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FINANCIËLE GEGEVENS 

Naamgeving nieuwe levering 
Naamgeving oude 
levering 

Toelichting 

GEGEVENSLOGISTIEK    

Gegevenslogistiek    

 Datum registratie Declaratiedatum 
De datum waarop de gegevens uit 
het onderliggende bronsysteem zijn 
geleverd aan het werkgeversportaal 

ADMINISTRATIEVE 
EENHEID 

   
 

AdministratieveEenheid     

 
Loonheffingennummer 
Financier 

- 
Het loonheffingennummer van de 
partij die de WW-uitkering financiert 

  
Loonheffingennummer 
Werkgever 

- 
Het loonheffingennummer van de 
laatste werkgever voor de eerste 
werkloosheidsdag 

NATUURLIJK PERSOON    

NatuurlijkPersoon    

  Burgerservicenummer Burgerservicenummer 
Het burgerservicenummer (bsn) van 
de (ex)-werknemer 

  
Significant deel van de 
achternaam 

Client_Achternaam 
De eigen achternaam van de 
persoon. Voorletters en voorvoegsels 
worden hierbij weggelaten. 

  Samengestelde naam Client_AchternaamPartner 

Volledige naam van de persoon, 
inclusief aanhef en voorletters, en 
(eventueel) de aangenomen 
achternaam van de partner. 

RE-INTEGRATIE 
UITKERINGSRECHT 

  
 

ReintegratieUitkeringsrecht    

  
Datum eerste 
werkloosheidsdag 

Utk_Datum1eWWdag 
De datum waarom de WW-uitkering 
is ingegaan 

  
Datum einde recht op 
uitkering initieel 

Utk_EinddatumMaximaal De maximale einddatum van het 
WW-recht die bij het toekennen van 
het recht wordt vastgesteld 

  
Datum einde recht op 
uitkering maximaal 

Utk_EinddatumActueel  
 

De maximale einddatum van de WW-
uitkering. Door tijdelijke 
beëindigingen kan deze einddatum 
opschuiven 

  

Datum einde recht op 
uitkering 

Utk_EinddatumWerkelijk De datum van de dag waarop het 
recht daadwerkelijk is beëindigd. Dit 
veld is gevuld wanneer een actuele 
wijzigingsgrond aanwezig is die een 
volledige of tijdelijke beëindiging van 
de uitkering tot gevolg heeft. 

  Bedrag maandloon Utk_Maandloon 
Het aantal rekendagen (rechtdagen 
in een maand) maal het actuele 
dagloon 

ONDERWIJSINSTELLING    

Onderwijsinstelling    

  Code onderwijsinstelling 
Product_Brinnummer 
(laatste 4 posities 

De code instelling (brinnummer) van 
de onderwijsinstelling 

  
Code bevoegd gezag 
onderwijsinstelling 

Product_Brinnummer 
(eerste 5 posities) 

Het nummer van het bevoegd gezag 
(bestuur) van de onderwijsinstelling  

DECLARATIE 
 

  

Declaratie 
 

  

  Jaar maand declaratie DeclaratieJaarMaand 
Het jaar en de maand van de 
declaratie 

  
Datum aanvang 
declaratieperiode 

ProgrL_Vaststeldatum_Van 
De begindatum van de periode waar 
de bedragen betrekking op hebben 

  
Datum einde 
declaratieperiode 

ProgrL_Vaststeldatum_TM 
De einddatum van de periode waar 
de bedragen betrekking op hebben 

  Volgnummer WW-recht Product_DV 
Het volgnummer van de WW-
uitkering 

  Jaar maand ProgrL_Periode Periode waar de bedragen betrekking 
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vaststellingsperiode op hebben 

  Code soort betaling ProgrL_Periode_Code De soort betaling die is gedaan 

    

  Bedrag uitkering bruto 
ProgrL_Bruto + 
ProgrL_VakantieT 

Het bedrag aan bruto WW-uitkering 
dat is betaald aan de (ex)-werknemer 

  Bedrag loonkosten ProgrL_Loonkosten 
Het totaal aan bruto uitkering en 
werkgeverpremies 

  Bedrag sociale lasten ProgrL_SocialeLasten 
De werkgeverpremies die UWV 
afdraagt over het bruto 
uitkeringsbedrag 

    

    

    

    

    

    

 


