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Verklaring van tekens

. gegevens ontbreken
* voorlopig cijfer
** nader voorlopig cijfer
x geheim
– nihil
– (indien voorkomend tussen twee getallen) tot 

en met
0 (0,0) het getal is kleiner dan de helft van de gekozen 

eenheid
niets (blank) een cijfer kan op logische gronden niet voorko-

men
2011–2012 2011 tot en met 2012
2011/2012 het gemiddelde over de jaren 2011 tot en met 

2012
2011/’12 oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., begin-

nend in 2011 en eindigend in 2012
2009/’10–
2011/’12 oogstjaar, boekjaar enz., 2009/’10 tot en met 

2011/’12
In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergege-
ven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

( ) Achter de titel is het nummer met de laatst gepubliceerde 
overeenkomstige tabel.
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Arbeid en sociale zekerheid
 – Werkloze beroepsbevolking, december 2011. 
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Inkomen en bestedingen 
 – Consumentenconjunctuuronderzoek, januari 2012. 
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Meer recente gegevens

Het Statistisch Bulletin biedt cijfers over slechts een beperkt 
aantal onderwerpen. In onze databank StatLine staan 
 gegevens van alle beschikbaargekomen CBS-statistieken. 
     U vindt daar ook een overzicht van statistieken waarvan de 
cijfers de laatste zeven dagen zijn geactualiseerd.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/cijfers/statline/recente-cijfers/default.htm
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Werkloosheid vrijwel onveranderd

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid 
kwam in december 2011 uit op 456 duizend personen. Dat 
komt overeen met 5,8 procent van de beroepsbevolking, 
evenveel als in november. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers 
van het CBS. 
Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal ingeschreven 
werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen in december 
hoger uitkwam dan een maand eerder.

Gemiddelde werkloosheid in 2011 gelijk aan 2010

In 2011 was gemiddeld 5,4 procent van de beroepsbevolking 
werkloos. Dat is evenveel als in 2010, toen de werkloosheid 
gedurende vrijwel het hele jaar daalde. Deze daling heeft 
zich in 2011 echter niet verder voortgezet.
Gedurende de eerste helft van 2011 veranderde de werk-
loosheid nauwelijks. Vanaf juli nam het aantal werklozen vier 
maanden op rij toe. In november en december bleef de 
werkloosheid weer vrijwel gelijk.
In 2011 lag het werkloosheidspercentage van 15- tot 25-jari-
gen met 9,8 bijna 2 procentpunt lager dan het jaar daarvoor. 
Daarentegen was de werkloosheid onder 25-plussers iets 
hoger dan in 2010. 

Bij UWV vrijwel evenveel jonge werkzoekenden als
eind 2010

UWV WERKbedrijf telde in december 473 duizend niet- 
werkende werkzoekenden, 17 duizend minder dan een jaar 
 geleden. Het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar lag 
op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Vergeleken met 
november is het aantal bij UWV WERKbedrijf ingeschreven 
werkzoekenden met 10 duizend toegenomen.

Minder WW-uitkeringen beëindigd vanwege
werkhervatting 

In december 2011 waren er 270 duizend lopende WW-uitke-
ringen. Dit is bijna 1 procent minder dan een jaar geleden. In 
december 2011 werden er 43 duizend nieuwe WW-uitkerin-
gen verstrekt, bijna evenveel als in december 2010. Het aan-
tal beëindigde uitkeringen, vooral die vanwege werk hervatting, 
was eind 2011 lager dan eind 2010. Voor een deel is dat het 
gevolg van de deeltijd-WW, die in 2010 nog een rol speelde.

Technische toelichting

Dit is een gezamenlijk persbericht over de werkloze be-
roepsbevolking van het CBS en de niet-werkende werkzoe-
kenden en de WW-uitkeringen van UWV.

Werkloosheid CBS
De officiële werkloosheid in Nederland is het cijfer van de 
werkloze beroepsbevolking. Dat zijn alle personen van 15–
64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur 
per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor 
twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn. 
Om de kortetermijnontwikkeling van de werkloosheid in 
beeld te brengen wordt uitgegaan van de voor seizoen-
invloeden gecorrigeerde cijfers. Deze cijfers houden reke-
ning met veranderingen in de werkloosheid die zich ieder 
jaar opnieuw voordoen. Zo is het gebruikelijk dat het aantal 
werklozen in januari en februari stijgt (bijvoorbeeld vanwege 
aflopende contracten of slechte weersomstandigheden). 
Ook in juli stijgt de werkloosheid doorgaans, waarna in 
 augustus de werkloosheid weer daalt (vooral bij jongeren). 
Dergelijke seizoeninvloeden hoeven niet in alle jaren precies 
gelijk te zijn. Voor vergelijkingen van de werkloosheid ten 
opzichte van een jaar geleden, kunnen de niet voor seizoen-
invloeden gecorrigeerde cijfers gebruikt worden.
De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn geba-
seerd op de Enquête Beroepsbevolking, een steekproef-
onderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in 
Nederland wordt gehouden. De uitkomsten van dit onder-
zoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. Voor het 
 beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid is het 
daarom beter de uitkomsten over een wat langere periode te 
bekijken. 

Niet-werkende werkzoekenden van UWV
Uit de administratie van UWV WERKbedrijf worden maan-
delijks cijfers afgeleid over het aantal niet-werkende werk-
zoekenden (nww). Dat zijn werkzoekenden van 15 tot 65 
jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. 
Het nww-cijfer wordt niet voor seizoen gecorrigeerd. Op 
www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie is de Nieuwsflits 
 Arbeidsmarkt te downloaden, waarin naast uitgebreide 
 informatie over het aantal niet-werkende werkzoekenden 
gedetailleerde gegevens zijn opgenomen m.b.t. het aantal 
ingediende vacatures, ontslagaanvragen- en vergunningen 
en WW-uitkeringen.

Belangrijkste verschillen tussen werkloze beroepsbevolking 
(CBS) en niet-werkende werkzoekenden (UWV)
Beide groepen vallen slechts ten dele samen. Een belangrijk 
deel van de niet-werkende werkzoekenden wordt niet tot de 
werkloze beroepsbevolking gerekend omdat zij niet actief 
naar werk zoeken of niet op korte termijn beschikbaar zijn. 
Het gaat hierbij o.a. om personen die een opleiding/training 
volgen om zich (beter) geschikt te maken voor de arbeids-
markt. Andersom staan veel werklozen (vooral jongeren en 
herintreders) niet ingeschreven bij UWV omdat ze geen 
recht hebben op een uitkering.
Meer informatie over beide begrippen staat in een gezamen-
lijk artikel van het CBS en UWV WERKbedrijf dat u kunt 
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 vinden op de website van het CBS (www.cbs.nl) of UWV 
WERKbedrijf (www.werk.nl). 

WW-uitkeringen
UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een 
uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan 
zijn kwijtgeraakt. Het aantal WW-uitkeringen heeft betrek-
king op ontslagwerkloosheid en deeltijd-WW uikeringen. Het 
WW-cijfer wordt niet voor seizoen gecorrigeerd. Het aantal 
WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van be-
talingsonmacht bij faillissementen, werktijdverkorting en “on-
werkbaar” weer. De belangrijkste redenen om een WW-uit-
kering te beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van 

de maximale uitkeringsduur. Bij de WW wordt onderscheid 
gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 
2011 zijn maart, juni, september en december 5-weekse ver-
slagperioden.

Effecten deeltijd-WW
Vanaf 2 april 2009 t/m 7 januari 2011 konden werkgevers 
voor hun werknemers deeltijd-WW aanvragen. Personen die 
vallen onder de deeltijd-WW behoren in het algemeen niet 
tot de werkloze beroepsbevolking en ook niet tot de niet-
werkende werkzoekenden (nww). Wel tellen de deeltijd-WW 
uitkeringen mee bij het aantal WW-uitkeringen zoals gepu-
bliceerd in dit persbericht.

Werkloze beroepsbevolking1) (2011, no. 51)
 

jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.
 

x 1 000

2003 332 369 384 373 378 426 423 397 422 409 430 412
2004 470 491 504 484 474 508 492 452 457 457 471 451
2005 493 514 522 490 484 506 501 462 465 454 464 427
2006 460 473 465 422 415 413 420 363 376 380 384 346
2007 389 407 393 346 348 353 364 305 307 312 312 286
2008 324 336 327 302 299 311 315 264 278 278 287 279
2009 324 354 354 360 363 385 412 370 389 395 417 404
2010 456 478 468 437 432 441 449 386 396 394 403 373
2011 409 430 415 392 401 400 447 392 427 444 448 427

Verandering t.o.v. een jaar eerder

2004 138 121 120 112  96  82  69  55  35  48  41  40
2005  23  24  18   5   9  –2   9  10   8  –2  –7 –24
2006 –34 –41 –57 –67 –69 –93 –81 –98 –88 –75 –80 –81
2007 –71 –66 –71 –76 –67 –61 –56 –58 –69 –68 –72 –61
2008 –65 –71 –66 –44 –48 –42 –49 –41 –30 –34 –25  –6
2009   0  18  27  58  64  74  97 105 111 118 130 125
2010 132 124 114  77  69  56  37  17   7  –2 –14 –31
2011 –47 –48 –53 –45 –31 –41  –2   6  31  50  44  54

Na verwijdering van seizoeninvloeden

2003 326 333 352 379 390 399 406 413 419 430 437 453
2004 468 467 476 487 489 484 478 472 461 475 479 490
2005 489 490 490 490 493 483 486 483 475 473 472 466
2006 457 449 436 424 422 396 399 385 384 392 390 383
2007 382 380 367 349 351 340 343 331 320 322 318 321
2008 316 308 300 304 303 298 293 290 291 288 292 310
2009 315 325 328 358 366 373 389 397 404 409 423 435
2010 448 452 446 436 435 430 426 414 412 410 409 401
2011 398 400 395 392 400 392 413 421 438 455 455 456

 
1) Werkloze beroepsbevolking van 15–64 jaar.
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Consument even somber

De stemming onder consumenten is in januari niet ver-
anderd. De indicator van het consumentenvertrouwen bleef 
staan op –37. Consumenten waren wat minder pessimis-
tisch over hun eigen financiële situatie. Daartegenover 
stond echter een lichte daling van het vertrouwen in het 
 economisch klimaat. 
Consumenten dachten in januari iets minder negatief over 
hun financiën. Ze waren vooral minder pessimistisch over 
hun financiële situatie in de komende 12 maanden. De afge-
lopen tijd fluctueerde de stemming over de financiële toe-
komst nogal van maand tot maand. Consumenten waren 
ook wat minder somber over hun financiële situatie in de 
afgelopen 12 maanden en over de vraag of de tijd gunstig is 
voor het doen van grote aankopen. De deelindicator koop-
bereidheid verbeterde 2 punten en kwam uit op –18. 
Tegenover de geringe verbetering van de koopbereidheid 
stond een lichte daling van het vertrouwen in het econo-
misch klimaat. Consumenten waren duidelijk pessimis-
tischer over de economische situatie in de afgelopen 
12 maanden dan in december. De stemming over het 
 economisch klimaat in de komende 12 maanden verbeterde 
juist een fractie.

Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (2011, no. 51)
 

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
 

Index van consumentenvertrouwen 2)

2003 –36 –39 –38 –38 –36 –36 –40 –33 –33 –33 –30 –29
2004 –32 –24 –27 –26 –28 –25 –21 –19 –21 –24 –26 –29
2005 –26 –23 –22 –16 –22 –26 –23 –27 –26 –22 –19 –16
2006 –14 –14  –9  –6  –3   5   2   4   7   8   6   8
2007  13  11  10  12  13  17  14  14   0  –1  –3  –3
2008  –5 –10 –10 –12 –17 –21 –32 –27 –23 –26 –29 –28
2009 –30 –30 –34 –28 –23 –24 –24 –16 –16 –19 –14 –11
2010 –10 –13 –13 –15 –17 –18 –14 –10 –13  –9  –7 –14
2011  –7  –5  –8 –10 –11 –12 –12 –21 –30 –34 –32 –37
2012 –37

Index van het economisch klimaat 2)

2003 –62 –66 –67 –64 –58 –56 –64 –49 –49 –50 –41 –41
2004 –46 –31 –35 –35 –39 –32 –26 –22 –23 –29 –31 –37
2005 –35 –25 –20 –10 –22 –30 –28 –32 –29 –20 –15  –9
2006  –8  –8  –1   6   9  22  15  18  22  26  22  22
2007  28  24  21  22  22  29  22  22  –4  –3  –7  –3
2008 –13 –23 –22 –25 –35 –40 –58 –50 –44 –49 –52 –56
2009 –61 –61 –68 –53 –42 –47 –47 –32 –30 –40 –25 –19
2010 –20 –23 –22 –20 –22 –29 –19 –14 –15 –10  –6 –18
2011  –2   0  –6  –7 –11 –18 –17 –38 –52 –59 –60 –63
2012 –65

Index van de koopbereidheid 2)

2003 –19 –20 –20 –21 –21 –22 –24 –23 –23 –22 –22 –20
2004 –23 –20 –22 –20 –20 –19 –19 –17 –19 –22 –22 –25
2005 –21 –22 –23 –20 –22 –23 –20 –24 –25 –24 –21 –20
2006 –18 –17 –15 –13 –11  –7  –6  –6  –3  –3  –5  –2
2007   3   1   3   6   6   9   8   9   2   0   0  –2
2008   0  –1  –2  –3  –5  –8 –15 –11  –9 –11 –13 –10
2009  –9  –9 –11 –11 –10  –9  –8  –6  –7  –5  –6  –6
2010  –4  –7  –7 –12 –13 –10 –10  –8 –12  –9  –8 –12
2011 –11  –8  –9 –12 –11  –8  –9 –10 –15 –17 –13 –20
2012 –18

 
1) Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Commissie; netto steekproefaantal is 1031 in de maand januari 2012. Voor berekeningswijze van de indexen zie 

de publicatie Gebruikershandboek Consumentenconjunctuuronderzoek 1972–1992 (SDU/uitgeverij, 1994).
2) Na correctie voor seizoeninvloeden. De seizoencorrectie wordt in januari van elk jaar aangepast. Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.


