RE-INTEGRATIE GEGEVENS
Naamgeving nieuwe levering

Naamgeving oude
levering

Toelichting

Datum registratie

-

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

Loonheffingennumm
er Werkgever

-

Het loonheffingennummer van de
laatste werkgever voor de eerste
werkloosheidsdag

Burgerservicenumm
er
Significant deel van
de achternaam

Burgerservicenummer

Samengestelde
naam

Client_Aanschrijven

Geboortedatum
Datum overlijden

Client_Geboortedatum
Client_Overlijdensdatum

Het burgerservicenummer (bsn) van
de (ex)-werknemer
De eigen achternaam van de
persoon. Voorletters en voorvoegsels
worden hierbij weggelaten.
Volledige naam van de persoon,
inclusief aanhef en voorletters, en
(eventueel) de aangenomen
achternaam van de partner.
De geboortedatum
De datum dat de (ex)-werknemer is
overleden

Telefoongegevens

Client_Telefoonnummer

Het telefoonnummer van de (ex)werknemer

Adresregel 1
opgemaakt
Adresregel 2
opgemaakt
Adresregel 3
opgemaakt

Client_Adresregel1

Het straatadres

Client_Adresregel2

De postcode en woonplaats

Client_Adresregel3

Bij een buitenlands adres, het land
waar de (ex)-werknemer woont

Datum actualisering

Peildatum

Gemiddeld aantal
werkuren per week
Aantal uren per
week niet
beschikbaar voor
arbeid
Aantal uren
maatregel
Datum aanvang
maanduitkering

Uren_GAA

De datum waarop de gegevens uit
het uitkeringssysteem zijn gehaald
Het gemiddelde aantal gewerkte uren
voor ontslag
Het aantal uren per week waarvoor
de (ex)-werknemer niet beschikbaar
is.

Nummer
districtskantoor WW

Product_DK

Volgnummer WWrecht
Datum vaststelling
uitkering

Product_DV

GEGEVENSLOGISTIEK
Gegevenslogistiek

ADMINISTRATIEVE
EENHEID
AdministratieveEenhe
id

NATUURLIJK
PERSOON
NatuurlijkPersoon

Client_Aanschrijven

TELEFOONNUMMER
Telefoonnummer

OPGEMAAKT ADRES
OpgemaaktAdres

RE-INTEGRATIE
KLANT
ReintegratieKlant

Uren_NietBeschikbaar

Uren maatregel
Bdat_maanduitkering

Het aantal uren van een maatregel
die is opgelegd
De begindatum van de WW-uitkering
op grond van de maandsystematiek
(WW-uitkeringen vanaf 01-07-2015)

RE-INTEGRATIE
UITKERINGSRECHT
ReintegratieUitkering
srecht

Utk_DatumVaststelling

Het nummer van het Districtskantoor
(DK) waar de WW-uitkering wordt
beheerd.
Het rechtnummer van de WWuitkering
Datum van de laatste vaststelling
(maandbetaling)

Versie 180806

RE-INTEGRATIE GEGEVENS
Datum eerste
werkloosheidsdag
Aantal rekendagen
uitkering
Aantal uren
opgebouwd recht
Bedrag dagloon
ongemaximeerd
Bedrag Dagloon

Utk_Datum1eWWdag

Datum laatste
inkomstenopgave
WW
Datum aanvraag
uitkering
Datum einde recht
op uitkering initieel

Utk_PeriodeLWB

Datum einde recht
op uitkering
maximaal

Utk_EinddatumActueel

Datum einde recht
op uitkering

Utk_EinddatumWerkelijk

Bedrag aftrek i.v.m.
arbeid

Utk_Aftrek_IVM_Arbeid

Bedrag maandloon

Utk_Maandloon

Code beslissing op
aanvraag uitkering

Avr_Status

De datum waarop de aanvraag voor
een WW-uitkering is ontvangen
De maximale einddatum van het
WW-recht die bij het toekennen van
het recht wordt vastgesteld
De maximale einddatum van de
uitkering geldend op de peildatum.
Bij deze einddatum is rekening
gehouden met opschorting(en) van
de uitkering vanwege perioden van
volledige beëindiging
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.
Inkomsten uit arbeid welke in het
verleden is verricht (bijvoorbeeld:
overige pensioenen of lijfrente)
Het aantal rekendagen (rechtdagen
in een maand) maal het actuele
dagloon
De status van de aanvraag

Code
onderwijsinstelling
Code bevoegd gezag
onderwijsinstelling

Product_Brinnummer
(laatste 4 posities
Product_Brinnummer
(eerste 5 posities)

De code instelling (brinnummer) van
de onderwijsinstelling
Het nummer van het bevoegd gezag
(bestuur) van de onderwijsinstelling

Nummer
districtskantoor WW
Volgnummer WWrecht

Product_DK

Datum aanvang reintegratie mutatie
Datum einde reintegratie mutatie
Code categorie
wijzigingsgronden
Code reden wijziging
recht op uitkering
WW
Bedrag
maandinkomsten
Percentage korting
uitkering

Upe_Begindatum

Het nummer van het districtskantoor
waar de mutatie is geregistreerd
Het volgnummer van de WWuitkering waar de mutatie betrekking
op heeft. Is de waarde 0, dan is de
mutatie niet aan een WW-recht toe
te schrijven
De begindatum van de mutatie

Upe_Einddatum

De einddatum van de mutatie

Upe_Registratiecode

De soort mutatie die is geregistreerd

Upe_Type

De reden waarom het WW-recht is
gewijzigd

Upe_Maandinkomsten

De inkomsten uit arbeid

Upe_Korting

Het percentage waarmee het
uitkeringsrecht is verminderd

Utk_Rekendagen
Utk_UrenOpgebouwd
Utk_DagloonOngemax
Utk_Dagloon

Avr_DatumOntvangst
Utk_EinddatumMaximaal

De datum waarom de WW-uitkering
is ingegaan
Het aantal dagen dat recht op WW
bestaat in de betreffende maand
Het aantal uren waarvoor een nieuw
WW recht is beoordeeld
Het ongemaximeerde dagloon
Het dagloon dat geldt op de
peildatum
De maand van het laatste verwerkte
inkomstenformulier

ONDERWIJSINSTELLI
NG
Onderwijsinstelling

RE-INTEGRATIE
MUTATIE
ReintegratieMutatie

Product_DV
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