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samenvatting Het team Sociale Zekerheid van het CBS heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (SZW) onderzoek gedaan naar de redenen voor instroom in en uitstroom 

uit de algemene bijstand in september 2016. Daarvoor is gebruik gemaakt van informatie die 

beschikbaar is in het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden (SSB) van het CBS.  

Ruim 12 duizend personen stroomden in september 2016 de bijstand in. Voor 56 procent van hen 

kon in met behulp van de gegevens uit het SSB een mogelijke instroomreden gevonden worden. 

Het beëindigen van een baan of WW-uitkering en immigratie bleken de belangrijkste redenen 

van instroom te zijn.  

Van de 12 duizend personen die de bijstand uitstroomden, is voor 81 procent een uitstroomreden 

gevonden. Daarvoor is eerst gekeken naar gegevens uit het SSB. Voor de personen die op basis 

van die gegevens een ‘overige’ reden van uitstroom hadden, is ook gekeken naar door 

gemeenten aangeleverde informatie van kenmerk 34 ‘Reden beëindiging uitkering’ in de 

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). Uit deze combinatie van bronnen is gebleken dat de meeste 

personen uitstroomden vanwege het vinden van een baan of het starten van een opleiding. 

Daarnaast zijn gaan samenwonen, het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd en het niet 

voldoen aan de inlichtingenplicht die bij de bijstandsuitkering hoort redenen om de uitkering 

stop te zetten. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil informatie hebben over de 

redenen van de instroom in en uitstroom uit de bijstand. Het CBS heeft hierover eerder1 cijfers 

opgeleverd door gegevens uit de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) te koppelen aan diverse 

andere bronnen. Het onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd over verslagmaand september 2014, is 

in dit rapport geactualiseerd met gegevens over september 2016.  

 

1.2 Doel  

 

Het doel van dit onderzoek is om voor de personen die de bijstand in- en uitstromen in de 

verslagmaand september 2016, de mogelijke redenen van respectievelijk instroom in en 

uitstroom uit de bijstand in kaart te brengen.  

 

1.3 Opzet rapport 
 

In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethode besproken, waarbij de verschillende bronnen die 

gebruikt zijn, worden geïntroduceerd en uitleg wordt gegeven over de manier waarop de reden 

van instroom en uitstroom wordt bepaald. 

Het volgende hoofdstuk bespreekt eerst de resultaten voor de groep die in september 2016 is 

ingestroomd in de bijstand (hoofdstuk 3.1). Vervolgens komen de resultaten voor de uitstromers 

aan bod (hoofdstuk 3.2). De resultaten worden vergeleken met die van het voorgaande 

onderzoek. 

Het laatste hoofdstuk geeft de conclusie van het onderzoek. 

                                                                 
1 CBS rapporten ‘Redenen van in- en uitstroom WWB’ uit december 2013, december 2014 en december 2015. 
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2. Onderzoeksmethode 

Voor het bepalen van de mogelijke redenen van instroom in en uitstroom uit de bijstand wordt 

de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) gekoppeld aan andere bronnen uit het Stelsel van Sociaal-

Statistische Bestanden (SSB). Het SSB is een uitgebreid stelsel van koppelbare registers en 

enquêtes. Met gegevens uit het SSB worden over uiteenlopende onderwerpen statistieken 

gemaakt en wordt sociaalwetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Welke SSB-bestanden 

gebruikt zijn voor het samenstellen van de cijfers komt in paragraaf 2.1 aan bod. Daarna wordt 

de populatie beschreven. Het hoofdstuk sluit af met de methode en wijze van prioriteren van de 

redenen van in- en uitstroom.  

 

2.1 Gebruikte bronnen 
 

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) 

Gegevens over bijstandsuitkeringen zijn afkomstig uit de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). De 

BUS is een maandstatistiek en bevat informatie die door gemeenten wordt aangeleverd over de 

in Nederland verstrekte bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet2, Wet 

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 

(IOAZ) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). 

 

In dit onderzoek zijn de transactiebestanden gebruikt met gegevens over de algemene 

bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet voor verslagmaand september 2016. De 

andere bijstandsuitkeringen zijn buiten beschouwing gelaten. De term transactiebestanden 

wordt gebruikt voor de bestanden waarin de administratief vertraagde informatie voor drie 

maanden is teruggelegd. Vijf maanden na afloop van de verslagmaand zijn de 

transactiebestanden beschikbaar voor onderzoek. 

 

Polisadministratie (baangegevens ontleend aan de loonaangifte) 

De loonaangifte bevat gegevens over inkomstenverhoudingen (uit de loonadministratie) van 

werkgevers en andere inhoudingsplichtigen. De Belastingdienst ontvangt de loonaangifte. Het 

UWV stelt hiermee de Polisadministratie samen.  

 

Werkloosheidswet (WW) 

Dit bestand bevat gegevens over personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet 

(WW). In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van bestanden die volgens een nieuwe 

methode, namelijk een nieuw transactiebetalingsconcept, zijn afgeleid. Hierbij wordt onder meer 

op een verbeterde wijze gecorrigeerd voor administratieve vertraging en nul-uitkering.  

  

Arbeidsongeschiktheid (AO) 

Bevat gegevens over personen met een uitkering op grond van de Wet op de 

arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), 

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) of de Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Ook het aantal personen met een AO-

                                                                 
2 De Participatiewet heeft op 1 januari 2015 de WWB (Wet Werk en Bijstand) opgevolgd. De cijfers van het vorige 

onderzoek, over september 2014, hadden dus nog betrekking op de WWB. 
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uitkering wordt volgens een nieuwe methode middels een nieuw transactiebetalingsconcept 

afgeleid. Er wordt op een andere wijze gecorrigeerd voor administratieve vertraging en nul-

uitkeringen.  

 

Basisregistratie Personen (BRP) 

De Basisregistratie Personen (BRP) is de digitale bevolkingsregistratie van Nederland, en de 

opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). De BRP bevat 

gegevens over ingezetenen en niet-ingezetenen. In de BRP zijn van iedere ingeschrevene 

gegevens zoals Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, 

geboorteland en woonplaats geregistreerd, van ingezetenen bovendien gegevens over de 

ouders, partners en kinderen. Voor ingezetenen wordt een adres in Nederland geregistreerd, 

voor niet-ingezetenen een adres buiten Nederland.  

 

Onderwijs 

Bevat gegevens over in- en uitschrijving bij het regulier onderwijs. Het betreft hierbij het 

voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs 

(HBO), wetenschappelijk onderwijs (WO) en de volwassen educatie (VE). Voor dit onderzoek zijn 

naast de hoofdinschrijvingen (de eerste inschrijving in het school- of studiejaar) tevens de 

neveninschrijvingen opgenomen.  

 

Huishoudensbus 

Bevat onder andere gegevens over het type huishouden. Dit geeft informatie over of iemand is 

gaan samenwonen, een samenlevingsverband heeft verbroken of in een instelling is gaan wonen 

of heeft gewoond.  

 

Migratiebus 

Bevat gegevens over personen die van en naar Nederland verhuizen.  

 

Detentie 

Geeft aan of iemand gedetineerd is geweest. Wanneer iemand in detentie zit, kan hij of zij geen 

bijstand ontvangen. In het voorgaande onderzoek kon alleen gekeken worden of iemand op enig 

moment in het verslagjaar in detentie had gezeten. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van 

nieuwe bestanden, waardoor het mogelijk is om per maand te bepalen of iemand in detentie zit. 

Dit betekent dat de reden ‘detentie’ met meer precisie kan worden bepaald.  

 

Als in dit rapport gesproken wordt over de gegevens uit het SSB-bestand, worden de hierboven 

genoemde gegevens bedoeld die zijn gekoppeld en samengevoegd tot één bestand. 

 

2.2 Populatie 
 

In dit onderzoek zijn alle personen van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd opgenomen die 

in september 2016 de bijstand in- of uitstroomden. In 2016 was de AOW-gerechtigde leeftijd 65 

jaar plus zes maanden.  

 

2.3 Methode 
 

De BUS is gebruikt om de populatie instroom en uitstroom te bepalen.  
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Instroom: Een persoon stroomt in september in de bijstand, als deze in de maand augustus geen 

bijstandsuitkering heeft ontvangen en in september wel. Het peilmoment is de laatste dag van 

de maand. Iemand die dus ultimo augustus geen bijstandsuitkering heeft, maar ultimo september 

wel, stroomt in september in. 

Uitstroom: Een persoon stroomt in september uit de bijstand, als deze in de maand augustus een 

bijstandsuitkering heeft ontvangen en in september niet meer. Ook hier is het peilmoment de 

laatste dag van de maand. Iemand die dus ultimo augustus wel een bijstandsuitkering heeft, maar 

ultimo september niet, stroomt in september uit. 

 

Voor het bepalen van de redenen van instroom in en uitstroom uit de bijstand zijn de andere 

bronnen uit het SSB gekoppeld aan de populatie uit de BUS. Als aanvulling op de reden van 

uitstroom is een kenmerk uit de BUS (Kenmerk 34 ‘reden beëindiging uitkering’) gebruikt. 

Aangezien dit kenmerk uit de BUS komt is dit natuurlijk ook een SSB-bron, maar het wordt in dit 

onderzoek als aanvullende bron gezien. 

 

Het peilmoment van dit onderzoek is september 2016. 

2.3.1 Redenen instroom 

Voor de personen die in september de bijstand instromen, is in verschillende stappen gekeken of 

er een reden van instroom gevonden kan worden: 

 Eerst is gekeken of er in augustus sprake is van één van de eerste acht genoemde 

redenen van instroom (zie opsomming hierna). Indien er sprake is van samenloop van 

omstandigheden, is de vermelde nummering als prioritering aangehouden. Dit betekent 

dat als er in augustus zowel sprake is van het beëindigen van een baan als van het 

verbreken van een samenlevingsverband, het beëindigen van de baan de reden van 

instroom is.  

 Als in augustus geen reden van instroom gevonden kan worden, dan is in verband met 

eventuele administratieve vertraging vervolgens gekeken naar deze redenen in de 

omliggende maanden. Hierbij is eerst gekeken naar een verklaring in september en als 

die niet bekend is naar juli en ten slotte naar juni.  

Als iemand bijvoorbeeld in september een beëindigde baan heeft en in de maand juli is 

de WW-uitkering beëindigd, dan zal de beëindigde baan de reden van instroom zijn, 

ondanks dat de WW-uitkering in het onderstaande lijstje een hogere prioriteit heeft. 

 Als dan nog geen reden bekend is, is gekeken of de persoon een partner heeft die ook in 

de bijstand is gestroomd en van wie wel een reden van instroom bekend is.  

 De personen van wie geen enkele reden van instroom bekend is, worden weergegeven 

in de categorie ‘Overig’. In deze categorie zijn ook personen opgenomen die in juni of 

juli ook al een bijstandsuitkering hebben ontvangen, maar in augustus niet meer en in 

september weer wel. 

 

De onderstaande redenen van instroom zijn in dit onderzoek meegenomen.  

1. WW-uitkering: de uitkering op grond van de WW is beëindigd. Als de WW-uitkering 

beëindigt, kan de persoon in kwestie vervolgens instromen in de bijstand. Bron: WW-

bestand. 

2. Baan: een baan is beëindigd. Een baan is hier gedefinieerd als “Een 

arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is 

vastgelegd dat arbeid zal worden verricht, en waartegen een (financieel) belang staat.”  

In dit onderzoek zijn ook deeltijdbanen meegenomen. Arbeid als zelfstandige, arbeid in 

het buitenland of overige arbeid (bijvoorbeeld freelancers) is niet beschikbaar in de 
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gebruikte bestanden en telt daarom in dit onderzoek niet mee als baan. Het CBS heeft 

wel bestanden met deze gegevens, maar die zijn niet tijdig beschikbaar voor dit 

onderzoek. Bron: Polisadministratie. 

3. AO-uitkering: de uitkering die wordt verstrekt op grond van de WAOW, WIA, Wajong of 

WAZ is beëindigd. Bron: AO-bestand. 

4. Studie: de inschrijving bij een onderwijsinstelling is beëindigd. Bron: onderwijsbestand. 

5. Samenwonen: het samenlevingsverband is verbroken. Bron: huishoudensbus. 

6. Immigratie: verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland en direct recht op bijstand. 

Bron: migratiebus. 

7. Institutioneel: wonen in een institutioneel huishouden is beëindigd door een jongere 

tot 21 jaar. Ouders van jongeren tot 21 jaar hebben een onderhoudsplicht, waardoor 

jongeren in een institutioneel huishouden geen bijstand ontvangen. Bron: 

huishoudensbus. 

8. Detentie: persoon heeft in detentie gezeten. Bron: detentiebestand. 

9. Reden bij partner: voor de persoon zelf is geen van de bovenstaande redenen 

geïdentificeerd, maar hij of zij heeft een partner die de bijstand instroomt vanwege één 

van bovenstaande redenen. Bronnen: alle eerdergenoemde bronnen. 

10. Overig: geen van bovenstaande redenen is van toepassing. Deze categorie bevat ook de 

personen die de maanden vóór instroom (juni en/of juli) ook een bijstandsuitkering 

hebben ontvangen. Hierbij is dus mogelijk sprake van administratieve vervuiling of een 

maatregel die de uitkering tijdelijk stopzette. 

2.3.2 Redenen uitstroom 

Voor de personen die in september uit de bijstand stromen, is in verschillende stappen gekeken 

of er een reden van uitstroom gevonden kan worden in de SSB-bestanden.  

 Eerst is gekeken of er in september sprake is van één van de eerste negen genoemde 

redenen van uitstroom (zie opsomming hierna). Indien er sprake is van samenloop van 

omstandigheden, is de genoemde nummering als prioritering aangehouden. Dit 

betekent dat als er in september sprake is van het starten van een baan én het starten 

van een studie, het starten van een baan de reden van uitstroom is. 

 Als in september geen reden van uitstroom gevonden kan worden, dan is in verband met 

eventuele administratieve vertraging vervolgens gekeken naar deze redenen in de 

omliggende maanden. Hierbij is achtereenvolgens gekeken naar de maanden augustus 

en oktober.  

 Als dan nog geen reden bekend is, is gekeken of de persoon een partner heeft die ook is 

uitgestroomd en voor wie wel een reden uitstroom bekend is.  

 De personen van wie geen enkele reden van uitstroom bekend is, worden weergegeven 

in de categorie ‘Overig’. In deze categorie zijn ook de personen opgenomen die in 

oktober weer een bijstandsuitkering hebben ontvangen. Dit zijn dus de personen die 

slechts kortdurend zijn uitgestroomd uit de bijstand. 

 

In dit onderzoek zijn de volgende redenen van uitstroom meegenomen:  

1. Overlijden: persoon is overleden voor eind september 2016. Bron: BRP. 

2. AOW-gerechtigde leeftijd: bereiken van de leeftijd van 65 jaar plus 6 maanden in 

september 2016. Bron: BRP. 

3. Baan: een baan is gestart. Bron: Polisadministratie. 

4. Studie: start van de inschrijving bij een onderwijsinstelling. Bron: onderwijsbestand. 
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5. Samenwonen: aangaan van samenlevingsverband. Dit kan reden van uitstroom zijn 

indien de partner voldoende inkomsten heeft waardoor het (echt)paar samen niet meer 

in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Bron: huishoudensbus. 

6. AO: uitkering gestart die wordt verstrekt op grond van de WAOW, WIA, Wajong of WAZ. 

Bron: AO-bestand. 

7. Emigratie: verhuizing vanuit Nederland naar het buitenland. Bron: migratiebus. 

8. Institutioneel: gaan wonen in een institutioneel huishouden door een jongere tot 

21 jaar. Ouders van deze jongeren hebben een onderhoudsplicht en daarom ontvangen 

jongeren geen bijstand als zij naar een instelling verhuizen. Bron: huishoudensbus. 

9. Detentie: persoon is in detentie gegaan. Bron: detentiebestand. 

10. Reden bij partner: voor de persoon zelf is geen van de bovenstaande redenen 

geïdentificeerd, maar hij of zij heeft een partner die wel in één van de bovengenoemde 

categorieën valt. De bijstandsuitkering wordt aan een huishouden toegekend, maar 

beide partners worden in dit onderzoek meegenomen. Bronnen: alle eerdergenoemde 

bronnen. 

11. Overig: geen van bovenstaande redenen is van toepassing. Deze categorie bevat ook de 

personen die in de maand ná uitstroom (oktober) weer een bijstandsuitkering hebben 

ontvangen en dus slechts kortdurend uitgestroomd waren of waar mogelijk sprake was 

van administratieve redenen voor uitstroom. 

Koppeling met BUS-kenmerk 

Wanneer op basis van de hiervoor beschreven SSB-bronnen geen reden van uitstroom kan 

worden vast gesteld, wordt het kenmerk 34 ‘reden beëindiging uitkering’ uit de BUS gebruikt als 

aanvullende informatie. In dit kenmerk geven gemeenten aan wat de directe aanleiding is voor 

het beëindigen van de uitkering. Aangezien gemeenten dit kenmerk niet altijd vullen, is het niet 

mogelijk het kenmerk als zelfstandige bron te gebruiken, maar het vormt een goede aanvulling 

op de in dit onderzoek gebruikte gegevens uit het SSB. Er is gebruik gemaakt van het bestand van 

september 2016, omdat dit bestand gegevens bevat over de reden van uitstroom in die maand. 
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3. Resultaten 

3.1 Redenen instroom 
 

In september 2016 stroomden 12 080 personen de algemene bijstand in. Dit is iets minder dan 

twee jaar eerder; in september 2014 zijn 12 960 personen de bijstand ingestroomd. Voor de 

instromers in september 2016 is gekeken door welke mogelijke reden zij de bijstand inkwamen. 

De resultaten hiervan worden in tabel 1 weergegeven. Te zien is dat voor meer dan de helft van 

de instromers (56 procent) een reden van instroom is gevonden in de gebruikte SSB-bronnen. 

Voor de overige 44 procent geldt een overige reden van instroom.  

 

De eerste geprioriteerde reden is het beëindigen van de WW-uitkering. Iemand die werkt bouwt 

recht op een werkloosheidsuitkering op. Wanneer de persoon werkloos wordt en voldoende 

recht heeft op gebouwd kan de persoon een WW-uitkering krijgen. Als het recht op deze uitkering 

afloopt en de persoon nog geen nieuwe baan heeft gevonden, dan is het mogelijk een 

bijstandsuitkering te ontvangen. Dit was het geval voor 8 procent van de 12 080 personen die in 

september 2016 de bijstand instroomden. Zij hadden dus te maken met indirect baanverlies. Voor 

15 procent gold dat zij hun baan beëindigden en direct de bijstand instroomden. Dit gebeurt als 

zij nog niet voldoende recht hadden opgebouwd om een WW-uitkering te ontvangen, of omdat 

ze eerder opgebouwde WW-rechten al hadden verbruikt. Deze groep had als reden van instroom 

dus direct baanverlies. Dit betekent dus dat 23 procent van de instromers in de bijstand kwam 

vanwege baanverlies (direct of indirect). 

 

Ook in 2014 was (indirect) baanverlies een belangrijke reden voor instroom in de bijstand. Het 

beëindigen van de WW-uitkering was toen echter nog de voornaamste reden om in te stromen, 

in plaats van het directe baanverlies. Dit komt waarschijnlijk doordat het aantal personen met 

een WW-uitkering tussen 2014 en 2016 sterk is gedaald. Bovendien is het gevolg van de nieuwe 

methode (het nieuwe transactiebetalingsconcept) die gebruikt is om de WW-uitkeringen te 

bepalen, dat het aantal personen met een WW-uitkering op een peilmoment lager is dan 

wanneer het oude concept gehanteerd wordt.  

 

Een andere belangrijke reden van instroom in 2016 was immigratie. Voor 11 procent van de 

instromers bleek dit de reden te zijn dat zij in september voor het eerst bijstand ontvingen. Zij 

zijn dus naar Nederland geïmmigreerd en konden niet direct een baan vinden of voldoende 

verdienen en ontvingen daarom na immigratie een bijstandsuitkering. In 2014 ging het om een 

kleiner aandeel dat instroomde na migratie, namelijk 7 procent. De stijging kan komen door de 

toename van het aantal immigranten in Nederland in de afgelopen twee jaar.  
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Tabel 1. Geprioriteerde redenen van instroom in een algemene bijstandsuitkering, 

september. 

  2016     2014 

  Aantal %   % 

          

Totaal1 12 080 100   1002 

          

Reden instroom       

     WW-uitkering beëindigd 980 8    18 

     Baan beëindigd 1 840 15                13 

     AO-uitkering beëindigd 120 1   3 

     Studie beëindigd 1 030 9    1 

     Samenwonen beëindigd 760 6    7 

     Immigratie 1 270 11    7 

     Institutioneel wonen beëindigd indien jonger dan 21 jaar 190 2    0 

     Detentie beëindigd 170 1    4 

     Partner heeft beëindigde WW-uitkering 120 1   3 

     Partner heeft beëindigde baan 210 2    1 

     Partner stroom in met reden anders dan WW of baan 140 1    1 

Overige redenen 5 260 44  43 

     w.o. bijstand in juni of juli 1 130       

          

1 Door afronding hoeft het totaal niet overeen te komen met de som van de verschillende redenen. 

2 Gebaseerd op instroom van 12 960 personen. 

Bron: CBS.       

 

Naast eerdergenoemde redenen voor instroom speelt ook het beëindigen van een studie een rol. 

In 2016 stroomde 9 procent in de bijstand in nadat de studie werd beëindigd. Dit zijn zowel 

voortijdig schoolverlaters als gediplomeerden. Personen die studeren kunnen een lening van de 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) krijgen om hun studie te financieren. Tot 2015 was dit, als aan 

enkele voorwaarden werd voldaan, een gift van de overheid. Inmiddels is het een volwaardige 

lening geworden en moeten studenten hun studiefinanciering dus terug betalen. Dit maakt dat 

studeren duurder is geworden, wat tot gevolg kan hebben dat er in 2016 meer studenten 

voortijdig hun studie beëindigden dan in 2014. Deze wijziging kan mogelijk voor een klein deel de 

stijging verklaren die zichtbaar is ten opzichte van 2014. De belangrijkste verklaring komt 

waarschijnlijk doordat dit jaar naast de hoofdinschrijving ook de neveninschrijvingen zijn 

meegenomen. 

 

Een deel van de bijstandsontvangers (44 procent) stroomt in vanwege overige redenen. Deze 

redenen zijn niet te achterhalen met de op dit moment beschikbare bronnen voor het onderzoek. 

Zo kan het zijn dat een baan als zelfstandige of in het buitenland is beëindigd. Ook personen die 

een particuliere opleiding volgden zijn niet meegenomen in dit onderzoek, omdat particuliere 

opleidingen niet worden meegeleverd bij de bestanden die van DUO worden ontvangen. Andere 

mogelijke redenen om in te stromen in de bijstand zijn het verliezen van vermogen, of minder 

uren gaan werken. Wanneer iemand een baan behoudt, maar minder uren werkzaam is dan de 

maand ervoor, komt dit niet in de huidige manier van onderzoeken voor als reden van instroom. 

Echter kan dit wel van belang zijn. De persoon verliest namelijk een deel van het inkomen en kan 
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daardoor mogelijk niet meer in het levensonderhoud voorzien. Dit verlies kan door middel van 

een bijstandsuitkering worden opgevangen. In toekomstig onderzoek zou eventueel nagegaan 

kunnen worden voor hoeveel personen dit speelt.  

 

Een andere groep die in ‘overige redenen’ kan zitten, zijn mogelijk de statushouders. Asielzoekers 

die in een asielzoekerscentrum verblijven hebben geen recht op een bijstandsuitkering. Pas als 

zij een verblijfsvergunning hebben gekregen (en het asielzoekerscentrum verlaten), kunnen ze 

aanspraak maken op een bijstandsuitkering. Aangezien het aantal bijstandsgerechtigden met een 

niet-westerse migratieachtergrond in 2016 is gestegen ten opzichte van de jaren ervoor3 is het 

aannemelijk dat statushouders een deel van de overige groep vormen. Met de huidige data is dit 

echter niet met zekerheid te zeggen. In een vervolgonderzoek zouden bij het CBS aanwezige 

gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kunnen worden aangekoppeld om te 

bekijken of het daadwerkelijk om statushouders gaat.   

 

3.2 Redenen uitstroom 
 

In september 2016 zijn 12 030 personen uit de bijstand gestroomd. Dat zijn er minder dan in 

september 2014, toen 13 850 personen de bijstand uitstroomden. 

3.2.1 Uitstroomredenen op basis van SSB-bronnen 

Voor de personen die in september 2016 uit de bijstand stroomden, is in de SSB-bestanden 

nagegaan of er een reden van uitstroom gevonden kan worden (zie ook hoofdstuk 2). Dat is gelukt 

voor 63 procent (7 590 van de 12 030 personen). Voor de resterende 4 430 personen4 

(37 procent) is het dus niet mogelijk om met de beschikbare SSB-bronnen te achterhalen waarom 

zij zijn uitgestroomd (tabel 2). In het onderzoek over september 2014 is voor 69 procent van de 

13 850 personen die de bijstand uitstroomden met behulp van SSB-bestanden een plausibele 

reden van uitstroom gevonden. 

 

De belangrijkste reden om de bijstand te verlaten was in september 2016 het vinden van een 

baan (36 procent). Als iemand met werk voldoende verdient om in zijn levensonderhoud te 

kunnen voorzien, vervalt het recht op bijstand en stroomt hij uit. Daarnaast stroomde een relatief 

grote groep uit vanwege het starten van een studie (11 procent). Personen die studiefinanciering 

of een tegemoetkoming in de studiekosten ontvangen, hebben in principe geen recht meer op 

een bijstandsuitkering. 

In september 2014 waren werk en studie ook de voornaamste uitstroomredenen, maar lag het 

aandeel dat uitstroomde vanwege een baan iets lager (30 procent) en het aandeel dat 

uitstroomde vanwege een studie iets hoger (15 procent). Het hogere aandeel dat in 2016 een 

baan startte komt mogelijk door de aantrekkende economie. Bij het lagere aandeel dat in 2016 

een studie startte speelt mogelijk de verandering van het leenstelsel een rol. In 2014 was de 

studiefinanciering die studenten kregen een gift van de overheid wanneer het diploma binnen 

tien jaar werd gehaald. Voor de personen die in 2016 een studie startten was de 

studiefinanciering een lening geworden. Bijstandsontvangers die een studie startten in 2016 

moesten deze dus zelf financieren. Dit kan een reden zijn om niet aan een studie te beginnen, 

want het is duurder aangezien ze het zelf moeten financieren. Maar let wel, vanwege de 

prioritering (zie hoofdstuk 2) zal een verandering in een hoog geprioriteerde reden (zoals de 

                                                                 
3 Bron: CBS nieuwsbericht ‘Meer mensen in de bijstand’ 31 augustus 2017. 
4 Door afronding hoeft het totaal niet overeen te komen met de som van de verschillende redenen. 
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toename bij het starten van een baan) ook gevolgen hebben voor lager geprioriteerde redenen 

(zoals de afname bij het starten van een studie). 

 

Tabel 2. Geprioriteerde redenen van uitstroom uit de algemene bijstand o.b.v. SSB, 

september. 

  2016    2014 

  Aantal %  % 

Totaal1 12 030 100  1002 

     
Reden uitstroom     
     Overleden 180 2  1 

     AOW-gerechtigde leeftijd bereikt 460 4  4 

     Baan gestart 4 270 36  30 

     Studie gestart 1 280 11  15 

     Samenwonen gestart 530 4  4 

     AO-uitkering gestart 20 0  3 

     Emigratie 320 3  4 

     Institutioneel wonen gestart 10 0  1 

     Detentie 150 1  3 

     Partner is baan gestart 320 3  3 

     Partner stroomt uit met reden anders dan baan 40 0  2 

Overige redenen 4 430 37  31 

     w.o. in oktober weer in de bijstand 760       

1 Door afronding hoeft het totaal niet overeen te komen met de som van de verschillende redenen. 

2 Gebaseerd op uitstroom van 13 850 personen. 

Bron: CBS.     
 

Het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd komt bij 4 procent van de personen voor als reden 

van uitstroom. Mogelijk ontvangen deze personen naast hun AOW-uitkering een pensioen, 

waardoor hun inkomen toereikend is en zij geen bijstandsuitkering meer nodig hebben. 

 

Bij eveneens 4 procent is de bijstandsuitkering beëindigd nadat zij zijn gaan samenwonen. Het 

aangaan van een samenlevingsverband de reden van uitstroom zijn indien de partner voldoende 

inkomsten heeft, waardoor het (echt)paar samen niet meer in aanmerking komt voor een 

bijstandsuitkering. 

 

Een deel van de personen met overige uitstroomredenen heeft in oktober weer een 

bijstandsuitkering ontvangen. Zij hebben dus in augustus een uitkering ontvangen en in 

september niet waardoor zij als uitstroom zijn weergegeven. Het is niet bekend waarom zij in 

september geen uitkering ontvingen. 

3.2.2 Uitstroomredenen op basis van SSB-bronnen en BUS kenmerk 34 

Voor de personen van wie in de SSB-bronnen geen reden van uitstroom is gevonden, is 

kenmerk 34 ‘Reden beëindiging uitkering’ uit het BUS-bestand van september gebruikt als 

aanvullende informatie. Dit kenmerk wordt door gemeenten geleverd aan het CBS en geeft de 

directe aanleiding van de beëindiging van een bijstandsverstrekking aan. Gemeenten vullen dit 
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kenmerk niet altijd en de kwaliteit is niet voldoende om als op zichzelf staande bron gebruikt te 

worden, maar het kan wel een aanvulling geven op de bronnen uit het SSB-bestand. 

 

Voor de 4 430 personen die in september 2016 zijn uitgestroomd met een ‘overige reden’ op 

basis van de SSB-bronnen, is bekeken of in BUS kenmerk 34 ‘reden beëindiging uitkering’ 

informatie te vinden is. Dit is gelukt voor 2 210 van deze personen. Dit betekent dat in totaal voor 

9 800 personen een reden van uitstroom worden bepaald. Dit is 81 procent van alle personen die 

uitstroomden in september 2016. In het voorgaande onderzoek was voor 76 procent van de 

personen die in september 2014 uitstroomden een reden van uitstroom bekend. Figuur 1 geeft 

de resultaten weer voor 2016. Dit zijn dus de uitstroomredenen op basis van de SSB-bronnen, 

gecombineerd met de redenen volgens BUS kenmerk 34. 

 

Figuur 1. Redenen voor uitstroom uit de algemene bijstand o.b.v. SSB en BUS kenmerk 34, 

september 2016 (n=12 030). 

 
 

Ook na het toevoegen van kenmerk 34 waren de belangrijkste redenen om de bijstand te verlaten 

het vinden van een baan (41 procent) en het starten van een studie (12 procent). 

Het aandeel dat is uitgestroomd naar werk is ten opzichte van tabel 2 waarschijnlijk hoger 

doordat in het BUS kenmerk ook werk als zelfstandige of arbeid in het buitenland is opgenomen. 

Dit ontbreekt in de Polisadministratie.  

Dat het aandeel dat uitstroomde vanwege het starten van een studie iets is gestegen ten opzichte 

van tabel 2 komt waarschijnlijk doordat in het SSB-bestand geen informatie is opgenomen over 

het volgen van particuliere opleidingen, waardoor deze vorm van studie niet als reden kan 

worden gevonden in het SSB-bestand maar wel in het BUS-bestand.  

 

Een aanvullende reden voor uitstroom die relatief vaak voorkomt in de BUS, is het niet geven van 

inlichtingen (4 procent). Dit betekent dat een persoon niet of onvoldoende heeft voldaan aan de 

periodieke inlichtingenplicht en de betrokkene ook na aandringen van de gemeente hierin 

volhardt. Informatie die gegeven moet worden heeft bijvoorbeeld te maken met werk, inkomen, 
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gezins- of thuissituatie, verblijfplaats en eigendommen. Wanneer de informatie niet wordt 

doorgegeven vervalt het recht op een bijstand en wordt de uitkering ingetrokken. 
 

Een andere reden die veel door de gemeenten is opgegeven, is het verhuizen naar een andere 

gemeente (4 procent). De bijstandsuitkering wordt door de gemeente uitgekeerd, dus op het 

moment dat iemand naar een andere gemeente verhuist, wordt de bijstandsuitkering beëindigd. 

In de nieuwe woongemeente kan wel opnieuw een bijstandsuitkering worden aangevraagd, maar 

waarschijnlijk speelt administratieve vertraging hierbij een rol.  

 

Na het combineren van SSB- en BUS-informatie resteert een groep van 2 230 personen (19 

procent) waarvan niet bekend is waarom zij de bijstand zijn uitgestroomd. Deels zal dit 

veroorzaakt worden door administratieve vertragingen, waardoor bronnen niet optimaal op 

elkaar aansluiten. Kenmerken van deze personen die in de databestanden beschikbaar zijn geven 

geen verdere aanknopingspunten. Mogelijk hebben zij geen bijstandsuitkering meer doordat zij 

meer uren zijn gaan werken (indien ze voor september 2016 een kleine baan hadden naast hun 

uitkering, en daarna meer uren zijn gaan werken of meer zijn gaan verdienen, zijn ze niet naar 

voren gekomen in de analyses) of hebben zij op een andere manier meer geld verworven. Om 

hierover uitspraken te kunnen doen is uitgebreider onderzoek nodig. 
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4. Samenvatting en conclusie 

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS onderzoek 

gedaan naar de redenen van instroom in en uitstroom uit de bijstand in september 2016. Hiervoor 

is gebruik gemaakt van informatie die het CBS tot haar beschikking heeft in het Stelsel van Sociaal-

statistische Bestanden (SSB). In het SSB is onder andere informatie opgenomen over uitkeringen, 

leeftijd, burgerlijke staat, onderwijs, type huishouden, migratie en detentie.  

 

Er zijn 12 080 personen in september 2016 de algemene bijstand ingestroomd. Dit is iets minder 

dan in september 2014, toen er 12 960 personen de bijstand instroomden. Wel stroomden deze 

personen grotendeels om dezelfde redenen in als in 2014: 23 procent van de 12 080 personen 

stroomde namelijk in vanwege direct of indirect baanverlies. Dit betekent dat zij hun baan 

beëindigden en direct een bijstandsuitkering ontvingen, omdat er niet voldoende WW-recht 

opgebouwd was, of dat zij vanuit een WW-uitkering in de bijstand zijn gekomen. In 2016 vormen 

immigranten bovendien een groter deel van de instroomgroep dan in 2014: 11 procent van de 

instromers is recentelijk geïmmigreerd. Overige mogelijke redenen van instroom die in dit 

onderzoek niet meegenomen konden worden, zijn het stoppen met werken als zelfstandige of 

met een particuliere opleiding, verlies van vermogen of het verkrijgen van een verblijfsvergunning 

(statushouders).  

 

In september 2016 zijn 12 030 personen uit de bijstand gestroomd. Ook dit zijn er minder dan in 

september 2014, toen 13 850 personen de bijstand uitstroomden. Voor deze personen is eerst in 

de SSB-bestanden nagegaan of er een reden van uitstroom gevonden kan worden. Vervolgens is 

voor de personen van wie in de SSB-bronnen geen reden van uitstroom is gevonden, kenmerk 34 

‘Reden beëindiging uitkering’ uit het BUS-bestand van september gebruikt als aanvullende 

informatie. In totaal kon zo voor 9 800 personen een reden van uitstroom worden bepaald. Dit is 

81 procent van alle personen die uitstroomden in september 2016. 

De belangrijkste redenen om de bijstand te verlaten waren – net als in 2014 - het vinden van een 

baan (41 procent) en het starten van een studie (12 procent). Daarnaast zijn gaan samenwonen 

(4 procent) en het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (4 procent) redenen om de uitkering 

top te zetten. Redenen die alleen vanuit het BUS kenmerk naar voren kwamen zijn met name het 

niet doorgeven van inlichtingen en verhuizing naar een andere gemeente. 

Voor 2 230 personen (19 procent) kan op basis van de beschikbare bronnen niet worden vast 

gesteld waarom zij de bijstand zijn uitgestroomd. Mogelijk hebben zij geen bijstandsuitkering 

meer doordat zij meer uren zijn gaan werken (indien ze voor september 2016 een kleine baan 

hadden naast hun uitkering, en daarna meer uren zijn gaan werken of meer zijn gaan verdienen, 

zijn ze niet naar voren gekomen in de analyses) of hebben zij op een andere manier meer geld 

verworven.  

 

 


