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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie cvb@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende de uitkeringen op grond van bijstand (ABW, BBZ, IOAW, 

IOAZ en Wwik)” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestanden: 

120404 BIJSTANDUITKERINGINT 2007V1 t/m 2010V1; 

120912 BIJSTANDUITKERINGINT 2011V1; 

130503 BIJSTANDUITKERINGINT 2012V1. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Deze bestanden zijn samen met de bestanden BIJSTANDPERSOONBUS de 

opvolgers van de voorheen beschikbaar gestelde microdatabestanden BUS. 

 De combinatie van RINPERSOONAANV met RINPERSOONSAANV identificeert 

een persoon. Dit zijn de sleutelvariabelen om met andere bestanden te kunnen 

koppelen. 

 Let op bij variabele VRLKOSTENSOORTBIJZBIJST is vanaf 2010 een andere 

omschrijving bij de voorkomende waarden. 

 Vanaf 2012 is de koppelsleutel voor personen veranderd van SRTNUM en RIN naar 

RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere 

wordt beschreven in het script <G:\ 8_Utilities\Tools\ koppelvariabelen gelijk zetten 

spss.sps>. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat 

RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen. 

 De omschrijvingen en toelichtingen op de variabelen, referentiebestanden en 

codelijsten zijn voor de Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen      

\8_Utilities\Code_Listings\SSBvariabelen. 

In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen maandelijks 

geactualiseerd. 

 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-

bestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor 

Beleidstatistiek onder de thema’s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het 

aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.  

 Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/bevolking/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/catalogi/catalogus-microdatabestanden-thema/sociaal-statistisch-bestand/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk 

voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en 

structuur van de uitkeringen op grond van bijstand. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale 

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Bij dit rapport is per bestand een bijlage met frequentietellingen beschikbaar. In deze 

bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van de eerste en laatste 

vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een beeld verkregen 

worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van belang kan zijn 

omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestanden 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Deze microdatabestanden bevatten gegevens over uitkeringen zijn gedaan op grond van 

algemene bijstand (inclusief uitkeringen aan niet-thuiswonende elders verzorgden en 

adreslozen), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), de IOAW, IOAZ en de 

Wwik alsmede gegevens over de personen en huishoudens die de uitkering ontvangen. 

Eenheid en populatie 

De populatie van deze bestanden bestaan uit uitkeringen die in een bepaald verslagjaar en 

een bepaalde verslagmaand aan huishoudens zijn gedaan op grond van algemene bijstand 

(inclusief uitkeringen aan niet-thuiswonende elders verzorgden en adreslozen), het 

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ), de IOAW, IOAZ en de Wwik. 

Uitkeringen in het kader van de bijzondere bijstand zijn niet opgenomen. 

Zie de Richtlijnen BUS. 

Historie 

Beschikbaar sinds 2007 

Bijzonderheden 

De gegevens over de bijstandsuitkeringen zijn afkomstig van gemeenten. De gemeenten 

leveren gegevens over de huishoudens en de personen daarbinnen die een uitkering 

ontvangen. De gemeenten leveren ook informatie over betaalde bedragen, maar het al dan 

niet opgegeven van informatie over uitgekeerde bedragen heeft geen invloed op het 

opnemen van de uitkering in het bestand.  

Deze bestanden bevatten derhalve uitkeringen op basis van het zogenaamde 

registratieprincipe.  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/ssb-onderzoeksbeschrijving-art.htm?RefererType=Favorite
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/sociale-zekerheid/bus/default.htm
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.  

Nr Variabele & label  Format A/N 

1 RINPERSOONSAANV Tekst 1 

 Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-
aanvrager naar RINPersoon 

  

2 RINPERSOONAANV Tekst 9 

 Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van 
het Sofinr/BSN 

  

3 RINPERSOONSPART Tekst 1 

 Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-partner 
naar RINPersoon 

  

4 RINPERSOONPART Tekst 9 

 Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van 
het Sofinr/BSN 

  

5 VRLBEGINGELDIGHEID Tekst 8 

 Datum vanaf welke de waarden van de variabelen geldig zijn   

6 VRLEINDGELDIGHEID Tekst 8 

 Datum tot welke de waarden van de variabelen geldig zijn   

7 VRLVERSLAGPERIODE Tekst 6 

 De statistiekperiode waarop de gegevens betrekking hebben   

8 VRLSTATCODEBIJSTAND Tekst 2 

 Typering van de bijstandsuitkering   

9 VRLGEMCODEBIJSTANDJJJJ Tekst 4 

 Gemeentecode van de gemeente die de uitkering verstrekt   

10 VRLHUISVESTINGA Tekst 1 

 Type huisvesting van de aanvrager van de bijstandsuitkering   

11 VRLHUISVESTINGP Tekst 1 

 Type huisvesting van de partner van de aanvrager van de 
bijstandsuitkering 

  

12 VRLAANVANGUITKERING Tekst 8 

 Datum aanvang bijstandsuitkering   

13 VRLEINDEUITKERING Tekst 8 

 Datum einde bijstandsuitkering   

14 VRLOORZAAKA Tekst 2 

 De oorzaak van de bijstandsafhankelijkheid (aanvrager)   

15 VRLOORZAAKP Tekst 2 

 De oorzaak van de bijstandsafhankelijkheid (partner)   

16 VRLONTHEFFINGA Tekst 1 

 Aanduiding of de ontheffing van de arbeidsverplichting van 
toepassing is (aanvrager) 

  

17 VRLONTHEFFINGP Tekst 1 

 Aanduiding of de ontheffing van de arbeidsverplichting van 
toepassing is (partner) 

  

18 VRLCLASSIFICATIEBBZA Tekst 1 

 Nadere classificatie t.b.v. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
(aanvrager) 
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Nr Variabele & label  Format A/N 

19 VRLCLASSIFICATIEBBZP Tekst 1 

 Nadere classificatie t.b.v. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 
(partner) 

  

20 VRLLANDELIJKENORM Tekst 1 

 Leefvorm die de basis vormt voor de hoogte van het 
uitkeringsbedrag 

  

21 VRLBEDRAGLANDELIJKENORM Getal 4 

 Op basis van leefvorm landelijk genormeerd uitkeringsbedrag   

22 VRLAFWIJKINGNORM Getal 5 

 Bedrag afwijking landelijke norm als gevolg van gemeentelijk beleid   

23 VRLBEDRAGBIJSTANDSNORM Getal 4 

 Bijstandsnorm na aanpassing van de landelijke normals gevolg van 
gemeentelijk beleid 

  

24 VRLBEDRAGVERMINDERING Getal 4 

 Bedrag vermindering o.a. naar aanleiding van het niet nakomen van 
verplichtingen 

  

25 VRLREDENVERMINDERING Tekst 1 

 Reden vermindering   

26 VRLINKOMSTEN Getal 5 

 Bedrag inkomsten uit andere bronnen dan de bijstandsuitkering   

27 VRLSOORTINKOMSTEN1 Tekst 2 

 1e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten   

28 VRLSOORTINKOMSTEN2 Tekst 2 

 2e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten   

29 VRLSOORTINKOMSTEN3 Tekst 2 

 3e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten   

30 VRLSOORTINKOMSTEN4 Tekst 2 

 4e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten   

31 VRLSOORTINKOMSTEN5 Tekst 2 

 5e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten   

32 VRLBEDRAGBIJSTAND Getal 6 

 Betaalbaar gesteld bedrag uitkering   

33 VRLREDENBEEINDIGINGA Tekst 2 

 Reden beëindiging uitkering (aanvrager)   

34 VRLREDENBEEINDIGINGP Tekst 2 

 Reden beëindiging uitkering (partner)   

35 VRLKOSTENSOORTBIJZBIJST Tekst 2 

 Kostensoort aanvullende inkomensvoorziening en 
langdurigheidstoeslag 

  

36 VRLCATEGORIALEVERLENING Tekst 1 

 Toepassing categoriale verlening bijzondere bijstand   

37 VRLINDLOP Tekst 1 

 Code of de bijstandsuitkering aan het eind van de verslagmaand nog 
niet beëindigd was 

  

38 VRLSOORTCODE Tekst 2 

 Typering van de bijstandsuitkering naar soort (bijstand, IOAW, IOAZ 
enz.) 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt per variabele meer informatie gegeven. Van de categoriale 

variabelen worden de waarden en hun betekenis gegeven.  

RINPERSOONSAANV 
Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-aanvrager naar 
RINPersoon 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

  

RINPERSOONAANV 
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het 
Sofinr/BSN 

  

RINPERSOONSPART 
Codering van de kwaliteit van de omzetting van Sofinr/BSN-partner naar 
RINPersoon 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

  

RINPERSOONPART 
Betekenis- en dimensieloos identificatienummer ter vervanging van het 
Sofinr/BSN 

  

VRLBEGINGELDIGHEID 
Datum vanaf welke de waarden van de variabelen geldig zijn 

77777777 Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode 

88888888 Uitkering wordt pas lopend na de verslagperiode 

99999999 Uitkering is beëindigd vóór de verslagperiode 

  

VRLEINDGELDIGHEID 
Datum tot welke de waarden van de variabelen geldig zijn 

77777777 Nabetaling-niet lopend geweest in de verslagperiode 

88888888 Uitkering wordt pas lopend na de verslagperiode 
 

VRLEINDGELDIGHEID (vervolg) 
Datum tot welke de waarden van de variabelen geldig zijn 

99999999 Uitkering is beëindigd vóór de verslagperiode 

  

VRLVERSLAGPERIODE 
De statistiekperiode waarop de gegevens betrekking hebben 
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VRLSTATCODEBIJSTAND 
Typering van de bijstandsuitkering 

00 Vervallen record 

01 Periodieke algemene bijstand aan thuiswonenden, alle leeftijden 

02 IOAW 
 

VRLSTATCODEBIJSTAND (vervolg) 
Typering van de bijstandsuitkering 

03 IOAZ 

07 WWIK 

11 Periodieke bijzondere bijstand 

12 Eenmalige (incidentele) bijzondere bijstand 

13 Periodieke algemene bijstand aan personen die in een inrichting 
verblijven, alle leeftijden (m.i.v. januari 2008 - daarv 

14 Periodieke algemene bijstand, Bbz (m.i.v. januari 2008 - daarvoor 
code 01) 

15 Periodieke algemene bijstand aan adresloze personen cf. Besluit 
bijstandsverlening adreslozen, alle leeftijden (m.i.v. j 

16 Periodieke algemene bijstand aan overige adresloze personen, 
alle leeftijden (m.i.v. januari 2008 - daarvoor code 01) 

17 Langdurigheidstoeslag (m.i.v. januari 2008 - daarvoor code 12) 

20 Eenmalige algemene bijstand (m.i.v. januari 2009 - daarvoor code 
01) 

  

VRLGEMCODEBIJSTANDJJJJ 
Gemeentecode van de gemeente die de uitkering verstrekt 

  

VRLHUISVESTINGA 
Type huisvesting van de aanvrager van de bijstandsuitkering 

1 Huurder (aanvrager) 

2 Eigenaar (aanvrager) 

3 Inwonend (aanvrager) 

4 In inrichting (aanvrager) 

5 Adresloos (aanvrager) 

6 Geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos (aanvrager) 

9 Onbekend (aanvrager) 

  

VRLHUISVESTINGP 
Type huisvesting van de partner van de aanvrager van de bijstandsuitkering 

1 Huurder (partner) 

2 Eigenaar (partner) 

3 Inwonend (partner) 

4 In inrichting (partner) 

5 Adresloos (partner) 

6 Geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos (partner) 

8 Niet van toepassing (geen partner aanwezig) 

9 Niet van toepassing of onbekend (partner) 
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VRLAANVANGUITKERING 
Datum aanvang bijstandsuitkering 

88888888 Aanvangsdatum uitkering niet van toepassing 

99999999 Aanvangsdatum uitkering ongeldig 

  

VRLEINDEUITKERING 
Datum einde bijstandsuitkering 

88888888 Einddatum uitkering niet van toepassing (niet beëindigd) 

99999999 Einddatum uitkering ongeldig 
 

VRLOORZAAKA 
De oorzaak van de bijstandsafhankelijkheid (aanvrager) 

01 Beëindiging studie (aanvrager) 

02 Beëindiging huwelijk/relatie (aanvrager) 

03 Afronding kunstvakopleiding (aanvrager) 

04 Niet kunnen uitvoeren van werkleeraanbod 

11 Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte (aanvrager) 

12 Additionele arbeidsplaats (aanvrager) 

13 Zelfstandig beroep of bedrijf (aanvrager) 

14 Uitkering werkloosheid (aanvrager) 

15 Uitkering arbeidsongeschiktheid (aanvrager) 

17 Alimentatie (aanvrager) 

19 Andere inkomsten (aanvrager) 

20 Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: 
geaccepteerd werkleeraanbod 

21 Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte (aanvrager) 

22 Zelfstandig beroep of bedrijf (aanvrager) 

39 Andere oorzaak (aanvrager) 

40 Oorzaak bij partner (aanvrager) 

99 Onbekende oorzaak of fout (aanvrager) 

  

VRLOORZAAKP 
De oorzaak van de bijstandsafhankelijkheid (partner) 

01 Beëindiging studie (partner) 

02 Beëindiging huwelijk/relatie (partner) 

03 Afronding kunstvakopleiding (partner) 

04 Niet kunnen uitvoeren van werkleeraanbod 

11 Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte (partner) 

12 Additionele arbeidsplaats (partner) 

13 Zelfstandig beroep of bedrijf (partner) 

14 Uitkering werkloosheid (partner) 

15 Uitkering arbeidsongeschiktheid (partner) 

17 Alimentatie (partner) 

19 Andere inkomsten (partner) 

20 Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: 
geaccepteerd werkleeraanbod 

21 Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte (partner) 

22 Zelfstandig beroep of bedrijf (partner) 

39 Andere oorzaak (partner) 
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VRLOORZAAKP (vervolg) 
40 Oorzaak bij partner (partner) 

88 Niet van toepassing (geen partner aanwezig) 

99 Niet van toepassing, onbekende oorzaak of fout (partner) 
 

VRLONTHEFFINGA 
Aanduiding of de ontheffing van de arbeidsverplichting van toepassing is 
(aanvrager) 

1 Ontheffing verleend (aanvrager) 

2 Geen ontheffing verleend (aanvrager) 

9 Niet van toepassing (aanvrager) 

  

VRLONTHEFFINGP 
Aanduiding of de ontheffing van de arbeidsverplichting van toepassing is 
(partner) 

1 Ontheffing verleend (partner) 

2 Geen ontheffing verleend (partner) 

8 Niet van toepassing (geen partner aanwezig) 

9 Niet van toepassing (partner) 

  

VRLCLASSIFICATIEBBZA 
Nadere classificatie t.b.v. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (aanvrager) 

1 Zelfstandige, beginnend (aanvrager) 

2 Zelfstandige, oudere (aanvrager) 

3 Zelfstandige, beëindigend (aanvrager) 

4 Zelfstandige, afwachting WAJONG (aanvrager) 

5 Zelfstandige, overig (aanvrager) 

9 Niet van toepassing (aanvrager) 

  

VRLCLASSIFICATIEBBZP 
Nadere classificatie t.b.v. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (partner) 

1 Zelfstandige, beginnend (partner) 

2 Zelfstandige, oudere (partner) 

3 Zelfstandige, beëindigende (partner) 

4 Zelfstandige, afwachting WAJONG (partner) 

5 Zelfstandige, overig (partner) 

8 Niet van toepassing (geen partner aanwezig) 

9 Niet van toepassing (partner) 

  

VRLLANDELIJKENORM 
Leefvorm die de basis vormt voor de hoogte van het uitkeringsbedrag 

1 Alleenstaande 

2 Alleenstaande ouder 

3 Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 

4 Anders 

9 Onbekend 
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VRLBEDRAGLANDELIJKENORM 
Op basis van leefvorm landelijk genormeerd uitkeringsbedrag 

  

VRLAFWIJKINGNORM 
Bedrag afwijking landelijke norm als gevolg van gemeentelijk beleid 

  

VRLBEDRAGBIJSTANDSNORM 
Bijstandsnorm na aanpassing van de landelijke normals gevolg van 
gemeentelijk beleid 

  

VRLBEDRAGVERMINDERING 
Bedrag vermindering o.a. naar aanleiding van het niet nakomen van 
verplichtingen 

  

VRLREDENVERMINDERING 
Reden vermindering 

- Niet van toepassing voor bestanden obv transactieconcept 

1 Reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling (WWB, artikel 
9) 

2 Reden op het vlak van de inlichtingenplicht (WWB, artikel 17) 

3 Agressie 

4 Overig 

8 Niet van toepassing voor de betreffende regeling 

9 Niet van toepassing 

  

VRLINKOMSTEN 
Bedrag inkomsten uit andere bronnen dan de bijstandsuitkering 

  

VRLSOORTINKOMSTEN1 
1e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten 

-- Niet van toepassing voor bestanden obv transactieconcept 

11 (Deeltijd) arbeid in dienstbetrekking 

13 Inkomen uit zelfstandige arbeid 

14 Werkloosheidsuitkering 

15 Uitkering arbeidsongeschiktheid 

17 Alimentatie 

18 Vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ) 

20 Geaccepteerd werkleeraanbod 

21 In dienstbetrekking/uitkering ziekte 

22 Zelfstandig beroep of bedrijf 

31 Heffingskortingen 

98 Andere inkomsten 

99 Niet van toepassing 

  

VRLSOORTINKOMSTEN2 
2e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten 

 

Zie VRLSOORTINKOMEN1 
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VRLSOORTINKOMSTEN3 
3e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten 

 Zie VRLSOORTINKOMEN1 

  

VRLSOORTINKOMSTEN4 
4e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten 

 Zie VRLSOORTINKOMEN1 

  

VRLSOORTINKOMSTEN5 
5e Soort van inkomsten die de uitkeringsgerechtigde heeft genoten 

 Zie VRLSOORTINKOMEN1 

  

VRLBEDRAGBIJSTAND 
Betaalbaar gesteld bedrag uitkering 

  

VRLREDENBEEINDIGINGA 
Reden beëindiging uitkering (aanvrager) 

01 Aanvang studie (aanvrager) 

02 Aangaan relatie (aanvrager) 

03 Bereiken leeftijd van 65 jaar (aanvrager) 

04 Overlijden (aanvrager) 

11 Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte (aanvrager) 

12 Additionele arbeidsplaats (aanvrager) 

13 Zelfstandig beroep of bedrijf (aanvrager) 

14 Uitkering werkloosheid (aanvrager) 

15 Uitkering arbeidsongeschiktheid (aanvrager) 

17 Alimentatie (aanvrager) 

18 Vermogensopbrengsten (aanvrager) 

19 Ander inkomen (aanvrager) 

20 Verkregen inkomsten uit: geaccepteerd werkleeraanbod 
(aanvrager) 

21 In dienstbetrekking/uitkering ziekte (aanvrager) 

22 Zelfstandig beroep of bedrijf (aanvrager) 

31 Geen inlichtingen (aanvrager) 

32 Verhuizing naar andere gemeente (aanvrager) 

33 Verhuizing naar buitenland (aanvrager) 

51 Niet voldaan aan progressie-eis (aanvrager) 

52 Niet voldaan aan beroepsmatigheidseis (aanvrager) 

53 Bereiken maximale uitkeringstermijn (aanvrager) 

61 Beeindiging inkomensvoorziening WIJ: weigering opvolgend 
werkleeraanbod (aanvrager) 

62 Beeindiging inkomensvoorziening WIJ: werkleeraanbod 
ingetrokken op grond van art.21 (aanvrager) 

97 Oorzaak bij partner (aanvrager) 

98 Andere oorzaak (aanvrager) 

99 Niet van toepassing of fout (aanvrager) 
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VRLREDENBEEINDIGINGP 
Reden beëindiging uitkering (partner) 

00 Niet van toepassing (geen partner aanwezig) 

01 Aanvang studie (partner) 

02 Aangaan relatie (partner) 

03 Bereiken leeftijd van 65 jaar (partner) 

04 Overlijden (partner) 

11 Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte (partner) 

12 Additionele arbeidsplaats (partner) 

13 Zelfstandig beroep of bedrijf (partner) 

14 Uitkering werkloosheid (partner) 

15 Uitkering arbeidsongeschiktheid (partner) 

17 Alimentatie (partner) 

18 Vermogensopbrengsten (partner) 

19 Ander inkomen (partner) 

20 Verkregen inkomsten uit: geaccepteerd werkleeraanbod (partner) 

21 In dienstbetrekking/uitkering ziekte (partner) 

22 Zelfstandig beroep of bedrijf (partner) 

31 Geen inlichtingen (partner) 

32 Verhuizing naar andere gemeente (partner) 

33 Verhuizing naar buitenland (partner) 

53 Bereiken maximale uitkeringstermijn (partner) 

61 Beeindiging inkomensvoorziening WIJ: weigering opvolgend 
werkleeraanbod (aanvrager) 

62 Beeindiging inkomensvoorziening WIJ: werkleeraanbod 
ingetrokken op grond van art.21 (aanvrager) 

97 Oorzaak bij partner (partner) 

98 Andere oorzaak (partner) 

99 Niet van toepassing of fout (partner) 

  

VRLKOSTENSOORTBIJZBIJST voor 2007 t/m 2009 
Kostensoort aanvullende inkomensvoorziening en langdurigheidstoeslag 

-- Niet van toepassing voor bestanden obv transactieconcept 

01 Kleding of schoeisel 

03 Langdurigheidstoeslag 

04 Eenmalig levensonderhoud 

05 Verwarmings- en verlichtingskosten 

06 Maaltijdvoorziening 

07 Toeslag boven de norm 

08 Aanvullende bijstand jonger dan 21 jaar 

09 Overige algemene levensbehoeften 

10 Huishoudelijke hulp of gezinshulp 

19 Overige kosten in verband met huishouding 

20 Kosten inrichting en/of huisraad 

22 Verhuiskosten 

23 Woonkosten tot huurgrens 

24 Woonkosten boven huurgrens 

25 Woningaanpassing 

26 Alarmsysteem 
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VRLKOSTENSOORTBIJZBIJST voor 2007 t/m 2009 (vervolg) 
27 Voorzieningen in verband met handicap 

29 Woonvoorzieningen 

30 Opvang/huisvesting in pension of hotel 

31 Opvang in crisiscentrum 

32 Kinderopvang (niet zijnde uitstroombevordering) 

39 Overige opvang 

40 Kosten telefoon 

41 Autokosten 

43 Kosten eigen vervoermiddel 

44 Taxikosten 

45 Overige vervoerskosten 

49 Overige kosten maatschappelijke zorg 

50 Waarborgsom 

51 Kosten rente en aflossing of schulddelging 

52 Kosten vestiging krediethypotheek 

53 Betaling naar aanleiding van borgstelling 

54 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 

55 Ziektekostenverzekering 

56 Rechtsbijstand 

57 Premie zorgverzekering aan zak- en kleedgeldgerechtigden 

59 Overige kosten financiële transacties 

60 Omscholings- of studiekosten (niet tertiair) 

62 Omscholingskosten tertiair niveau 

63 Reiskosten arbeid of scholing 

64 Kinderopvang arbeid of scholing 

65 Kosten identificatie 

69 Overige kosten ter vermindering bijstand 

74 Geneesmiddelen 

75 Bril 

76 Andere hulpmiddelen (geen bril) 

77 Dieetkosten 

80 Opname in ziekenhuis en dergelijke 

81 Kosten huisarts 

82 Intra/semi-murale verpleging/verzorging 

83 Verpleging aan huis 

84 Kosten in verband met geboorte 

85 Kosten specialist 

86 Kosten fysiotherapie 

88 Kosten tandarts 

89 Overige medische/paramedische hulp 

90 Begrafeniskosten 

91 Overige niet-indeelbare kosten 

99 Niet van toepassing of onbekend 
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VRLKOSTENSOORTBIJZBIJST vanaf 2010 
Kostensoort aanvullende inkomensvoorziening en langdurigheidstoeslag 

-- Niet van toepassing voor bestanden obv transactieconcept 

01 Directe levensbehoeften: kleding of schoeisel 

02 Directe levensbehoeften: toeslag voormalig eenoudergezin 

03 Directe levensbehoeften: langdurigheidstoeslag 

04 Directe levensbehoeften: eenmalig levensonderhoud 

05 Directe levensbehoeften: verwarmings en verlichtingskosten 

06 Directe levensbehoeften: maaltijdvoorziening 

07 Directe levensbehoeften: toeslag boven de norm 

08 Directe levensbehoeften: aanvullende bijstand < 21 jaar 

09 Directe levensbehoeften: overige algemene levensbehoeften 

10 Voorzieningen voor het huishouden: huishoudelijke hulp of 
gezinshulp 

19 Voorzieningen voor het huishouden: overige kosten in verband 
met huishouding 

20 Voorzieningen voor wonen: kosten inrichting of huisraad 

22 Voorzieningen voor wonen: verhuiskosten 

23 Voorzieningen voor wonen: woonkosten tot huurgrens 

24 Voorzieningen voor wonen: woonkosten boven huurgrens 

25 Voorzieningen voor wonen: woningaanpassing 

26 Voorzieningen voor wonen: alarmsysteem 

27 Voorzieningen voor wonen: voorzieningen in verband met 
handicap 

29 Voorzieningen voor wonen: overige kosten ivm 
woonvoorzieningen 

30 Voorzieningen voor opvang: opvang/huisvesting in pension of 
hotel 

32 Voorzieningen voor opvang: kinderopvang (niet 
uitstroombevordering) 

39 Voorzieningen voor opvang: overige opvang 

41 Kosten uit maatschappelijke zorg: vervoerskosten 

49 Kosten uit maatschappelijke zorg: overige kosten 
maatschappelijke zorg 

51 Financiële transacties: schulddelging/ kosten rente en aflossing 

54 Financiële transacties: arbeidsongeschiktheidsverzekering 

56 Financiële transacties: rechtsbijstand 

59 Financiële transacties: overige kosten financiele transacties 

60 Uitstroombevordering: studie- en omscholingskosten 

61 Uitstroombevordering: bedrijfsdoeleinden 

63 Uitstroombevordering: reiskosten arbeid of scholing 

64 Uitstroombevordering: kinderopvang arbeid of scholing 

69 Uitstroombevordering: overige kosten vermindering bijstand 

71 Medische dienstverlening: dieetkosten en kosten geneesmiddelen 

72 Medische dienstverlening: kosten hulpmiddelen 

73 Medische dienstverlening: kosten gespecialiseerde 
(ziekenhuis)zorg 

74 Medische dienstverlening: kosten tandarts 

79 Medische dienstverlening: overige kosten (para)medische hulp 
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VRLKOSTENSOORTBIJZBIJST vanaf 2010 (vervolg) 
80 Overige kostensoorten: begrafeniskosten 

81 Overige kostensoorten: overige niet indeelbare kosten 

91 Kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand: met 
terugwerkende kracht verstrekte langdurigheidstoeslag 

92 Kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand: premie 
zorgverzekering aan zak- en kleedgeldgerechtigden 

93 Kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand: 
(eenmalige) uitgaven in het kader van armoedbeleid (WWB art. 
35) 

99 Niet van toepassing of onbekend 

  

VRLCATEGORIALEVERLENING 
Toepassing categoriale verlening bijzondere bijstand 

- Niet van toepassing voor bestanden obv transactieconcept 

1 Chronisch zieken/gehandicapten 

2 Personen ouder dan 64 jaar 

3 Langdurigheidstoeslag 

4 Ouders met schoolgaande kinderen 

9 Niet van toepassing 

  

VRLINDLOP 
Code of de bijstandsuitkering aan het eind van de verslagmaand nog niet 
beëindigd was 

- Variabele is voor de verslagperiode niet van toepassing 

1 Lopende bijstand (niet beëindigd per ultimo verslagmaand) 

2 Beëindiging in de verslagmaand 

3 Beëindiging vóór de verslagmaand (beëindigingen met 
terugwerkende kracht en nabetalingen) 

9 Niet van toepassing (bijvoorbeeld i.g.v. bijzondere bijstand, 
langdurigheidstoeslag of eenmalige algemene bijstand) 

  

VRLSOORTCODE 
Typering van de bijstandsuitkering naar soort (bijstand, IOAW, IOAZ enz.) 

-- Variabele is voor de verslagperiode niet van toepassing 

00 Vervallen record 

01 Periodiek algemene bijstandsuitkering aan thuiswonende 
personen jonger dan 65 jaar 

04 Periodiek algemene bijstandsuitkering aan thuiswonende 
personen met een leeftijd van 65 jaar of ouder 

08 Periodiek algemene bijstandsuitkering aan personen die in een 
inrichting verblijven 

09 Personen met een uitkering ingevolge de Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
werkloze Werkn 

10 Personen met een uitkering ingevolge de Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
gewezen Zelfst 
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VRLSOORTCODE (vervolg) 
11 Beëindiging van een periodiek algemene bijstandsuitkering 

ongeacht woonsituatie 

12 Beëindiging van een periodiek bijzondere bijstandsuitkering 
ongeacht woonsituatie 

13 Beëindiging van een uitkering ingevolge de Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
werkloze We 

14 Beëindiging van een uitkering ingevolge de Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 
gewezen Zel 

15 Eenmalig (incidenteel) verstrekte bijzondere bijstandsuitkering 

16 Wet werk en inkomen kunstenaars, lopende en beëindigde Wwik 
uitkeringen 

20 Periodiek bijzondere bijstandsuitkering aan personen die in een 
inrichting verblijven 

21 Periodiek algemene bijstandsuitkering aan adresloze personen 
met een uitkering volgens het Besluit adreslozen 

22 Periodiek bijzondere bijstandsuitkering aan adresloze personen 
met een uitkering volgens het Besluit adreslozen 

23 Periodieke algemene bijstandsuitkering aan overige adresloze 
personen 

24 Periodiek bijzondere bijstandsuitkering aan overige adresloze 
personen 

2A Periodiek bijzondere bijstandsuitkering aan thuiswonende 
personen jonger dan 65 jaar (1e record) 

2B Periodiek bijzondere bijstandsuitkering aan thuiswonende 
personen jonger dan 65 jaar (overige records) 

5A Periodiek bijzondere bijstandsuitkering aan thuiswonende 
personen met een leeftijd van 65 jaar of ouder (1e record) 

5B Periodiek bijzondere bijstandsuitkering aan thuiswonende 
personen met een leeftijd van 65 jaar of ouder (overige records 

7A Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Bbz (betaalbaar gesteld 
bedrag <> 0,00 euro) 

7B Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, Bbz (betaalbaar gesteld 
bedrag = 0,00 euro) 

99 Onbekend 

A3 Periodiek algemene bijstandsuitkering (in combinatie met minstens 
één per. bijz. bijstandsuitk.) aan thuiswonende person 

A6 Periodiek algemene bijstandsuitkering (in combinatie met minstens 
één per. bijz. bijstandsuitk.) aan thuiswonende person 

B3 Periodiek bijzondere bijstandsuitkering (in combinatie met 
periodiek bijzondere aan personen jonger dan 65 jaar  

B6 Periodiek bijzondere bijstandsuitkering in combinatie met periodiek 
bijzondere aan personen van 65 jaar of ouder 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

120404 BIJSTANDUITKERINGINT 2007V1 Eerste plaatsing 

120404 BIJSTANDUITKERINGINT 2008V1 Eerste plaatsing 

120404 BIJSTANDUITKERINGINT 2009V1 Eerste plaatsing 

120404 BIJSTANDUITKERINGINT 2010V1 Eerste plaatsing 

120912 BIJSTANDUITKERINGINT 2011V1 Eerste plaatsing 

121029 BIJSTANDUITKERINGINT 201201-06V1 Eerste plaatsing 

130503 BIJSTANDUITKERINGINT 2012V1 Eerste plaatsing, vervangt 201201-06V1 

 

 


