Kwaliteitsrapport Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)
Versie juni 2017
Samenvatting: Dit rapport heeft tot doel een overzicht te geven van de
Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). Aspecten die aan de orde komen zijn het
doel van de statistiek, het statistisch proces, de kwaliteit van de cijfers, de
gebruikte methodiek, de StatLinetabellen die over deze statistiek informatie
verschaffen en verschillende soorten referenties.
Trefwoorden: kwaliteitsrapport, meta data, toelichting, specificatie.
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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 gebruik van de
Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). 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.

2.

Tabellen

Dit rapport heeft betrekking op de volgende actieve StatLinetabellen:
Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's
Personen met bijstand; persoonskenmerken
Zie voor gerelateerde tabellen het overzicht na hoofdstuk 12.

3.

Wet- en regelgeving

In de “Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015” wordt beschreven
dat het CBS op reguliere wijze informatie van de gemeenten ontvangt over
uitkeringen in het kader van onder meer de Participatiewet.
Naast informatie over bijstandsuitkeringen en bijstandsontvangers voor een
statistiek conform het eigen werkprogramma, verzamelt en verwerkt het CBS
ook informatie voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
De gezamenlijke informatiewens wordt in de vorm van een overeenkomst
vastgelegd en jaarlijks herzien. Voor uitvraag en verwerking van de gegevens
betaalt het ministerie een vergoeding.

4.

Beschrijving van de statistiek

4.1. Algemeen
De BUS geeft inzicht in zowel het aantal uitkeringen in het kader van de
Participatiewet, als het aantal personen met een bijstandsuitkering. Hierbij
worden kinderen binnen het huishouden niet geteld als zij geen zelfstandig recht
hebben op een bijstandsuitkering.
De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden ter vervanging van de
Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een
deel van de Wajong.
Een bijstandsuitkering is bedoeld voor een huishouden. Hoewel voor (echt)paren
geldt dat beide partners voor gelijke delen recht hebben op de uitkering, is er
toch sprake van één uitkering.
De wet streeft na dat iedereen zoveel mogelijk in eigen onderhoud moet
voorzien, met als uitgangspunt: ‘Werk gaat voor inkomen’. Wie hier niet toe in
staat is en ook geen beroep kan doen op een andere sociale verzekeringswet of
sociale voorziening, komt in aanmerking voor bijstand.
6

Met ingang van het verslagjaar 2013 is in de BUS een aantal belangrijke
wijzigingen doorgevoerd. Het gaat om de volgende zaken: meer nadruk in
publicaties op personen met een bijstandsuitkering, aanpassing van de
meetmethodiek, introductie van een raming voor de eerst gepubliceerde cijfers
en aanpassing van de leeftijdscategorieën als gevolg van de nieuwe AOWgerechtigde leeftijd per 2013.
De beschrijving van de wijzigingen in de BUS vanaf verslagjaar 2013 is te lezen in
de notitie Wijzigingen in de Bijstandsuitkeringenstatistiek in 2013
Vanaf verslagmaand januari 2015 is de uitvraag van de BUS wederom vernieuwd.
Een aantal wetswijzigingen was hiertoe de aanleiding. De Wet maatregelen
WWB en enkele andere wetten introduceerde onder meer de kostendelersnorm.
De Participatiewet en de Wet hervorming kindregelingen gingen per 2015 van
start.
4.2. Populatie
Voor de statistiek over het aantal personen met een bijstandsuitkering bestaat
de populatie uit alle personen die op grond van de Participatiewet een periodiek
algemene bijstandsuitkering ontvangen. Het betreft zowel alle
bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd als alle personen met een
uitkering op grond van de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen. Voor de
statistieken over het aantal bijstandsuitkeringen wordt de populatie gevormd
door alle uitkeringen in het kader van Participatiewet en AIO. Het gaat dan om
periodiek algemene uitkeringen aan personen van 18 jaar en ouder, wonend in
Nederland. In principe worden er geen bijstandsuitkeringen verstrekt aan
personen jonger dan 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen mogen gemeenten
hiervan afwijken. Deze gevallen zijn wel opgenomen in de statistiek.
In alle gevallen gaat het om personen die niet zelfstandig in de kosten van het
bestaan kunnen voorzien en geen recht hebben op een andere, zogenaamde
voorliggende voorziening. De bijstand is het sluitstuk van het Sociale
Zekerheidsstelsel in Nederland.
Hoewel ze via de gemeentelijke bestanden worden waargenomen zijn de
bijstandsgerelateerde uitkeringen veelal niet in de publicatietabellen
opgenomen. Het betreft uitkeringen in het kader van: de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers
(IOAW), de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
gewezen Zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
(Bbz), uitkeringen aan (overige) adreslozen en uitkeringen aan personen die in
een inrichting verblijven.
4.3. Variabelen
De teleenheden, personen in het geval van de statistieken over
bijstandontvangers en uitkeringen bij de tellingen over het aantal bijstandsuitkeringen, worden in de statistieken uitgesplitst naar zowel persoonskenmerken van de ontvangers als uitkeringskenmerken bij de bijstands7

uitkeringen. De persoonskenmerken zijn geslacht, leeftijd en herkomst. Het
belangrijkste uitkeringskenmerk is de uitkeringsgrondslag (leefvorm).
Ook vindt uitsplitsing plaats naar regio. Wanneer bijstandsuitkeringen geteld
worden, is de variabele ‘regio’ de regio van de bijstandsverstrekker. Als het gaat
om personen met een bijstandsuitkering, zijn de woongemeente en de daarop
gebaseerde andere regionale uitsplitsingen afkomstig uit de Basisregistratie
Personen (BRP).
4.4. Classificatiesystemen
De cijfers zijn onderverdeeld naar de categorieën geslacht, leeftijdsklasse, regio
en uitkeringsgrondslag (leefvorm).
Het kan voorkomen dat een waarde van een van deze variabelen voor een
persoon of uitkering niet bekend is. In dat geval wordt de persoon of uitkering
wel geteld in het totaal, maar wordt de persoon of uitkering niet geteld in de
categorieën. Er is geen categorie ‘onbekend’.
4.5. Meeteenheid
Bijstandsuitkeringen en personen met een bijstandsuitkering.
4.6. Verslagperiode
Maand.
4.7. Tijdreeks
Bijstandsuitkeringen vanaf januari 2011, personen met bijstand vanaf januari
2007. De reeksen zijn conform de nieuwe meetmethode per 2013 (zie 4.1). De
eerdere verslagmaanden zijn hierbij opnieuw berekend.
4.8. Land
Nederland.

5.

Statistisch proces

5.1. Primaire waarneming
Niet van toepassing.
5.2. Secondaire waarneming
Maandelijks leveren gemeenten, door gemeenten gemandateerde berichtgevers,
waaronder loketten voor zelfstandigen, gemeentelijke samenwerkingsverbanden
en de SVB gegevens aan over de uitkeringen en uitkeringsontvangers zoals die
aan het eind van die maand in de uitkeringsadministratie staan.
5.3. Steekproeftrekken
Niet van toepassing. Alle gemeenten leveren een volledige registratie aan.
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5.4. Respons
Circa zes weken na de verslagmaand is de respons zodanig hoog en
gecontroleerd dat kan worden gestart met het maken van de voorlopige cijfers.
Zo nodig is gerappelleerd. Mocht een gemeente nog niet hebben geleverd, dan
wordt geïmputeerd (zie 5.6). Voor het maken van de definitieve cijfers kan
gewoonlijk worden gewerkt met een volledige respons.
5.5. Gaafmaken
Bestanden worden automatisch gaafgemaakt. De relevante velden worden gecontroleerd op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles
plaats. In de richtlijnen voor de gemeenten is het juiste waardenbereik
opgenomen. Onjuiste waarden worden op een code voor onbekend gezet. Zo
nodig wordt hierover contact opgenomen met gemeenten. Als het aantal
signaleringen relatief hoog is, wordt gevraagd om een herlevering.
Gekeken wordt verder naar de ontwikkelingen tussen gemeenten in dezelfde
grootteklasse en regio. Verwacht mag worden dat die een gelijke ontwikkeling
vertonen. Verder mogen geen onverklaarbare verschillen voorkomen met de
cijfers van de vorige maand.
5.6. Imputeren
Gegevens van ontbrekende gemeenten worden geïmputeerd. Hierbij wordt het
bestand van de laatste kwalitatief goede en volledige inzending genomen.
Gewoonlijk vindt imputatie alleen plaats bij de voorlopige cijfers en kunnen de
gegevens van alle gemeenten worden verwerkt in de definitieve cijfers.
5.7. Uitbijterdetectie- en afhandeling
Als een record slecht is gevuld, wordt het record in overleg met de berichtgever
verwijderd. Als dit (relatief) vaak voorkomt, wordt gevraagd om herlevering van
het gehele bestand.
5.8. Wegen en ophogen
Weging en ophoging vinden niet plaats, omdat er sprake is van integrale
waarneming. Ontbrekende waarnemingen worden geïmputeerd.
5.9. Transformeren
Het kan soms nodig zijn om de betekenis van velden aan te passen. Door
omstandigheden kan het voorkomen dat diverse gemeenten tijdelijk een
foutieve (verouderde) code voor een bepaald veld aanhouden. Het CBS kan dit
gelijktijdig herstellen in een zogenaamd voortraject (bij inlezen) of natraject (na
controle).
5.10. Koppelen
De bestanden met bijstandsuitkeringen worden door het CBS gekoppeld met
gegevens van de Basisregistratie Personen (BRP). Hierbij worden gegevens zoals
geslacht, geboortedatum en herkomst overgenomen. De gegevens kunnen
afwijken van de input van de gemeenten, maar de BRP is leidend om consistentie
binnen het CBS te waarborgen. Wanneer de definitieve cijfers zijn gepubliceerd,
9

worden de gegevens in bestandsvorm verder verwerkt voor opneming in het
Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB). Zodoende kunnen gegevens
worden gekoppeld met andere registraties.
5.11. Corrigeren
Er vindt geen seizoencorrectie plaats, noch een correctie voor werkdagen.

6.

Externe bronnen

Tijdens de verwerking van de data worden de data uit de uitkeringsbestanden
verrijkt met informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP).

7.

Publicatiebeleid

De voorlopige cijfers in de vorm van ramingen worden binnen twee maanden na
de verslagperiode gepubliceerd (gewoonlijk de laatste werkdag van de maand).
Vijf maanden na de verslagmaand worden nadere voorlopige cijfers gepubliceerd
die verkregen zijn via de transactie-methodiek. Een jaar later worden de data
definitief gesteld.
7.1. Frequentie
Maandelijks.
7.2. Nieuwsberichten
Een keer per kwartaal. Op de CBS-website staat onder de publicatieplanning een
agenda voor de nieuwsberichten.
7.3. Publicaties
Op de CBS-website onder het thema Arbeid en sociale zekerheid zijn cijfers over
sociale zekerheid te vinden.
Op de webpagina wordt in de elektronische publicatie Arbeidsmarkt in
vogelvlucht aandacht besteed aan de ontwikkeling van de bijstand.
7.4. Microdata
Aan gebruikers kunnen onder voorwaarden microdatabestanden voor specifiek
onderzoek beschikbaar worden gesteld via het Centrum voor Beleidsstatistiek.
7.5. Revisies en bijstellingen
Bijstelling van voorlopige cijfers tot nader voorlopige cijfers en vervolgens
definitieve cijfers vindt regulier plaats. Aanpassing (herziening) van de definitieve
cijfers wordt alleen overwogen in geval van calamiteit. Herziening heeft tot op
heden slechts één keer plaatsgevonden. In voorkomende gevallen wordt ervoor
gekozen het definitief maken van de cijfers uit te stellen.
7.6. Overig
Er is een visualisatie van personen met een bijstandsuitkering per gemeente
genaamd Personen met een uitkering.
10

Op CBS in uw buurt kan het aantal bijstandsuitkeringen in een wijk worden
opgevraagd.

8.

Kwaliteitsmanagement

In het statistisch proces vinden zowel een technische controle als een statistische
controle plaats. Verder is er controle op de tijdige binnenkomst van bestanden.
Tot slot is er een eindcontrole op diverse kwaliteitsaspecten van het gehele
proces.
De definitieve bijstandscijfers vormen de input voor het Stelsel van SociaalStatistisch Bestanden. Hierbij vindt nog een micro-integratieslag plaats waarbij
de cijfers worden geconfronteerd met cijfers uit andere registraties. Daarbij
worden inconsistenties opgeheven. Zodoende ontstaat een inhoudelijk
gecoördineerde gegevensverzameling, die intern consistent is.

9.

Relevantie

9.1. Behoeften van gebruikers
Een voorname gebruiker is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Met het ministerie wordt jaarlijks een contract afgesloten over het leveren van
een aantal reguliere producten en onderzoeken.
Mede op basis van de bijstandsinformatie 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 bijstandsuitkeringen.
Een andere belangrijke gebruiker is het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties aan wie bijstandsinformatie wordt geleverd in het kader van
de Financiële-verhoudingswet. In dit verband speelt de bijstandsinformatie een
rol bij de verdeling van gelden uit het gemeentefonds.
Andere gebruikers zijn de gemeenten, het kwaliteitsinstituut Nederlandse
gemeenten (KING), het bureau keteninformatisering werk en inkomen (BKWI) en
de vereniging Divosa (leidinggevenden in het sociaal domein).
9.2. Volledigheid
Alle statistieken, (maatwerk-)producten en onderzoeken worden gepubliceerd
conform het jaarplan van het CBS.
Alleen als de brongegevens van onvoldoende kwaliteit zijn, wordt er niet
gepubliceerd. Dit is met deze statistiek nog niet voorgekomen. Aanloopproblemen bij nieuwe of aangepaste regelingen kunnen aanleiding zijn om niet
of later dan gebruikelijk te publiceren.
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10. Nauwkeurigheid
Er is een integrale waarneming: alle gemeenten leveren aan. Dit is vereist omdat
de statistiek input is voor het verdelen van gelden door het Rijk aan de
gemeenten (verdeelmodel).
Belangrijkste foutenbron zijn ontbrekende of onjuiste gegevens van een of meer
variabelen in de data. Als het recht op een uitkering vaststaat, is er wel een
record opgenomen, maar dit kan incompleet of onjuist zijn. Dit wordt dan later
bijgewerkt door de gemeenten. Ook burgerservicenummers kunnen ontbreken
of fout zijn. Wanneer er (relatief) veel fouten zijn, wordt gevraagd om een herlevering.

11. Vergelijkbaarheid
11.1. Vergelijkbaarheid tussen landen
De sociale stelsels van de verschillende landen wijken te veel van elkaar af om de
gegevens direct te kunnen vergelijken. Er zijn wel regelingen in de landen van de
EU die lijken op de Nederlandse, maar de voorwaarden voor het verkrijgen van
een bijstandsuitkering, alsook de bedragen, verschillen sterk.
11.2. Vergelijkbaarheid in de tijd
De cijfers zijn in de periode 1965 tot heden in zekere mate vergelijkbaar, omdat
de bijstand altijd het karakter heeft gehad van een sociaal vangnet. De wetgeving
is in de loop van de tijd echter flink gewijzigd.
De Algemene Bijstandswet (ABW) is van start gegaan in 1965. Deze wet is in
1996 ingrijpend gewijzigd, en werd vervolgens aangeduid met ‘Abw’. In 2004 is
de Abw vervangen door de WWB. Deze wet is ingaande 2015 opgegaan in de
Participatiewet. In 1987 zijn er specifieke regelingen gekomen voor gedeeltelijk
arbeidsongeschikten, zelfstandigen en kunstenaars (IOAW, IOAZ, Bbz, WWIK).
Deze worden niet meegeteld in het aantal algemene bijstandsuitkeringen maar
hebben wel effect op het totaal aantal uitkeringen. Ze vallen onder de noemer
bijstand-gerelateerde uitkeringen.
De eerste tabellen met bijstandscijfers in de CBS-databank StatLine zijn van
verslagjaar 1998. Voor de introductie van StatLine was er sprake van diverse
papieren publicaties met detailtabellen.

12. Samenhang en consistentie
12.1. Samenhang van concepten
De bijstandsuitkering wijkt ten opzichte van een WW- of een
arbeidsongeschiktheidsuitkering af, omdat de bijstandsuitkering bedoeld is voor
het huishouden en niet voor een persoon. Daardoor is ook de populatie breder.
Voor de gebruikte classificaties geldt het volgende:
Voor de variabele ‘geslacht’ wordt een CBS-standaard gevolgd.
De indeling naar leeftijdsklassen is specifiek gemaakt voor de bijstand.
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Voor de regio’s wordt een CBS-standaard gevolgd: Nederland, landsdeel,
provincie en gemeente, en sinds verslagjaar 2004 arbeidsmarktregio.
De variabele ‘uitkeringsgrondslag’ (leefvorm) is specifiek voor de bijstand.
Voor de bijstand zijn drie leefvormen relevant voor het bepalen van de
hoogte van de uitkering: ‘alleenstaande’, ‘alleenstaande ouder’ en
‘(echt)paar’.
Naast bijstandsuitkering, wordt via de BUS ook gepubliceerd over personen
met een bijstandsuitkering. Hierbij worden zowel de aanvrager als de partner
geteld als bijstandsontvanger.
12.2. Consistentie tussen voorlopige en latere cijfers
Verschillen tussen voorlopige en definitieve cijfers worden veroorzaakt doordat:
a) voorlopige cijfers worden samengesteld op basis van een ramingsmethode en in voorkomende gevallen door imputatie, en
b) bij de latere cijfers vertraagde informatie tot drie maanden later wordt
meegenomen.
12.3. Consistentie tussen korte- en lange-termijncijfers
De gepubliceerde jaarcijfers komen overeen met de cijfers van ultimo december.
Jaarcijfers staan in andere tabellen, waaronder de ‘kerncijfertabel’. De kerncijfers
bevatten ook jaargemiddelden, 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 ook andere concepten hanteert. Bij
Nationale Rekeningen worden ook de uitvoeringskosten meegerekend.
Consistentie met de Nationale Rekeningen is 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 en eventuele imputatie zijn de microdata en de definitieve
cijfers consistent.

Gerelateerde tabellen
1.
2.
3.
4.

Personen met een uitkering; uitkeringsontvangers per uitkeringssoort
Personen met een uitkering; soort uitkering naar regio
Personen met een uitkering; kenmerken uitkeringsontvangers
Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2016

Deze tabellen op StatLine geven inzicht in het aantal personen in Nederland dat
een uitkering heeft. Het betreft uitkeringen die te maken hebben met
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand. Het is mogelijk dat een persoon
aanspraak maakt op meer dan één uitkering. Dit kunnen zijn:
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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
Werkloosheidswet (WW) en een bijstandsuitkering.
In het laatste geval wordt de persoon bij beide soorten uitkeringen meegeteld. In
het eerste geval slechts één keer.
Middellange tijdreeks (kerncijfers):
5. Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort
Deze reeks loopt van 1998 tot heden.
Lange tijdreeks
6. Tijdreeksen sociale zekerheid (1905 – heden)
Deze reeks loopt vanaf verslagjaar 1905 en bevat jaarcijfers.
Stopgezet maar nog wel toegankelijk via het archief:
7. Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WWB, 1998-2011
8. IOAW- en IOAZ-uitkeringen naar geslacht en regio, 1998-2012
9. Algemene bijstand; uitkeringen op grond van de WIJ, 2009-2011
Dit zijn de voorgangers van de tabellen die in dit rapport worden besproken.
Maatwerktabellen:
10. Aantal personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners
11. Samenloop werk en bijstand
12. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2016
Bovenstaande maatwerktabellen zijn een selectie van alle maatwerktabellen.
De sector Overheidsfinanciën en Consumentenprijzen (EOC) publiceert financiële
gegevens over bijstand. Er zijn conceptuele verschillen met de financiële
gegevens uit de BUS. Zo worden bij EOC-publicaties ook uitvoeringskosten
meegerekend.
Verder zijn er tabellen over bijstandsvorderingen (debiteuren, fraude) en reintegratie, maar deze zullen hier niet verder worden benoemd.

Afkortingen en begrippen
Aantal uitkeringen op registratiebasis
Het aantal uitkeringen zoals vastgelegd in de gemeentelijke
uitkeringsadministratie op het einde van de verslagmaand.
Aantal uitkeringen op transactiebasis
Het aantal uitkeringen op registratiebasis, gecorrigeerd voor nagekomen
informatie in de drie maanden volgend op de verslagmaand. Een uitkering die
14

meer dan twee maanden achtereen niet tot uitbetaling is gekomen, wordt als
beëindigd beschouwd.
ABW
Algemene Bijstandswet sinds 1965. Voorganger van de Abw.
Abw
Algemene bijstandswet sinds 1996. Opvolger van de ABW.
Bbz
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.
IOAW
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers.
IOAZ
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen.
Participatiewet
Per 2015, vervangt de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong opgegaan.
Uitkeringsgrondslag
Samenstelling ofwel de leefvorm van het huishouden.
WIJ
Wet investeren in jongeren, oktober 2009-2012.
WIK
Voorganger van de WWIK.
WWB
Wet werk en bijstand, 2004-2015. Opvolger van de Abw.
WWIK
Wet werk en inkomen kunstenaars, voorheen WIK.

Referenties
CBS-website
Arbeid en sociale zekerheid Themapagina met nieuws, cijfers en boeken.
CBS in uw buurt
Informatie voor berichtgevers
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Arbeidsmarkt in vogelvlucht.
Catalogus microbestanden
Publicaties
Statistisch jaarboek 2014
Trends in Nederland 2016
Personen met een uitkering Visualisatie.
Methodologie
Richtlijnen voor de Bijstandsuitkeringenstatistiek vanaf januari 2015
Korte onderzoeksbeschrijving Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)
Documentatierapport BUS, microdataservices
Wet- en regelgeving
CBS Wet.
Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
Overig
Missie, jaarplan en jaarverslag CBS
Kwaliteitsverklaring. Versie 14 januari 2014.
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