 werkloosheidsuitkeringen.” 

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):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 201301 t/m 202212. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Maandbestanden gemaakt vanaf verslagjaar 2013. 

 In deze bestanden komen (op basis van RINPERSOONS en RINPERSOON) 'dubbele' 

records voor. Een persoon kan namelijk meerdere uitkeringen hebben in de 

verslagperiode. Een uitkering wordt dan ook geïdentificeerd door RINPERSOONS,  

RINPERSOON en WUSVolgnr1A. 

 Vanaf verslagjaar 2013 is dit de opvolger van WWUITKERINGINT. 

 Combinatie WWuitkeringint- en WUSuitkering1Atab-bestanden voor 

longitudinaal onderzoek 

Voor longitudinaal onderzoek wordt vaak de vraag gesteld hoe deze bestanden te 

combineren zijn. De WWuitkeringint en WUSuitkering1Atab hebben geen 

overeenkomende sleutels en kunnen niet zonder meer  aan elkaar gekoppeld worden.  

De variabele vrlwwgevalnr is een variabele die voor interne doeleinden aangemaakt is en 

niet bedoeld voor een longitudinale koppeling. Een alternatief  is om RINPERSOONS en 

RINPERSOON in combinatie met vrlaanvanguitkering / wusaanvanguitkering1a te 

gebruiken. Hierbij treedt het probleem op dat bij controles van een dataset soms de 

aanvangsdatum bijgewerkt wordt en de dataset dus niet meer de originele aanvangsdatum 

bevat. Deze observaties zijn niet meer longitudinaal te koppelen.  

Let op bij  het gebruik van WUSuitkering1Atab: WUSVolgnr1A wordt maandelijks 

aangemaakt en is niet bedoeld  voor longitudinaal gebruik. Het is een volgnummer dat 

samen met RINPERSOONS en RINPERSOON een uitkering alleen uniek identificeert in 

de bewuste verslagmaand. Dezelfde uitkering kan in de volgende maand een andere 

volgnummer hebben. 

De indicator die de status van het uitkeringsrecht aangeeft. 

De dataset WUSuitkering1Atab bevat de variabele WUSIndic1A, terwijl deze informatie 

juist opgesplitst is in de dataset WWuitkeringint. WUSIndic1A combineert de informatie 

uit de afzonderlijke variabelen van de dataset WWuitkeringint: 

10000: toegekend (incl. herleefd) 

01000: herleefd 

00100: afgewezen 

00010: beëindigd 

00001: lopend 

00000: geen van bovengenoemde status van toepassing 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/wwuitkeringint-werkloosheidswet-uitkeringen--vanaf-2013-opgevolgd-door-wusuitkering1atab--
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Verticale optelling levert combinaties op welke in een verslagperiode van toepassing 

kunnen zijn. 

Bijvoorbeeld: recht is herleefd IN en lopend ULTIMO verslagperiode. 

10000: toegekend (incl. herleefd) 

01000: herleefd 

00001: lopend 

11001 is het resultaat. 

 Dus de categorieën sluiten elkaar uit. Toegekend betekent ingestroomd in de maand. Een 

uitkering die alleen lopend is in de maand, is dus in een andere maand toegekend.  

 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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Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 6 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 7 

Onderwerp microdatabestand(en) .................................................................................................. 7 

Beschrijving ................................................................................................................................... 7 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 7 

Methodologie ................................................................................................................................. 7 

Procesverloop ................................................................................................................................. 7 

Bijlagen .......................................................................................................................................... 7 

3. Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 8 

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 8 

Toelichting op de variabelen ............................................................................................. 9 

RINPersoonS .................................................................................................................................. 9 

RINPersoon .................................................................................................................................... 9 

WUSVolgnr1A............................................................................................................................... 9 

WUSSector1A .............................................................................................................................. 10 

WUSAanvanguitkering1A ........................................................................................................... 13 

WUSEindeuitkering1A ................................................................................................................ 13 

WUSEerstedag1A ........................................................................................................................ 14 

WUSMaximumduur1A ................................................................................................................ 14 

WUSReferteperiode1A ................................................................................................................ 14 

WUSOmvang1A .......................................................................................................................... 15 

WUSHerkomst1A ........................................................................................................................ 15 

WUSRedenbeeindiging1A ........................................................................................................... 15 

WUSNuluitkering1A ................................................................................................................... 16 

WUSAantalweken1A ................................................................................................................... 17 

WUSDuuruitkering1A ................................................................................................................. 17 

WUSIndic1A ................................................................................................................................ 18 

WUSLeefvorm1A ........................................................................................................................ 18 

WUSLaatstebetaaldag1A ............................................................................................................. 19 

WUSFondscode1A ....................................................................................................................... 19 

WUSGrondslag1A ....................................................................................................................... 20 

WUSBedraguitkering1A .............................................................................................................. 20 

WUSBedragTw1A ....................................................................................................................... 21 

WUSBuitenland1A ...................................................................................................................... 21 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 22 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie wusuitkering1atab       6 

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 werkloosheidsuitkeringen”. 

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 op grond van de Werkloosheidswet (WW). 

Deze component bestaat uit alle werkloosheidsuitkeringen aan personen die op enig moment 

in de verslagmaand lopend waren, waarvoor na het einde van het recht op uitkering nog een 

nabetaling is gedaan en aanvragen die zijn afgewezen. Belangrijkste kenmerken die in het 

bestand voorkomen: uitgekeerde bedragen, reden van beëindiging van de uitkering, fonds ten 

laste waarvan de uitkering wordt gebracht. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie van de component bestaat uit alle werkloosheidsuitkeringen aan personen die op 

enig moment in de verslagmaand lopend waren, waarvoor na het einde van het recht op 

uitkering nog een nabetaling is gedaan en aanvragen die zijn afgewezen. 

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 

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 opnieuw ter verrinning aangeboden. Bij de 

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

van de component VTVPERSOONTABVV. 

Bijlagen 

variabelenwaardenWUSUITKERING1ATAB.xlsx 

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

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPersoonS A1 

2 RINPersoon A9 

3 WUSVolgnr1A A15 

4 WUSSector1A A3 

5 WUSAanvanguitkering1A A8 

6 WUSEindeuitkering1A A8 

7 WUSEerstedag1A A8 

8 WUSMaximumduur1A A8 

9 WUSReferteperiode1A F2 

10 WUSOmvang1A F2 

11 WUSHerkomst1A A1 

12 WUSRedenbeeindiging1A A2 

13 WUSNuluitkering1A A1 

14 WUSAantalweken1A F2 

15 WUSDuuruitkering1A F3 

16 WUSIndic1A F5 

17 WUSLeefvorm1A A1 

18 WUSLaatstebetaaldag1A A8 

19 WUSFondscode1A A2 

20 WUSGrondslag1A F6 

21 WUSBedraguitkering1A F10 

22 WUSBedragTw1A F10 

23 WUSBuitenland1A 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  

Omdat het Burgerservicenummer (BSN), voorheen het Sociaal-fiscaalnummer (Sofinummer) 

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 BSN naar een RINPersoon geschiedt door het CBS. 

WUSVolgnr1A 

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

de verslagperiode. 

Definitie  

Een volgnummer van een uitkering sociale voorziening. 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer wordt bij de verwerking van de brongegevens gegenereerd, om een unieke 

identificatie van records mogelijk te maken. De combinatie RINPersoonS en RINPersoon 

hoeft niet uniek te zijn. Aan dezelfde persoon kunnen gelijktijdig meerdere lopende 

uitkeringen zijn toegekend. 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie wusuitkering1atab       10 

WUSSector1A 

UWV-sectorindeling van het bedrijfs- en beroepsleven waartoe de (voormalige) werkgever 

van de uitkeringsgerechtigde behoort. 

Definitie  

Economische activiteit gebaseerd op de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV). 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de sectorindeling die de Belastingdienst gebruikt bij het indelen van bedrijven volgens 

de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). De sectorindeling was tot 1 januari 2020 

van belang voor het vaststellen van de hoogte van de WW-premie. Met de invoering van de 

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de sectorindeling in de premieheffing voor de WW 

afgeschaft. Vanaf 1 januari 2020 bepaalt het soort arbeidscontract (vast of flexibel) de hoogte 

van de WW-premie. Niet alle codes opgenomen in de codelijst van deze variabele zijn van 

toepassing op de WW (zoals 'Jonggehandicapten'). Deze sectorindeling wordt gehanteerd door 

het UWV. Codering 1 tot en met 69 is afkomstig uit de met ingang van 1 januari 2006 vervallen 

'regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren'. Vanaf 1 januari 2020 valt een 

groot deel van de uitzendwerkgevers onder sector 52 Uitzendbedrijven. Voorheen kon een 

uitzendwerkgever ook zijn ingedeeld in de sector waar de uitlening plaatsvond. 

Codelijst 

Waarde Label 

001 Agrarisch bedrijf 

002 Tabakverwerkende industrie 

003 Bouwbedrijf 

004 Baggerbedrijf 

005 Houten emballage-, houtwaren- en borstelindustrie 

006 Timmerindustrie 

007 Meubel- en orgelbouwindustrie 

008 Groothandel in hout, zagerijen en houtbereidingsindustrie 

009 Grafische industrie 

010 Metaalindustrie 

011 Elektrotechnische industrie 

012 Metaalnijverheid 

013 Bakkerijen 

014 Suikerverwerkende industrie 

015 Slagersbedrijven 

016 Slagers overig 

017 Detailhandel en ambachten 

018 Reiniging 

019 Grootwinkelbedrijf 

020 Havenbedrijven 

021 Havenclassificeerders 
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Waarde Label 

022 Binnenscheepvaart 

023 Visserij 

024 Koopvaardij 

025 Vervoer KLM 

026 Vervoer NS 

027 Vervoer KPN 

028 Taxi- en ambulancevervoer 

029 Openbaar vervoer 

030 Besloten busvervoer 

031 Overig personenvervoer te land of in de lucht 

032 Overig goederenvervoer te land of in de lucht 

033 Horeca algemeen 

034 Horeca catering 

035 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 

036 Overheidsdiensten 

037 Overheid dienstplichtig 

038 Banken 

039 Verzekeringswezen 

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- en keramische industrie 

049 Chemische industrie 

050 Voedingsindustrie 

051 Algemene industrie 

052 Uitleenbedrijven 

053 Bewakingsondernemingen 

054 Culturele instellingen 

055 Overige takken van bedrijf en beroep 

056 Schildersbedrijf 

057 Stukadoorsbedrijf 

058 Dakdekkersbedrijf 

059 Mortelbedrijf 

060 Steenhouwersbedrijf 

061 Overheid: onderwijs en wetenschappen 

062 Overheid: rijk, politie en rechterlijke macht 

063 Overheid: defensie 
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Waarde Label 

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 Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)-voorzieningen 

801 VUT-stichtingen 

802 Algemene Bijstandswet/ nieuwe Algemene bijstandswet 

(ABW/nABW) 803 Rijksgroepsregeling Werkeloze Werknemers (RWW) 

804 Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidongeschikte 

werkloze Werknemers (IOAW) 805 Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidongeschikte 

gewezen Zelfstandigen (IOAZ) 806 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) 

807 Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf vreemdelingenwet 

(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 

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, voormalig bv onbekend 
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WUSAanvanguitkering1A 

Datum eerste werkloosheidsdag of herleefd recht. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde formeel is aangevangen. 

Toelichting bij de definitie  

De datum van eerste aanvang van het recht (datum eerste werkloosheidsdag) of, als er 

herleving heeft plaatsgevonden, de begindatum van het herleefde recht op een WW-uitkering. 

De datum van de eerste werkloosheidsdag is de eerste dag waarbij sprake is van werkloosheid 

o.b.v. de Werkloosheidswet. Dit kenmerk bevat de daadwerkelijke datum van de eerste 

werkloosheidsdag. Wanneer sprake is van een afgewezen recht wordt het kenmerk gevuld met 

de vermoedelijke eerste werkloosheidsdag. Formaat kenmerk: JJJJMMDD. 

Toelichting bij het gebruik  

88888888 = Niet van toepassing  

99999999 = Onbekend 

WUSEindeuitkering1A 

De datum waarop de uitkeringsverhouding tussen de uitkerende instantie en de 

uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is beëindigd. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is beëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

De datum waarop het recht is beëindigd. NB Dit is de eerste dag waarop geen recht meer 

bestaat op uitkering. Het gaat hier bijvoorbeeld om het formeel beëindigen van het recht zoals 

bij werkhervatting, het bereiken van de maximum uitkeringsduur of administratieve 

beëindigingen, zoals 'statistisch beëindigd i.v.m. 6 maanden geen betaling gehad'. Formaat 

kenmerk: JJJJMMDD. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is vanaf januari 2021 kwalitatief verbeterd. Het systeem van het UWV kan 

voor een WW-uitkering een set beëindigingsdatums genereren. De oudste beëindigingsdatum 

bevat de echte beëindigingsdatum. Deze wordt vanaf 2021 aangeleverd aan het CBS. Tot voor 

2021 werd de recentste beëindigingsdatum aangeleverd aan het CBS. Dat betekent een datum 

die later ligt dan wanneer de feitelijke beëindiging inging. De kwalitatieve verbetering van 

deze variabele heeft het grootste effect bij beëindigingen in de buurt van indexeringsmaanden 

(januari en juli).  

88888888 = Niet van toepassing  

99999999 = Onbekend 
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WUSEerstedag1A 

De datum waarop de uitkeringsverhouding tussen de uitkerende instantie en de 

uitkeringsgerechtigde formeel is aangevangen. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde formeel is aangevangen. 

Toelichting bij de definitie  

De datum van de eerste werkloosheidsdag is de eerste dag waarbij sprake is van werkloosheid 

o.b.v. de Werkloosheidswet. Dit kenmerk bevat de daadwerkelijke datum van de eerste 

werkloosheidsdag. Wanneer sprake is van een afgewezen recht wordt het kenmerk gevuld met 

de vermoedelijke eerste werkloosheidsdag. Formaat kenmerk: JJJJMMDD. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend. 

99999999 = Onbekend 

WUSMaximumduur1A 

Vermoedelijke einddatum uitkering. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen de uitkerende instantie en de 

uitkeringsgerechtigde vermoedelijk zal worden beëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

De vermoedelijke datum waarop het recht op WW-uitkering zal eindigen wegens het bereiken 

van de maximale uitkeringsduur. Dat gebeurt wanneer het recht zonder relevante onderbreking 

volledig in duur zal worden verbruikt. NB Dit is de eerste dag waarop geen recht meer bestaat 

op uitkering. Deze datum wordt naar de toekomst doorgeschoven wanneer er onderbreking 

van het recht plaatsvindt. Gedeeltelijke beëindiging van een recht leidt niet tot een 

verschuiving van deze datum. Formaat kenmerk: JJJJMMDD. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend. 

88888888 = Niet van toepassing  

99999999 = Onbekend 

WUSReferteperiode1A 

Het gemiddeld aantal arbeidsuren per week gedurende de referteperiode. 

Definitie  

Aantal arbeidsuren waarbij arbeid is verricht in een dienstbetrekking. 

Toelichting bij de definitie  

Het gemiddeld aantal arbeidsuren waarop per week arbeid is verricht in de 

dienstbetrekking(en) voorafgaand aan het intreden van de werkloosheid gedurende de 

referteperiode. De referteperiode is een wettelijk vastgesteld aantal weken direct voorafgaand 
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aan de eerste werkloosheidsdag. Deze periode dient als basis voor het bepalen van het aantal 

weken waarin de werknemer heeft gewerkt en het al dan niet recht hebben op een WW-

uitkering. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend 88 = Niet van toepassing 99 = Onbekend 

WUSOmvang1A 

Het aantal uren per week waarop het recht op WW-uitkering is gebaseerd. 

Definitie  

Het aantal uren waarop het recht op een werkloosheidsuitkering is gebaseerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal uren per week hier vermeld, is het aantal uren dat de basis vormt voor de WW-

uitkering. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend. De volgende waarden hebben als betekenis: 88 Niet 

van toepassing 99 Onbekend 

WUSHerkomst1A 

Voorafgaande categorie sociale verzekeringen volgens de UWV-herkomstcodering waartoe 

de uitkeringsgerechtigde behoorde. 

Definitie  

Categorie sociale verzekeringen volgens de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

(UWV)-herkomstcodering waartoe een uitkeringsgerechtigde behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft aan uit welke categorie van de sociale verzekeringen, volgens de 

administratieve gegevens van het UWV, de uitkeringsgerechtigde afkomstig is. Bepalend is 

de dag voorafgaand aan de dag waarop het recht op een WW-uitkering aanvangt. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Bedrijfsleven 

2 Vanuit AAW/WAO 

3 Vanuit ZW, incl. zieke WW'ers 

4 Vrijwillig verzekerd 

5 Overige w.o. Beroepsmilitairen, WSW-ers, overgangsgevallen 

6 Vanuit WIA 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

WUSRedenbeeindiging1A 

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

uitkeringsgerechtigde. 
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Definitie  

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

uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft aan waarom het WW-recht van de persoon is beëindigd. Het kan hier gaan 

om het beëindigen van het recht, administratieve beëindigingen of uitsluitingsgronden. Er is 

ook een code voor uitkeringen die ten onrechte zijn toegekend en derhalve zijn beëindigd. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Wegens afwijzing 

02 Overlijden 

03 Bereiken leeftijd van 65 jaar 

04 Werkhervatting anders dan als zelfstandige 

06 Werkhervatting als zelfstandige 

07 Overgang naar WAO met een mate AO van tenminste 80 % 

08 Overgang naar ZW 

09 Nul-uitkering a.g.v. maatregel van onbeperkte duur 

10 Bereiken maximum uitkeringsduur 

11 Bereiken maximum uitkeringsduur en verwezen naar sociale 

dienst 

12 Niet beschikbaar voor arbeid wegens volgen van scholing 

13 Niet beschikbaar voor arbeid overig 

14 Nul-uitkering i.v.m. inkomstenverrekening (anders dan ZW) 

15 Geen werkbriefje ingeleverd 

16 Overige administratieve redenen 

17 Overige niet genoemde redenen 

18 Verhuizing 

19 Overgang naar WAZO 

20 Proefplaatsing 

21 Einde ondersteuningstermijn zelfstandige 

22 Niet nakomen van verplichting tot informatieverstrekking 

23 Frauduleus handelen 

24 Afzien van uitkering 

25 Uurverlies < 5 

26 Stopzetten uitkering en recht op initiatief verzekerde 

50 Convergentie (in oude systemen) 

77 Statistisch beëindigd i.v.m. 6 maanden geen betaling gehad 

88 Niet van toepassing 

99 Onbekend 

WUSNuluitkering1A 

Nuluitkering of geen uitkering van tijdelijke aard gedurende minimaal één week in de 

verslagperiode, volgens de UWV-codering. 
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Definitie  

Nuluitkering of geen uitkering van tijdelijke aard, volgens de Uitvoeringsinstituut 

Werknemersverzekeringen (UWV)-codering. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft aan of in de verslagperiode over één of meer weken sprake is (geweest) van 

een nuluitkering of geen uitkering van tijdelijke aard. Met een nuluitkering wordt bedoeld dat 

er geen betaling heeft plaatsgevonden, terwijl het recht op een WW-uitkering doorloopt, dan 

wel dat er (nog) geen beëindiging heeft plaatsgevonden. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onvoldoende. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Wel uitkering 

1 Nuluitkering vanwege maatregel/boete 

2 Geen uitkering vanwege tijdelijk werk en dossier nog niet 

afgesloten 3 Geen uitkering, overige reden 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

WUSAantalweken1A 

Het aantal weken waarin sprake was van een nuluitkering of geen uitkering van tijdelijke aard. 

Definitie  

Het aantal weken waarin sprake was van een nuluitkering of geen uitkering van tijdelijke aard. 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal weken waarin sprake was van een nuluitkering of geen uitkering van tijdelijke aard. 

Dit kenmerk geeft aan hoeveel weken er sprake was van een nuluitkering of geen (definitieve) 

uitkering bij een definitief vastgesteld recht op uitkering. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend. De volgende waarden hebben als betekenis: 88 Niet 

van toepassing 99 Onbekend 

WUSDuuruitkering1A 

Het aantal weken dat is verbruikt van het recht op WW-uitkering, sinds het recht is 

aangevangen of is herleefd. 

Definitie  

Duur verbruik van het recht op een Werkloosheidsuitkering, sinds het recht is aangevangen of 

is herleefd. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft het aantal kalenderweken aan dat reeds is verbruikt van het recht op WW-

uitkering (inclusief weken met nuluitkering wegens een maatregel en/of 
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inkomstenverrekening) sinds de datum van de eerste werkloosheidsdag of, als er herleving 

heeft plaatsgevonden, het laatst afgeleide herlevingsmoment. 

Toelichting bij het gebruik  

De volgende waarde heeft als betekenis: 999 Onbekend. 

WUSIndic1A 

Indicator die de status van het uitkeringsrecht aangeeft. 

Definitie  

De status van een uitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Kenmerk die aangeeft of het een nieuw, een beëindigd of een reeds bestaand uitkeringsrecht 

betreft, danwel een nabetaling. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nabetaling/overig/onbekend 

1 Lopende uitkering 

10 Beëindigde uitkering 

100 Afgewezen uitkering 

110 Afgewezen en beëindigde uitkering 

10000 Toegekende uitkering 

10001 Toegekende en lopende uitkering 

10010 Toegekende en beëindigde uitkering 

11000 Herleefde uitkering 

11001 Herleefde en lopende uitkering 

11010 Herleefde en beëindigde uitkering 

WUSLeefvorm1A 

Samenlevingsvorm volgens de UWV-leefvormcodering. 

Definitie  

Samenlevingsvorm van een huishouden volgens de leefvormcodering van het 

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft aan welke samenlevingsvorm op de uitkeringsgerechtigde van toepassing 

is, volgens de administratieve gegevens van het UWV. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ongehuwd; samenwonen onbekend 

2 Ongehuwd; niet samenwonend; geen kind 

3 Ongehuwd; samenwonend 
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Waarde Label 

4 Gehuwd; samenwonen onbekend 

5 Gehuwd; niet samenwonend; geen kind 

6 Gehuwd; samenwonend 

7 Ongehuwd; niet samenwonend; afh. kind 

8 Gehuwd; niet samenwonend; afh. kind 

9 Onbekend 

WUSLaatstebetaaldag1A 

De datum van de laatste dag van de periode die is uitgekeerd. 

Definitie  

De datum van de laatste dag van de uitkeringsperiode. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft de laatste dag weer van de periode die is uitgekeerd. NB Het betreft dus 

niet de dag waarop de betaling plaatsvindt. Formaat kenmerk: JJJJMMDD. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend  

888888 = Niet van toepassing  

999999 = Onbekend 

WUSFondscode1A 

Fonds en uitkeringsfase. 

Definitie  

Fonds en uitkeringsfase. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk geeft het fonds aan ten laste waarvan de laatste uitkeringsdag in de verslagperiode 

wordt gebracht en de uitkeringsfase waarin het zich bevindt. Bijvoorbeeld als in het eerste deel 

van een verslagperiode de uitkering ten laste van het Wachtgeldfonds en het tweede deel van 

een verslagperiode de uitkering ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) wordt 

gebracht, dan wordt de code gebaseerd op Awf. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Wachtgeldfonds kortdurend 

2 Wachtgeldfonds loongerelateerde uitkering 

3 AWf, kortdurende uitkering 

4 AWf, loongerelateerde uitkering 

5 AWf, vervolguitkering 

6 AAf en/of Aof 

7 Uitkering voorschot en fonds niet vastgesteld 

13 UFO, kortdurende uitkering 

14 UFO, loongerelateerde uitkering 

15 UFO, vervolguitkering 
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Waarde Label 

20 Wachtgeld-basis-75 

21 Wachtgeld-basis-70 

22 Wachtgeld-verlengd-70 

23 Wachtgeld-vervolg-70 

24 Awf-basis-75 

25 Awf-basis-70 

26 Awf-verlengd-70 

27 Awf-vervolg-70 

40 UFO-basis-75 

41 UFO-basis-70 

42 UFO-verlengd-70 

43 UFO-vervolg-70 

88 Niet van toepassing 

99 Fondscode onbekend 

WUSGrondslag1A 

Grondslag voor berekening uitkeringsbedrag. 

Definitie  

Het bedrag dat de basis vormt voor de berekening van de hoogte van een uitkeringsbedrag. 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is het bruto dagloon, inclusief een evenredig deel van de vakantietoeslag. Het 

bedrag is begrensd op het maximum dagloon sociale verzekeringen. Eventuele 

verminderingen voortvloeiend uit inkomstenverrekening, maatregelen/boeten, verminderde 

beschikbaarstelling, vakantietoeslagreservering zijn hier niet in mindering gebracht. Bij 

gedeeltelijke werkhervatting wordt het dagloon niet aangepast. Het bedrag wijzigt wel als 

gevolg van indexering. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend Onderstaande waarden hebben als bijbehorende 

betekenis: 888888 Niet van toepassing 999999 Onbekend. 

Codelijst 

Waarde Label 

888888 Niet van toepassing 

999999 Onbekend 

WUSBedraguitkering1A 

Bedrag dat in het kader van de Werkloosheidswet is uitgekeerd. 

Definitie  

Bedrag dat in het kader van de Werkloosheidswet is uitgekeerd aan een uitkeringsgerechtigde. 

Toelichting bij de definitie  
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Dit kenmerk is het totaal van alle bedragen die in verband met een WW-uitkering in de 

verslagperiode zijn uitgekeerd. Het betreft het bedrag aan WW-uitkering, inclusief eventueel 

voorschot en uitgekeerd vakantiegeld en na aftrek van bedragen voortvloeiend uit 

inkomstenverrekening en/of maatregelen. 

WUSBedragTw1A 

Bedrag dat in het kader van de Toeslagenwet is uitgekeerd. 

Definitie  

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

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is het totaal van alle bedragen die in verband met een TW-uitkering in de 

verslagperiode zijn uitgekeerd. Het betreft het bedrag aan TW-uitkering, inclusief eventueel 

voorschot en uitgekeerd vakantiegeld en na aftrek van bedragen voortvloeiend uit 

inkomstenverrekening en/of maatregelen. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onbekend. 

WUSBuitenland1A 

Woont de uitkeringsgerechtigde in Nederland of in het buitenland? 

Definitie  

Woont een uitkeringsgerechtigde in het buitenland? 

Toelichting bij de definitie  

Dit kenmerk is afgeleid van de postcode in de UWV-registratie. 

Toelichting bij het gebruik  

De kwaliteit van dit kenmerk is onvoldoende. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Uitkering verstrekt aan persoon niet woonachtig in het buitenland 

1 Uitkering verstrekt aan persoon woonachtig in het buitenland 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

140110 VRLWUSUITKERING1ATAB 201301-06V1 Eerste plaatsing  
140227 VRLWUSUITKERING1ATAB 2013V1 Eerste plaatsing, vervangt  201301-06V1 

140917 VRLWUSUITKERING1ATAB 201401-06V1 Eerste plaatsing 

WUSUITKERING1ATAB 2014V1 Eerste plaatsing, vervangt  201401-06V1 

WUSUITKERING1ATAB 2013V1 Vervangt 140227 VRLWUSUITKERING1ATAB 

2013V1 

WUSUITKERING1ATAB201501-06V1 Eerste plaatsing 

WUSUITKERING1ATAB 2015V1 Eerste plaatsing, vervangt  201501-06V1 

WUSUITKERING1ATAB201601-06V1 Eerste plaatsing 

WUSUITKERING1ATAB 2016V1 Eerste plaatsing, vervangt  201601-06V1 

WUSUITKERING1ATAB 2013V2 Definitieve versie. Kwalitatieve verbetering van 

variabele WUSEindeuitkering1A 
WUSUITKERING1ATAB 2014V2 Definitieve versie. Kwalitatieve verbetering van 

variabele WUSEindeuitkering1A 
WUSUITKERING1ATAB 2015V2 Definitieve versie. Kwalitatieve verbetering van 

variabele WUSEindeuitkering1A 
WUSUITKERING1ATAB 2016V2 Definitieve versie. Kwalitatieve verbetering van 

variabele WUSEindeuitkering1A 
WUSUITKERING1ATAB201701-06V1 Eerste plaatsing 

WUSUITKERING1ATAB2017V1 Eerste plaatsing, vervangt  201701-06V1 

WUSUITKERING1ATAB201801-06V1 Eerste plaatsing 

WUSUITKERING1ATAB2018V1 Eerste plaatsing, vervangt  201801-06V1 

WUSUITKERING1A201301-201612TABV2 Eerste plaatsing maandbestanden 

WUSUITKERING1A201701-201912TABV1 Eerste plaatsing maandbestanden 

WUSUITKERING1A202001-202012TABV1 Eerste plaatsing maandbestand 

WUSUITKERING1A202101-202112TABV1 Eerste plaatsing maandbestand 

WUSUITKERING1A202201-202210TABV1 Eerste plaatsing maandbestand 

WUSUITKERING1A202210TABV2 Definitieve versie.  De variabele 

WUSNuluitkering1A zat niet juist in het 

bestand. Door het UWV gecorrigeerd. 

WUSUITKERING1A202211TABV1 Eerste plaatsing maandbestand 

WUSUITKERING1A202212TABV1 Eerste plaatsing maandbestand 

 


