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Dataset     

Niet-werkende   werkzoekenden   per   beroep     

  

Iden�fica�e      

Bestandsnaam   nwwz_brp.csv   
Titel   Nwwz   per   beroep   
Startdatum   01/2021   
Einddatum     
Periodiciteit   Maandelijks   
Doel     Het   ter   beschikking   stellen   van    het   aantal   niet   

werkende   werkzoekenden   per   opgegeven   
beroepsaspira�e   (   en   volgens   een   aantal   extra   
variabelen),   rekening   houdende   met   het   behoud   van   
privacy   voor   kleine   aantallen.   

Taal   Nederlands  
    

Belangrijkste   variabelen     

provincie provincie   van   de   nwwz   
arrondissement arrondissement   van   de   nwwz   
catwz omschrijving   van   de   categorie   van   de   nwwz   
werkloosheidsduur werkloosheidsduur   van   de   nwwz   
beroep de   opgegeven   beroepsaspira�e   (code   en   omschrijving)   

van   de   nwwz   
aantal aantal   nwwz   per   beroep    (   en   volgens   de   indeling   van   

de   overige   variabelen)   voor   deze   periode   rekening   
houdend   met   het   behoud   van   de   privacy   voor   kleine   
aantallen   

periode het   jaar   en   de   maand   waarop   de   data   betrekking   hee�   

    

Gebruiksvoorwaarden   

Bronvermeldingsverplich�ng   (ui�reksel   Modellicen�e   Open   Data)   Modellicen�e   Open   Data:   Ar�kel   4   

De   licen�enemer   verbindt   zich   ertoe   de   bepalingen   van   deze   licen�e   na   te   leven.   
De   licen�enemer   verbindt   zich   ertoe   bij   elk   hergebruik   van   het   product   een   bronvermelding   op   te   nemen   



zoals   gespecifieerd   door   de   licen�egever.   Bij   gebrek   aan   dergelijke   specifica�e   vermeldt   de   licen�enemer   
de   naam   van   de   licen�egever   en   zo   mogelijk   de   datum   of   het   jaartal   van   het   product.   Wanneer   bij   het  
combineren   van   werken   van   verschillende   bronnen   of   licen�egevers   het   redelijkerwijze   niet   prak�sch   is   
om   alle   bronvermeldingen   op   te   nemen,   kan   de   volgende   vermelding   worden   opgenomen:   “bevat   
overheidsinforma�e   verkregen   onder   de   Gra�s   Open   Data   Licen�e   Vlaanderen   v.   1.2”.   
De   licen�enemer   verbindt   zich   ertoe   elk   onrechtma�g   hergebruik   van   het   product   te   vermijden.   Hij   
verbindt   zich   ertoe   op   geen   enkele   wijze   de   indruk   te   wekken   dat   hij   namens   de   licen�egever   handelt   of   
dat   aan   zijn   hergebruik   enige   officiële   status   of   goedkeuring   werd   verleend   door   de   licen�egever.   
De   licen�enemer   verbindt   zich   ertoe   bij   het   hergebruik   van   het   werk   geen   inbreuk   te   maken   op   de   
geldende   wetgeving   inzake   de   bescherming   van   persoonsgegevens,   of   op   enige   andere   we�elijke   bepaling.   

Modellicen�e   Open   Data:   Ar�kel   8     

Het   product   werd   oorspronkelijk   gecreëerd   voor   bepaalde   doeleinden   binnen   de   publieke   taak   van   de   
licen�egever   en   de   licen�egever   gee�   geen   enkele   garan�e   dat   het   product   geschikt   is   voor   andere   
doeleinden.   
De   licen�egever   of   de   verstrekker   levert   het   product   in   de   staat   zoals   het   zich   bevindt   en   is   niet   
verantwoordelijk   voor   de   schade,   opgelopen   door   de   licen�enemer   en/of   door   derden   als   gevolg   van   het   
hergebruik   van   het   product   onder   de   bepalingen   van   deze   licen�e.     
  

   


