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1. Inleiding

Dit rapport beoogt gebruikers inzicht te geven in onder meer doel, proces, 
methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de 
Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS). Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van 
de output.

Maatregelen die gelden voor alle statistieken, komen in dit rapport niet aan de orde. Denk 
hierbij aan maatregelen om de vertrouwelijkheid van de data en de kwaliteit van de output 
en processen te waarborgen. Raadpleeg hiervoor de CBS Kwaliteitsverklaring (2014g).

2. Tabellen

Dit rapport heeft betrekking op de volgende StatLinetabellen:
Uitgekeerde bedragen WW per maand, kwartaal en jaar.
Aantal WW-uitkeringen; in- en uitstroom per maand.
Aantal WW-uitkeringen per jaar naar geslacht, leeftijd en uitkeringsduur.
Aantal WW-uitkeringen per maand naar geslacht, leeftijd en regio.
Werkloosheidswet, uitkeringen naar regio, leeftijd en geslacht.
Aantal WW-uitkeringen; seizoengecorrigeerd.
Zie voor gerelateerde tabellen hoofdstuk 13.

3. Wet- en regelgeving

In de CBS-Wet staat vermeld dat overheidsinstanties hun registraties moeten leveren aan het 
CBS indien zij deze nodig heeft voor het maken van haar statistieken (Rijk, 2004). Op deze 
manier worden registratiegegevens omtrent werkloosheidsuitkeringen verkregen. 

In het convenant tussen CBS en Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) wordt 
beschreven dat het CBS op reguliere wijze informatie van het UWV ontvangt over uitkeringen 
in het kader van onder meer de Werkloosheidswet (WW).

Het CBS verzamelt en verwerkt informatie over werkloosheidsuitkeringen voor een statistiek 
conform het eigen werkprogramma.

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03774WWB&D1=a&D2=(l-17)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37740WWS&D1=a&D2=a&D3=0&D4=(l-13)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37879WWJ&D1=a&D2=0&D3=a&D4=(l-11)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37506WWM&D1=0,5-16&D2=a&D3=0&D4=(l-12)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70059NED&D1=0-2,8&D2=0&D3=0&D4=0-16&D5=a,!0-27&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70226NED&D1=a&D2=(l-12)-l&VW=T
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4. Beschrijving van de statistiek

4.1 Algemeen

De WUS geeft inzicht in het aantal (seizoengecorrigeerde) uitkeringen in het kader van de 
Werkloosheidswet. Het betreft hier de ontslagwerkloosheid. Bijzondere WW-uitkeringen 
als Tijdelijke werktijdverkorting, werkloos door meteorologische omstandigheden en 
faillissementsuitkeringen zijn niet in de WW-bestanden opgenomen.

De WW biedt werknemers een (verplichte) verzekering tegen de geldelijke gevolgen van 
werkloosheid. De wet voorziet in een uitkering die gerelateerd is aan het laatstverdiende 
inkomen uit dienstbetrekking. De duur van de uitkering is afhankelijk van het arbeids-
verleden. Het UWV beoordeelt of iemand voor een WW-uitkering in aanmerking komt.

Niet iedereen die werkloos is heeft recht op een werkloosheidsuitkering. Zo is de WW 
alleen voor werknemers in de zin van artikel 3 WW. Daarnaast moeten eerst WW-rechten 
worden opgebouwd als werknemer, waarbij geldt dat iemand voor zijn of haar werkloosheid 
voldoende weken heeft gewerkt (referte-eis). Ook heeft de WW een beperkte duur, een 
en ander afhankelijk van het arbeidsverleden. De WW-uitkering duurt minimaal drie en 
maximaal 38 maanden.

4.2 Statistische eenheid

Onderwerp van meting
Onderwerp van de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek is het aantal werkloosheids-
uitkeringen.

Meetmethodiek
Maandcijfers van de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek worden gebaseerd op het aantal 
werkloosheidsuitkeringen zoals die voor de desbetref ende maand vastgelegd zijn in de 
administratie van het UWV. 
Deze methodiek wordt ook wel kort aangeduid als registratie-methodiek.

4.3 Populatie

Voor de statistieken over het aantal werkloosheidsuitkeringen wordt de populatie gevormd 
door personen die, als gevolg van ontslag, aan het eind van de verslagperiode een WW-
uitkering ontvingen (zowel nieuw toegekend als reeds lopend) of van wie de WW-uitkering in 
de verslagperiode werd beëindigd. Omdat mensen meer dan één dienstbetrekking kunnen 
hebben, kunnen mensen ook meer dan één WW-uitkering ontvangen. Elke WW-uitkering 
wordt dan meegeteld. In voorkomende situaties zullen deze mensen dan ook meer dan een 
keer voorkomen.
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4.4 Variabelen

De teleenheid, uitkeringen bij de tellingen over het aantal werkloosheids uitkeringen, 
wordt in de statistiek uitgesplitst naar zowel persoons kenmerken van de ontvangers als 
uitkeringskenmerken van de werkloosheidsuitkeringen. De persoonskenmerken zijn geslacht 
en leeftijd. Het belangrijkste uitkeringskenmerk is de uitkerings duur.

Ook vindt uitsplitsing plaats naar regio. Wanneer werkloosheidsuitkeringen geteld worden 
dan is de woongemeente van de uitkeringsontvanger en de daarop gebaseerde andere 
regionale uitsplitsingen, afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

4.5 Classificatiesystemen

De cijfers zijn onderverdeeld naar de volgende categorieën: 
Geslacht, leeftijd uitkeringsontvanger, regio (Nederland, landsdelen, provincies, gemeenten, 
COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties, RBA-gebieden en RPA-
gebieden) en uitkeringsduur.

Het kan voorkomen dat een waarde van een van deze variabelen voor een uitkering niet 
bekend is. In dat geval wordt de uitkering wel geteld en meegenomen in het totaal, maar 
wordt de uitkering niet geteld in de desbetrefende categorie. Er is geen categorie ‘Onbekend’ 
in de tabel opgenomen. Het totaal kan dus ongelijk zijn aan de optelling van een categorie.

4.6 Meeteenheid

Werkloosheidsuitkeringen.

4.7 Verslagperiode

Maand.

4.8 Tijdreeks

Vanaf 1952, de inwerkingtreding van de WW, tot heden in de lange tijdreeks. 
Vanaf januari 1992 tot heden voor de seizoengecorrigeerde uitkeringen. 
Vanaf januari 1998 tot heden voor de niet seizoengecorrigeerde uitkeringen.

4.9 Land

Totaal Nederland is inclusief het aantal uitkeringen verstrekt aan personen die woonachtig 
zijn in het buitenland. Onder buitenland vallen landen uit de EU, EER en verdragslanden. 
Totaal Nederland is dus ongelijk aan de optelling van een regionale categorie.
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5. Statistisch proces

5.1 Primaire waarneming

Niet van toepassing.

5.2 Secondaire waarneming

Maandelijks levert het UWV gegevensbestanden aan over de uitkeringen zoals die aan het 
eind van die desbetref ende maand in de uitkeringsadministratie staan geadministreerd.

5.3 Steekproeftrekken

Niet van toepassing. Het UWV levert een integrale registratie aan.

5.4 Respons

Binnen zes weken na het einde van de verslagmaand is de input doorgaans ontvangen. Zo 
nodig wordt gerappelleerd.

5.5 Gaafmaken

Bestanden worden geautomatiseerd gaafgemaakt. De relevante velden worden ge contro leerd 
op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles plaats. Waar mogelijk worden 
waarden van variabelen gecorrigeerd. Als het aantal signaleringen van onjuiste waarden 
relatief hoog is, wordt gevraagd om een herlevering. Ook mogen geen onverklaarbare 
verschillen voorkomen met de cijfers van de vorige maand.

5.6 Imputeren

Er is geen noodzaak om gegevens te imputeren.

5.7 Uitbijterdetectie- en afhandeling

Er is geen noodzaak om uitbijterdetectie- en afhandeling uit te voeren.

5.8 Wegen en ophogen

Weging en ophoging vinden niet plaats, omdat er sprake is van integrale waarneming.
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5.9 Transformeren

Er is geen noodzaak om de betekenis van velden aan te passen.

5.10 Koppelen

De gegevens in bestandsvorm worden opgenomen in het Stelsel van Sociaal Statistische 
Bestanden (SSB). De bestanden met werkloosheidsuitkeringen worden binnen het CBS 
gekoppeld met gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Hieruit worden gegevens 
zoals geslacht, geboortedatum en herkomst overgenomen. De gegevens kunnen afwijken 
van de input van het UWV, maar de BRP is hierin leidend om consistentie binnen het CBS te 
waarborgen. Ook worden de bestanden verrijkt met regio-informatie uit de BAG. In het SSB 
kunnen gegevens worden gekoppeld met andere registraties voor nieuwe analyses.

5.11 Corrigeren

Seizoenscorrectie vindt alleen plaats op de publicatiecijfers. Alle overige bestanden met 
werkloosheidsuitkeringen worden niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.

6. Externe bronnen

Tijdens de verwerking van de data wordt de informatie uit de uitkeringsbestanden 
verrijkt met informatie uit de BRP ter bepaling van de persoonsinformatie (zoals geslacht) 
van de uitkeringsgerechtigde. Daarnaast wordt regio-informatie uit de BAG aan het 
uitkeringsbestand toegevoegd.

7. Publicatiebeleid

De cijfers worden binnen twee maanden na het verstrijken van de verslagperiode 
gepubliceerd (op uiterlijk de laatste werkdag van de maand). De twee meest recente 
verslagmaanden zijn hierbij altijd voorlopig. De seizoengecorrigeerde cijfers blijven 
gedurende het gehele verslagjaar voorlopig.

7.1 Frequentie

Maandelijks.
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7.2 Persberichten

Er worden geen persberichten gepubliceerd met cijfers die afkomstig zijn van de WUS. Wel 
is er een keer per maand een persbericht over werkloosheid. De cijfers over uitkeringen die 
hierin staan vermeld zijn afkomstig van het UWV. Op de CBS-website staat onder het thema 
Arbeid en Sociale Zekerheid in de rubriek Nieuw een agenda voor de persberichten.

7.3 Publicaties

Op de CBS-website onder het thema Arbeid en sociale zekerheid is informatie over werk-
loosheidsuitkeringen (CBS, 2014d) te vinden. 
In het Statistische jaarboek staat informatie over het aantal personen met een werkloosheids-
uitkering (CBS, 2014e). 
Op de webpagina wordt in de elektronische publicatie Arbeidsmarkt in vogelvlucht aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van de werkloosheidsuitkeringen (2014j).

7.4 Microdata

Aan gebruikers die van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) toestemming hebben 
gekregen, kunnen onder voorwaarden microdata bestanden voor specifiek onderzoek 
beschikbaar worden gesteld via het Centrum voor Beleidsstatistiek. Op dit moment zijn 
de bestanden met werkloosheidsuitkeringen beschikbaar vanaf 2006 (2014k). In een 
documentatierapport staat de inhoud en structuur beschreven van de bestanden met 
uitkeringen aan personen op grond van de Werkloosheidswet (2014c).

7.5 Revisies en bijstellingen

Na twee maanden worden voorlopige, niet seizoengecorrigeerde cijfers definitief. Voorlopige, 
seizoengecorrigeerde cijfers worden definitief na afloop van een verslagjaar.  
Aanpassing (herziening) van de definitieve cijfers wordt alleen overwogen in geval van 
calamiteiten. Dit beleid is geldig voor alle uitkeringsstatistieken. Dit beleid is vastgelegd in een 
intern protocol. 
Herziening vindt slechts sporadisch plaats, doordat de kwaliteit van de input goed wordt 
bewaakt (intensieve inputcontrole). In voorkomende gevallen wordt er eerder voor gekozen 
het definitief maken van de cijfers uit te stellen.

7.6 Overig

Er is een visualisatie van personen met een werkloosheidsuitkering per gemeente genaamd 
Personen met een uitkering (2014h). Deze staat op de CBS-website onder CBS Interactief 
onderdeel Personen met een uitkering per gemeente.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/cijfers/extra/personen-uitkering.htm
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8. Kwaliteitsmanagement

In het statistisch proces vinden zowel een technische controle plaats op het waardenbereik 
van de velden in de records als een statistische controle waarbij relaties tussen kenmerken 
onderling en bepaalde volgtijdelijke ontwikkelingen tussen opeenvolgende verslagmaanden 
worden beoordeeld. Ook wordt gecontroleerd of cijfers overeenkomen met de aantallen 
WW-uitkeringen van het UWV die zijn gepubliceerd in het persbericht over werkloosheid. 
Verder vindt er controle plaats op de tijdige binnenkomst van bestanden. Tot slot is er sprake 
van een eindcontrole op diverse kwaliteitsaspecten van het gehele proces.

9. Relevantie

9.1 Behoeften van gebruikers

Mede op basis van de werkloosheidsinformatie worden de door het Rijk beschikbaar gestelde 
bijstandsbudgetten verdeeld over de gemeenten. Volgens het zogenoemde verdeelmodel 
wordt geschat wat elke gemeente het komende jaar aan financiën redelijkerwijs nodig heeft 
voor het verstrekken van de bijstands uitkeringen.

Voor Internetgebruikers kan het interessant zijn om te weten hoeveel personen met een 
werkloosheidsuitkering er in hun wijk zijn. Dit staat in de Kerncijfers wijken en buurten 
(2014i).

9.2 Volledigheid

Alle statistieken, (maatwerk-)producten en onderzoeken worden gepubli ceerd conform het 
jaarplan van het CBS (2014f).

Alleen als de brongegevens van onvoldoende kwaliteit zijn, wordt er niet gepubliceerd. Dit 
is met deze statistiek nog niet voorgekomen. Aanloop problemen bij nieuwe of aangepaste 
regelingen kunnen aanleiding zijn om niet of later dan gebruikelijk te publiceren.

10. Nauwkeurigheid

Er is sprake van integrale waarneming: input voor de statistiek zijn de bronbestanden van het 
UWV.
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Belangrijkste foutenbron zijn ontbrekende of onjuiste gegevens van één of meer variabelen 
in de administratieve data. Als het recht op een uitkering vaststaat, dan is er wel een record 
opgenomen maar deze kan soms incom pleet of onjuist zijn. Dit wordt dan later alsnog 
bijgewerkt door het UWV. Ook burgerservicenummers kunnen ontbreken of fout zijn. 
Wanneer er sprake is van (relatief) veel fouten wordt gevraagd om een herlevering.

11. Vergelijkbaarheid

11.1 Vergelijkbaarheid tussen landen

Het sociale stelsel van de verschillende landen wijkt te veel van elkaar af om de gegevens 
direct te kunnen vergelijken. Er zijn wel soortgelijke regelingen in de landen van de Europese 
Unie (EU) maar de voorwaarden voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering als ook 
de bedragen verschillen sterk.

11.2 Vergelijkbaarheid in de tijd

De cijfers zijn in de periode 1952 tot heden in zekere mate vergelijkbaar. De gegevens 
geven een beeld van de ontwikkeling van het totaal aantal uitkeringen ingevolge de 
Werkloosheidswet (vanaf 1952) en de Wet Werkloosheidsvoorziening (van 1965 tot 1 januari 
1987). De aantallen zijn inclusief nul-uitkeringen. Nul-uitkeringen zijn uitkeringen die niet tot 
uitbetaling komen onder andere omdat er inkomsten zijn uit arbeid of een andere sociale 
zekerheidsuitkering. De maximale uitkeringsduur is in de tijd verschillende keren ingrijpend 
gewijzigd. De vergelijkbaarheid binnen bepaalde perioden is daarom beter dan over de totale 
periode.

Het aantal uitkeringen in het kader van de Werkloosheidswet is van 1952 tot en met 
1986 vastgesteld op basis van de bij de arbeidsbureaus ingeleverde weekbriefjes. 
Op grond van deze weekbriefjes werd het recht op de WW-uitkering vastgesteld en 
kwam deze tot uitbetaling. Vanaf 1987 worden de aantallen vastgesteld op basis van 
de uitkeringenadministraties van de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid, zoals 
het Gemeenschappelijke Administratiekantoor (GAK). Tot en met 1989 betreft het 
12-maandsgemiddelden. Vanaf 1990 gaat het om standcijfers per 31 december.

De Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) werd uitgevoerd door gemeenten en was 
bedoeld om een uitkering toe te kennen aan werkloze werknemers die geen recht meer 
hadden op een uitkering krachtens de werkloosheidswet (WW). Per 1 januari 1987 is de 
WWV opgeheven. Vanaf die datum kunnen, na beëindiging van de uitkering krachtens 
WW, aanspraken worden ontleend aan de Algemene Bijstandwet. De aantallen betrefen 
12-maandsgemiddelden.

De Stelselherziening van 1987: 
De nieuwe WW is een samenvoeging van de oude WW en de WWV. De nieuwe WW werd 
ook van toepassing op dienstplichtige militairen. De WW kende vanaf 1987 een basisuitkering 
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van een half jaar en een verlengde uitkering van maximaal vier en een half jaar en een 
vervolguitkering van één jaar met een mogelijke verlenging voor ouderen naar drie en een 
half jaar.

De huidige situatie: 
Werknemers en gelijkgestelden zijn verplicht verzekerd voor de WW. Leerlingen en Stagiairs 
zijn niet verzekerd, tenzij zij een reële beloning ontvangen voor de verrichte werkzaamheden. 
Ook ambtenaren vallen, sinds 2001, onder de Werkloosheidswet. 
Vóór 1 oktober 2006 waren er drie soorten uitkeringen: de kortdurende uitkering, de 
loongerelateerde uitkering en de vervolguitkering.  
Sindsdien duur de WW-uitkering minimaal drie en maximaal 38 maanden, dat is afhankelijk 
van het arbeidsverleden. Als betrokkene aan de wekeneis voldoet bestaat er recht op 
drie maanden WW. Wie daarnaast ook aan de jareneis voldoet heeft recht op vier tot 
38 maanden. Elk jaar arbeidsverleden staat voor een maand uitkering.

De tabellen in StatLine starten in 1998 voor de niet seizoengecorrigeerde uitkeringen en 
in 1992 voor de seizoengecorrigeerde uitkeringen. Voor de introductie van StatLine was er 
sprake van diverse papieren publicaties met detailtabellen.

12. Samenhang en consistentie

12.1 Samenhang van concepten

Voor de gebruikte classificaties geldt het volgende:
 − Voor de variabele ‘geslacht’ wordt een CBS standaard gevolgd.
 − Voor de indeling naar leeftijdsklassen wordt een CBS standaard gevolgd.
 − Voor de regio’s worden een CBS standaard gevolgd: Nederland, landsdelen, provincies, 

gemeenten, COROP-gebieden, stadsgewesten, grootstedelijke agglomeraties, RBA-
gebieden en RPA-gebieden.

 − De variabele ‘uitkeringsduur’ is specifiek voor de werkloosheidsuitkeringen. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de duren ‘0 tot 6 maanden’, 6 tot 12 maanden’ en 
’12 maanden of langer’.

12.2 Consistentie tussen voorlopige en definitieve cijfers

In principe zijn de voorlopige en definitieve niet seizoengecorrigeerde cijfers identiek aan 
elkaar. Na twee maanden worden voorlopige cijfers definitief. Tenzij door omstandigheden 
een herlevering heeft plaatsgevonden en de definitieve cijfers hierop zijn gebaseerd.

De voorlopige en definitieve seizoengecorrigeerde cijfers zijn niet identiek aan elkaar. Na 
afloop van een verslagjaar wordt de seizoencorrectiemethode namelijk aangescherpt. Op 
basis van de aangescherpte correctiemethode worden de definitieve cijfers van het laatste 
volledige verslagjaar samengesteld.
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12.3 Consistentie tussen korte en lange termijn cijfers

De gepubliceerde jaarcijfers komen overeen met de cijfers van ultimo december. Jaarcijfers 
staan ook in andere tabellen, waaronder de ‘Tijdreeksen sociale zekerheid’. De kerncijfers 
bevatten jaargemiddelden, welke volgens vaste rekenregels zijn afgeleid van de maandcijfers.

12.4 Consistentie met andere statistieken (plausibiliteit)

De statistiek vormt geen input voor de Nationale Rekeningen, omdat deze een andere 
meeteenheid hanteert (Euro en %) en ook andere concepten hanteert. Bij Nationale 
Rekeningen worden ook de uitvoeringskosten meegerekend. Consistentie met de Nationale 
Rekeningen is daarom niet van toepassing.

12.5 Modelmatige consistentie

Modelmatige consistentie met andere cijfers is niet van toepassing.

12.6 Consistentie tussen aggregaten en microdata

Na het gaafmaken zijn de microdata en de definitieve cijfers consistent.

Gerelateerde tabellen
Hieronder staan de tabellen genoemd waarin ook cijfers voorkomen over werkloosheids-
uitkeringen.
Personen met een werkloosheidsuitkering:
1. Personen met een uitkering; aantal per uitkeringssoort
2. Personen met een uitkering; soort uitkering naar regio 
3. Personen met een uitkering; naar geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

De tabellen geven inzicht in het aantal personen dat een uitkering heeft. Het betreft 
uitkeringen die te maken hebben met onder meer arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of 
bijstand. Het is mogelijk dat een persoon aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dit 
kunnen zijn:

 − uitkeringen van eenzelfde type, bijvoorbeeld twee uitkeringen op grond van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of 

 − twee uitkeringen van verschillend type (zoals een uitkering op grond van de Werkloos-
heidswet (WW) en een bijstandsuitkering).

In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In het eerste 
geval slechts één keer (bij de WAO). Bij de categorie personen met een uitkering (totaal) 
wordt de persoon uiteraard ook maar één keer geteld.

Middellange tijdreeks (kerncijfers):
4. Sociale zekerheid; kerncijfers uitkeringen naar uitkeringssoort  

Deze reeks loopt van 1998 tot heden. Dit worden ook wel de kerncijfers genoemd. Het 
betreft maandcijfers.

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80792ned&D1=3&D2=55-l&HDR=T&STB=G1&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80794ned&D1=3&D2=0,5-16&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80793NED&D1=1&D2=0&D3=0&D4=0&D5=(l-13)-l&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37789KSZ&D1=7-8&D2=(l-16)-l&VW=T
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Lange tijdreeks:
5. Tijdreeksen sociale zekerheid (1905 – heden) 

Deze reeks loopt van 1905 tot heden en bevat jaarcijfers over de sociale zekerheid. WW-
cijfers zijn aanwezig vanaf 1952, de inwerkingtreding van de WW, tot heden.

Maatwerktabel:
6. Deeltijd-WW-uitkeringen, april 2009 – juni 2011

De sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen (EOC)  publiceert financiële gegevens 
over werkloosheid in de tabel Overheid; sociale uitkeringen. Er zijn conceptuele verschillen 
met de financiële gegevens uit de WUS. Zo worden bij EOC publicaties bijvoorbeeld ook 
uitvoeringskosten meegerekend.

Afkortingen en begrippen

Aantal uitkeringen op registratiebasis
Het aantal uitkeringen zoals vastgelegd in de administratie van het UWV op het einde van de 
verslagmaand.

BAG
Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

BRP
Basisregistratie Personen.

CBS
Centraal Bureau voor de Statistiek.

CCS
Centrale Commissie voor de Statistiek.

COROP(-gebieden)
Gebiedsindeling ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, 
waarin veertig gebieden en drie subgebieden worden onderscheiden.

EER
Europese Economische Ruimte.

EOC
Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen.

EU
Europese Unie.

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=03763&D1=2-3,10&D2=0,2,4,6,12,22,32,42,52,62,72,(l-4)-l&VW=T
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/cijfers/incidenteel/maatwerk/2010-deeltijd-ww-april-december.htm
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=82571NED&D1=7,58,62,66&D2=0-3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58,63,68,73,78&HDR=T&STB=G1&VW=T
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GAK
Gemeenschappelijk Administratiekantoor.

RBA(-gebieden)
De indeling in werkgebieden van de Regionale besturen voor de Arbeidsvoorziening berust op 
de Arbeidsvoorzieningswet van 28 juni 1991. De indeling wordt gehanteerd tot en met 2001.

RPA(-gebieden)
De indeling in werkgebieden van de Regionale Platforms voor de Arbeidsmarkt. De indeling 
wordt gehanteerd met ingang van 2002.

SSB
Stelsel van sociaal statistische bestanden.

UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

WAO
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

WUS
Werkloosheidsuitkeringenstatistiek.

WW
Werkloosheidswet.

WWV
Wet Werkloosheidsvoorziening.
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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 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.




