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9.30 uur 

Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Persbericht 
Werkloosheid eerste kwartaal  
Het aantal geregistreerde werklozen is in het eerste kwartaal van dit jaar 
gemiddeld uitgekomen op 161 duizend. Ten opzichte van dezelfde periode 
van het vorig jaar is het aantal geregistreerde werklozen nu nog 15 duizend 
lager. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.  

 

Geregistreerde werkloosheid eerste kwartaal 

In de maanden januari - maart van dit jaar was het aantal geregistreerde 
werklozen gemiddeld 161 duizend. Door seizoensinvloeden is de 
werkloosheid in deze periode van het jaar altijd hoger dan in de rest van het 
jaar. Na verwijdering van deze invloeden komt het werkloosheidscijfer uit op 
145 duizend. Dat is achtduizend hoger dan in december - februari en 
elfduizend hoger dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Dit betekent echter 
nog niet dat de werkloosheid nu stijgt. De werkloosheidscijfers zijn namelijk 
gebaseerd op een steekproefonderzoek en hebben daarom een 
onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan het beste 
over een wat langere periode worden vastgesteld. 

Al vanaf het voorjaar van 2001 laten de werkloosheidscijfers weinig 
verandering zien. Gecorrigeerd voor seizoeneffecten ligt het aantal 
geregistreerde werklozen tussen de 135 en 150 duizend. De veranderingen 
zijn gering en vallen binnen de onnauwkeurigheidsmarge van de 
steekproefuitkomsten. Dat geldt dus ook voor het verschil tussen het 
werkloosheidscijfer van het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste 
kwartaal van dit jaar. Voor conclusies over de ontwikkeling van de 
werkloosheid moeten de cijfers van de komende maanden worden afgewacht.  

 

Werkloosheid lager dan jaar geleden 

Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden is het aantal werklozen nu 
vijftienduizend lager. Vooral het aantal werklozen dat langer dan een jaar staat 
ingeschreven is afgenomen. 

 
 

Voor achtergrondinformatie en meer details over dit onderwerp kunt u contact 
opnemen met mw. drs. I. Beckers, tel. (045) 570 73 23. 
 
Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS. 
Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl 
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Technische toelichting 
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een Centrum voor Werk en 
Inkomen (CWI) staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een betaalde 
baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van 
minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde 
werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de CWI’s en de Enquête 
beroepsbevolking van het CBS, een steekproefonderzoek dat maandelijks 
onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. 

De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge 
omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote 
veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode 
aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de 
werkloosheid. 

Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert 
het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeids-
aanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of 
minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of 
meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.  

Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen 
die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of 
meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, 
op zoek is naar werk, enzovoorts).  

Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een 
bijstands- of ww- uitkering.  
 
 
Indicatoren onbenut arbeidsaanbod 
 1992 1997 1998 1999 2000 2001 
       x 1 000     
       
Geregistreerde werkloosheid 336 375 287 221 188 146 
Werkloze beroepsbevolking 411 438 348 292 270 248 
Wil betaald werk hebben       
van >= 12 uur 

 
974 

    
1020 

 
914 

 
805 

      
712 

      
661 

Mensen met bijstand* 480 457 416 380 348 . 
Aantal ww-uitkeringen 214 355 306 249 204 178* 
       

. = gegevens ontbreken 
* = voorlopig cijfer 
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Tabel 1. Geregistreerde werklozen  1) 

 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 

           
 x 1 000         

           
 Oorspronkelijke cijfers       

           
1995 484 497 477 465 446 445 453 453 450 451 459 463 

1996 468 469 465 441 418 415 433 441 438 431 432 437 

1997 429 415 399 381 376 378 379 372 351 349 336 340 

1998 346 346 318 289 270 270 273 271 265 262 260 265 

1999 263 265 246 227 216 209 213 212 211 206 189 201 

2000 201 217 201 195 173 171 169 176 181 190 186 187 

2001 184 176 155 134 132 132 135 141 140 141 135 146 

2002 152 161         

           
 Verandering t.o.v. een jaar eerder       

           
1995 -11 -23 -23 -18 -15 -20 -17 -31 -34 -39 -21 -29 

1996 -16 -28 -12 -24 -28 -30 -20 -12 -12 -20 -27 -26 

1997 -39 -54 -66 -60 -42 -37 -54 -69 -87 -82 -96 -97 

1998 -83 -69 -81 -92 -106 -108 -106 -101 -86 -87 -76 -75 

1999 -83 -81 -72 -62 -54 -61 -60 -59 -54 -56 -71 -64 

2000 -62 -48 -45 -32 -43 -38 -44 -36 -30 -16 -3 -14 

2001 -17 -41 -46 -61 -41 -39 -34 -35 -41 -49 -51 -41 

2002 -32 -15         

           
 Na verwijdering van seizoensinvloeden      

           
1995 470 480 467 471 465 460 460 455 452 451 458 454 

1996 454 451 456 448 436 431 441 442 441 431 432 427 

1997 415 398 391 388 394 394 386 373 353 348 335 329 

1998 332 329 311 296 288 286 281 272 267 262 259 255 

1999 248 248 240 234 233 223 221 214 213 206 187 191 

2000 186 200 195 204 190 185 177 178 183 189 184 177 

2001 169 159 150 142 149 146 144 143 141 139 134 136 

2002 137 145         

           
 Gemiddelde verandering per maand in de laatste drie maanden   

           
1995 -7 0 -5 0 -5 -2 -4 -3 -3 -3 1 1 

1996 1 -2 1 -2 -5 -8 -2 2 3 -3 -3 -5 

1997 -5 -11 -12 -9 -1 1 -1 -7 -14 -13 -13 -8 

1998 -5 -2 -6 -12 -14 -8 -5 -5 -6 -6 -4 -4 

1999 -5 -4 -5 -5 -5 -6 -4 -6 -3 -5 -9 -7 

2000 -7 4 1 6 -3 -3 -9 -4 -1 4 2 -2 

2001 -7 -8 -9 -9 -3 -1 1 -2 -2 -2 -3 -2 

2002 -1 4         

           

Bron: CBS 

1) Driemaandsgemiddelden opgenomen onder de middelste maand.    
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Tabel 2. Geregistreerde werklozen naar geslacht en duur                         
               inschrijving 

 Geslacht  Duur inschrijving  Totaal  Werkloosheids-  

 man vrouw   <1 jaar ≥ 1 jaar   percentage   

        

 x 1 000      in % v.d.  

beroepsbevolking 

 

        

1995 260 204  217 247  464  7,0  

1996 240 201  219 221  440  6,6  

1997 199 176  180 195  375  5,5  

1998 155 132  132 155  287  4,1  

1999 115 106  110 111  221  3,1  

2000 98 90  106 82  188  2,6  

2001 77 69  94 52  146  2,0 * 

        

Jan.'01-Mrt.'01 98 78  114 62  176  2,4  

Jan.'02-Mrt.'02 82 79  110 52  161  2,2 * 

        

Bron: CBS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: CBS 

Geregistreerde werklozen
na verwijdering van seizoensinvloeden
x 1 000

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

'92 '93 '94 1995 '96 '97 '98 '99 2000 '01 '02


