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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 beschikbaar gekomen CBS-statistieken. U vindt 
daar ook een overzicht van statistieken waarvan de cijfers de laatste zeven dagen zijn 
geactualiseerd.
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1. Arbeid en sociale zekerheid
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Aantal werklozen in december toegenomen

Het aantal werklozen is in december gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend 
personen. In december nam de werkloosheid weer toe, nadat deze in de voorgaande drie 
maanden vrijwel niet was veranderd. Van mei tot en met augustus was er nog een sterke 
daling van de werkloosheid. De werkloosheid bedroeg in december 8,1 procent van de 
beroepsbevolking. Bij jongeren nam de werkloosheid niet toe. Onder 45-plussers is de 
werkloosheid vaak langdurig.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in december met 16 duizend is 
toegenomen tot 441 duizend. Het aantal uitkeringen was eind 2014 een fractie hoger dan 
eind 2013.

Aanbod op arbeidsmarkt neemt toe

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in december uit op  
642 duizend personen. Dat is 26 duizend lager dan aan het begin van het jaar. In de eerste 
maanden van 2014 liep de werkloosheid weliswaar nog snel op, maar vervolgens was er 
van mei tot en met augustus een scherpe daling. In het najaar nam het arbeidsaanbod 
toe: meer mensen die eerder geen deel uitmaakten van de beroepsbevolking begaven zich 
op de arbeidsmarkt. Een deel van hen vond niet direct een baan. Door het toegenomen 
aanbod stabiliseerde de werkloosheid en bleef vier maanden op rij 8,0 procent van de 
beroepsbevolking. In december nam de werkloosheid weer iets toe en kwam uit op  
8,1 procent. Het arbeidsaanbod bleef gelijk in december, maar de werkzame beroeps-
bevolking nam in omvang af. Daardoor steeg de werkloosheid. 

Werkloosheid bij jongeren vrijwel onveranderd

Onder jongeren bleef het aantal werklozen net als de voorafgaande maanden vrijwel 
gelijk. De toename van de werkloosheid in december kwam volledig voor rekening van 
mensen van 25 jaar en ouder. Eerder dit jaar daalde de werkloosheid bij 25- tot 45-jarigen 
nog. Bij 45-plussers bleef de werkloosheid lange tijd vrijwel onveranderd. Bovendien is de 
werkloosheid bij 45-plussers vaak langdurig. In het derde kwartaal was 45 procent van alle 
werklozen minimaal een jaar werkloos. Onder 45-plussers was dat zes op de tien.

Minder WW-uitkeringen bouwnijverheid dan een jaar geleden

Vergeleken met december 2013 steeg het aantal WW-uitkeringen met 0,7 procent tot  
441 duizend. Het aantal WW-uitkeringen aan vrouwen nam vergeleken met een jaar 
geleden toe, bij de mannen was sprake van een daling. De toename was met 14,5 procent 
het sterkst onder 55-plussers. Onder jongeren tot 25 jaar daalde het aantal uitkeringen 
met 15,4 procent. De sector bouwnijverheid telde 15,5 procent minder uitkeringen dan in 
december 2013. Bij de sectoren openbaar bestuur, zorg/welzijn/cultuur en vervoer/opslag 
nam het aantal uitkeringen ten opzichte van een jaar geleden relatief sterk toe.

Vergeleken met november nam het aantal WW-uitkeringen in december 2014 toe met  
3,7 procent. Dat is minder dan in december 2013 toen aantal WW-uitkeringen met  
4,5 procent toenam. 
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291 duizend uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting

UWV verstrekte in 2014 in totaal 605 duizend nieuwe WW-uitkeringen, iets minder dan 
in 2013. Het aantal beëindigde uitkeringen komt in 2014 uit op 602 duizend, 16,7 procent 
meer dan in 2013. Het aantal uitkeringen dat vanwege werkhervatting werd beëindigd nam 
vergeleken met 2013  toe met 18,9 procent tot 291 duizend.

Werkloosheid in Nederland relatief laag

De werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation 
(ILO) kwam in december uit op 6,7 procent van de beroepsbevolking. In november was dat 
nog 6,5 procent. Daarmee is de werkloosheid in Nederland internationaal gezien relatief 
laag. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in november namelijk 11,5 procent en in de 
Europese Unie als geheel 10,0 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst 
in Oostenrijk en Duitsland.

Het belangrijkste verschil tussen de nationale en de internationale definitie van de 
beroepsbevolking is het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken. Volgens de 
internationale definitie, die aansluit bij de richtlijnen van de ILO, wordt iedereen geteld die 
werkt of wil werken, ook scholieren met een bijbaantje. Dat betekent dat de grens op één 
uur per week ligt. Volgens de nationale definitie omvat de beroepsbevolking personen die 
een substantieel aantal uren per week betaald werken of dat daadwerkelijk willen. Daarom 
is de grens bij twaalf uur per week gelegd.

Met ingang van februari 2015 zal het CBS de hoofdindicator van de werkloosheid baseren 
op de definitie van de ILO. Meer informatie.

Technische toelichting

Dit is een gezamenlijk persbericht over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en de 
werkloosheidsuitkeringen (WW) van UWV. 

Werkloosheid 

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 (nationale definitie werkloze beroepsbevolking). De werkzame 
beroepsbevolking betreft alle personen van 15–64 jaar die betaald werk hebben van 12 uur 
of meer per week. 

Om de kortetermijnontwikkeling van de werkloosheid in beeld te brengen wordt uitgegaan 
van de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers. Deze cijfers houden rekening met 
veranderingen in de werkloosheid die zich ieder jaar opnieuw voordoen. Zo is het 
gebruikelijk dat het niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerde aantal werklozen in de 
eerste maanden van het jaar 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). Dit patroon van seizoeninvloeden hoeft niet 
in alle jaren precies gelijk te zijn; afwijkingen van het standaardpatroon blijven in de cijfers 
zichtbaar.

De cijfers over de werkloze- en werkzame beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête 
Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend 
mensen in Nederland wordt gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek kennen een 
onnauwkeurigheidsmarge. Voor het beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2014/2014-071-pb.htm
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is het daarom beter de uitkomsten over een wat langere periode te bekijken. Om deze 
reden is de gemiddelde maandmutatie over de afgelopen drie maanden opgenomen in het 
persbericht.

Gedetailleerde gegevens over de werkloze beroepsbevolking zijn beschikbaar op StatLine: 
Werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand.

Voor internationale vergelijkingen wordt de werkloze beroepsbevolking volgens de 
richtlijnen van International Labour Organization (ILO) gebruikt. Deze omvat alle personen 
van 15-74 jaar zonder betaald werk, die actief op zoek zijn naar werk en daarvoor ook 
beschikbaar zijn. In mei 2013 is er een artikel over de verschillen tussen de nationale 
en ILO-definitie verschenen in het tijdschrift Sociaaleconomische trends: Werkloze en 
werkzame beroepsbevolking: twee afbakeningen.

Gedetailleerde gegevens op basis van de ILO-definitie zijn beschikbaar op StatLine:  
Werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand; internationale definitie.

De meest recente raming voor 2014 en 2015 van de werkloze beroepsbevolking volgens 
beide definities staat in de Septemberraming 2014 van het Centraal Planbureau.

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 
betrekking op ontslagwerkloosheid. Het WW-cijfer wordt niet voor seizoen gecorrigeerd. 
Het aantal WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij 
faillissementen, werktijdverkorting en ‘onwerkbaar’ weer. De belangrijkste redenen om 
een WW-uitkering 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 2014 zijn januari, mei, juli en oktober 5-weekse verslagperioden.

Op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie is de Nieuwsflits Arbeidsmarkt te downloaden, 
waarin naast uitgebreide informatie over het aantal bij UWV geregistreerde niet-werkende 
werkzoekenden gedetailleerde gegevens zijn opgenomen m.b.t. het aantal ingediende 
vacatures, ontslagaanvragen- en vergunningen en WW-uitkeringen.

Werkloze beroepsbevolking 1) (52/01)
 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep 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 

2012 480 490 482 490 485 498 544 483 508 529 547 543 

2013 608 638 661 650 654 678 725 644 670 662 641 642 

2014 695 717 700 690 668 659 680 595 615 614 617 618 
  

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80479NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0955&HDR=T&STB=G1,G2,G3
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5379448E-F4A2-4D45-9669-EFB865A304FF/0/10130501v4art.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5379448E-F4A2-4D45-9669-EFB865A304FF/0/10130501v4art.pdf
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80590NED&D1=3-7,10-14&D2=0&D3=0&D4=(l-19)-l&HD=130320-0959&HDR=T&STB=G1,G2,G3
www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie


2. Inkomen en bestedingen
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Werkloze beroepsbevolking 1) (52/01)
 

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

 

Verandering t.o.v. x 1 000

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 

2012 71 60 67 98 84 98 97 91 82 86 99 116 

2013 128 148 179 160 169 180 181 162 162 133 93 98 

2014 86 79 39 39 14 −19 −45 −49 −55 −48 −23 −23

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 

2012 468 463 465 489 489 495 510 514 519 536 552 571 

2013 592 613 643 650 659 675 694 683 685 674 653 668 

2014 678 691 684 687 673 657 645 632 628 627 630 642 
  

1)	 Werkloze	beroepsbevolking	van	15–64	jaar.

Vertrouwen consument verandert nauwelijks

De stemming onder consumenten is in januari 2015 iets minder negatief dan in december. 
Het consumentenvertrouwen komt in januari uit op –6. In december was dat –7. Het 
oordeel van consumenten over de economie was iets minder negatief, de koopbereidheid 
verandert nagenoeg niet.
Met –6 ligt het consumentenvertrouwen in januari boven het gemiddelde over de afgelopen 
twintig jaar (–8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het 
dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (–44).

Oordeel over economie verbetert iets, koopbereidheid verandert nauwelijks

De deelindicator Economisch klimaat komt uit op –2, tegen –4 in december. De verbetering 
komt doordat consumenten positiever oordelen over de toekomstige economische situatie. 
De koopbereidheid verandert van december op januari nauwelijks. Deze deelindicator van 
het consumentenvertrouwen komt uit op –9, tegen –10 in december. 

 (slot)
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Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (52/01)
 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep 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 −36 −39 −32 −38 −40 −32 −32 −30 −33 −38 −39

2013 −36 −44 −41 −35 −32 −36 −37 −32 −32 −26 −18 −17

2014 −12 −10 −6 −5 −2 −3 −2 −6 −7 −3 −8 −7

2015 −6

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 −64 −60 −64 −52 −61 −65 −51 −52 −44 −45 −57 −64

2013 −59 −63 −60 −53 −45 −52 −56 −41 −42 −33 −16 −14

2014 −6 −5 4 7 9 9 10 3 −2 8 −4 −4

2015 −2
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Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (52/01)
 

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

 

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 −20 −22 −19 −23 −23 −19 −20 −20 −25 −25 −23

2013 −20 −32 −28 −23 −24 −25 −25 −26 −25 −22 −19 −19

2014 −16 −12 −13 −13 −10 −11 −10 −11 −11 −10 −10 −10

2015 −9
  

1)	 Dit	onderzoek	wordt	medegefinancierd	door	de	Europese	Commissie;	netto	steekproefaantal	is	1010	in	de	maand	januari	2015.	Voor	berekenings-
wijze	van	de	indexen	zie	de	publicatie	Gebruikershandboek	Consumentenconjuctuuronderderzoek	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	gepu-
bliceerde	uitkomsten.
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 (slot)



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 voorkomen 
 2014–2015 2014 tot en met 2015
 2014/2015 Het gemiddelde over de jaren 2014 tot en met 2015
 2014/’15 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2014 en eindigend in 2015
 2012/’13–2014/’15 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2012/’13 tot en met 2014/’15
  
   In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven 

totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Colofon
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