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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 microdata@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 Kenmerken van bijstandsuitkeringen.” 

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: microdata@cbs.nl.“ 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2011 t/m 201806. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Vanaf 2015 is er een nieuw datamodel. De variabele BijstandleefvormA vervangt 

BIJSTANDNormGrondslagA en BIJSTANDBedragVerminderingB vervangt 

BIJSTANDBedragVerminderingA. De variabelen BIJSTANDBedragBasisnormA en 

BIJSTANDBedragAfwijkingBasisnormA zijn vervallen.  

 Dit bestand vervangt VRLBIJSTANDUITKERINGTAB en is de opvolger van 

BIJSTANDUITKERINGINT.  

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

te raadplegen. Deze staan bij  Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema 

Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/bijstanduitkeringint-bijstand-uitkeringen--vanaf-2013-opgevolgd-door-bijstanduitkeringtab--
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS 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 

“Kenmerken van bijstandsuitkeringen”. 

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.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

Beschrijving 

Dit bestand uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat gegevens over 

uitkeringen krachtens:  

- de algemene bijstand op grond van de participatiewet (Bijstand);  

- de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW); - de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);  

- het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). De belangrijkste kenmerken die in het 

bestand voorkomen zijn: de soort bijstandsuitkering, de norm/grondslag en de bedragen van 

de uitkering en van eventuele inkomsten .  

Een bijstandsuitkering of een bijstandsgerelateerde uitkering kan worden toegekend aan 

(huishoudens van) alleenstaanden (waaronder alleenstaande ouders) en aan (huishoudens 

van) paren (gehuwd en ongehuwd samenwonenden). De rijen in deze component bieden 

daarom ruimte aan de gegevens van maximaal twee personen. Omdat er bij de relatie tussen 

de twee personen aan wie een uitkering kan worden toegekend niet altijd sprake is van een 

paar, wordt er in deze beschrijving gebruik gemaakt van de aanduidingen Eerste persoon en 

Tweede persoon. Als er sprake is van een uitkering aan twee personen, zijn de gegevens van 

de oudste persoon toegekend aan Eerste persoon. Vanaf 1-1-2015 vervangt de 

participatiewet de Wet Werk en Bijstand (WWB). Vanaf dit moment spreken we dus van 

algemene bijstandsuitkeringen op grond van de participatiewet in plaats van WWB-

uitkeringen. 

Beschrijving van de populatie 

Elke rij in het bestand vertegenwoordigt een bijstandsuitkering (Bijstand, IOAW, IOAZ of 

Bbz), die in de verslagmaand al dan niet lopend is. 

Methodologie 

Een bijstandsuitkering is bedoeld voor huishoudens. Hoewel voor (echt)paren geldt dat 

beiden voor gelijke delen recht hebben op de uitkering, is er toch sprake van één uitkering. 

De gegevens hebben betrekking op de laatste dag van de verslagperiode. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 RINPERSOONS A1 

2 RINPERSOON A9 

3 BIJSTANDVerslagperiodeA A6 

4 BIJSTANDVolgnrA A13 

5 BIJSTANDCodeVerstrekkerAJJJJ A4 

6 BIJSTANDStatistiekcodeA A2 

7 BIJSTANDNadereClassificatieBBZA A1 

8 BIJSTANDNormGrondslagA A1 

9 BIJSTANDBedragBasisnormA A4 

10 BIJSTANDBedragAfwijkingBasisnormA A5 

11 BIJSTANDBedragBijstandsnormA A4 

12 BIJSTANDBedragVerminderingA A4 

13 BIJSTANDBedragInkomstenA A5 

14 BIJSTANDBetaalbaargesteldBedragA A6 

15 BIJSTANDDatumInvoeringAdministratieA A8 

16 BIJSTANDHuisvesting1A A1 

17 BIJSTANDAanvangUitkeringPersoon1A A8 

18 BIJSTANDEindeUitkeringPersoon1A A8 

19 BIJSTANDOntheffingArbeidsplicht1A A1 

20 BIJSTANDEinddatumOntheffing1A A8 

21 BIJSTANDRedenBeeindigingOntheffing1A A1 

22 BIJSTANDPlichtTegenprestatie1A A1 

23 BIJSTANDRedenVermindering1A A2 

24 BIJSTANDSoortInkomsten11A A2 

25 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon11A A5 

26 BIJSTANDVrijlatingInkomsten11A A1 

27 BIJSTANDSoortInkomsten12A A2 

28 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon12A A5 

29 BIJSTANDVrijlatingInkomsten12A A1 

30 BIJSTANDSoortInkomsten13A A2 

31 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon13A A5 

32 BIJSTANDVrijlatingInkomsten13A A1 

33 BIJSTANDSoortInkomsten14A A2 

34 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon14A A5 

35 BIJSTANDVrijlatingInkomsten14A A1 

36 BIJSTANDSoortInkomsten15A A2 

37 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon15A A5 

38 BIJSTANDVrijlatingInkomsten15A A1 

39 BIJSTANDSoortInkomsten16A A2 

40 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon16A A5 
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VolgNr Naam Formaat 

41 BIJSTANDVrijlatingInkomsten16A A1 

42 BIJSTANDRedenEindeUitkeringPersoon1A A2 

43 RINPERSOONS2 A1 

44 RINPERSOON2 A9 

45 BIJSTANDHuisvesting2A A1 

46 BIJSTANDAanvangUitkeringPersoon2A A8 

47 BIJSTANDEindeUitkeringPersoon2A A8 

48 BIJSTANDOntheffingArbeidsplicht2A A1 

49 BIJSTANDEinddatumOntheffing2A A8 

50 BIJSTANDRedenBeeindigingOntheffing2A A1 

51 BIJSTANDPlichtTegenprestatie2A A1 

52 BIJSTANDRedenVermindering2A A2 

53 BIJSTANDSoortInkomsten21A A2 

54 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon21A A5 

55 BIJSTANDVrijlatingInkomsten21A A1 

56 BIJSTANDSoortInkomsten22A A2 

57 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon22A A5 

58 BIJSTANDVrijlatingInkomsten22A A1 

59 BIJSTANDSoortInkomsten23A A2 

60 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon23A A5 

61 BIJSTANDVrijlatingInkomsten23A A1 

62 BIJSTANDSoortInkomsten24A A2 

63 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon24A A5 

64 BIJSTANDVrijlatingInkomsten24A A1 

65 BIJSTANDSoortInkomsten25A A2 

66 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon25A A5 

67 BIJSTANDVrijlatingInkomsten25A A1 

68 BIJSTANDSoortInkomsten26A A2 

69 BIJSTANDBedragInkomstenPersoon26A A5 

70 BIJSTANDVrijlatingInkomsten26A A1 

71 BIJSTANDRedenEindeUitkeringPersoon2A A2 

72 BIJSTANDIndicatieLopendA A1 

73 BIJSTANDLeefvormA A1 

74 BIJSTANDBedragVerminderingB A5 

75 BIJSTANDUitvoeringTegenprestatie1A A1 

76 BIJSTANDUitvoeringTegenprestatie2A A1 

77 BIJSTANDAantalKostendelersA A2 

78 BIJSTANDAanvangsdatumVermindering1A A8 

79 BIJSTANDEinddatumVermindering1A A8 

80 BIJSTANDAanvangsdatumVermindering2A A8 

81 BIJSTANDEinddatumVermindering2A A8 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

RINPERSOONS 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de eerste persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 

RINPERSOON 

RINPERSOON, Persoon-id eerste persoon. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen 

gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het 

RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een 

RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het 

feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De 

omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS. 

Toelichting bij het gebruik  

Samen met RINPERSOONS identificeert dit nummer de eerste persoon 

BIJSTANDVerslagperiodeA 

De verslagperiode waarop de gegevens betrekking hebben. 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 
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BIJSTANDVolgnrA 

Volgnummer dat samen met RINPersoonS en RINPersoon een uitkering uniek identificeert 

in de verslagperiode. 

Definitie  

Een volgnummer van een uitkering sociale voorziening. 

Toelichting bij de definitie  

Dit nummer wordt bij de verwerking van de brongegevens gegenereerd, omdat de 

combinatie RINPersoonS en RINPersoon meerdere keren kan voorkomen (meerdere 

uitkeringen aan dezelfde persoon). 

BIJSTANDCodeVerstrekkerAJJJJ 

Uitkeringsverstrekkende gemeente. 

Definitie  

De gemeente die een uitkering verstrekt. 

Toelichting bij de definitie  

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de verstrekking van de bijstandsuitkering aan 

personen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (én aan hun eventuele partner, ook 

als deze de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt). In die situatie wordt de 

gemeente waar de uitkeringsontvanger woont, aangemerkt als Uitkeringsinstantie. 

BIJSTANDStatistiekcodeA 

Soort uitkering. 

Definitie  

Type bijstandsuitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Het type bijstandsuitkering dat is verstrekt. Code 01 betreft vanaf 2015 een algemene 

bijstanduitkering volgens de participatiewet. Voorheen waren dit uitkeringen volgens de Wet 

Werk en Bijstand (WWB). Alleen het label van de code is gewijzigd, de participatiewet heeft 

de WWB in 2015 opgevolgd. 

Toelichting bij het gebruik  

Codes 18 (Individuele inkomenstoeslag) en 19 (Individuele studietoeslag) kunnen vanaf 

2015 niet meer voorkomen. 

 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Algemene bijstand aan thuiswonenden, alle leeftijden 

02 IOAW 

03 IOAZ 

13 Algemene bijstand aan personen in een instelling of inrichting 

14 Algemene bijstand op grond van het BBZ 

15 Algemene bijstand aan dakloze adreslozen 
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16 Algemene bijstand aan overige adreslozen 

Waarde Label 

18 Individuele inkomenstoeslag 

19 Individuele studietoeslag 

BIJSTANDNadereClassificatieBBZA 

Nadere classificatie BBZ 

Definitie  

De beroepsmatige omstandigheid gebaseerd op de classificatie Besluit bijstandsverlening 

zelfstandigen (BBZ). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Zelfstandige, beginnend 

2 Zelfstandige, oudere 

3 Zelfstandige, beëindigende 

5 Zelfstandige, overig 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDNormGrondslagA 

Bijstandsnorm. 

Definitie  

De bijstandsnorm of grondslag die op een bijstandsgerechtigde van toepassing is. 

Toelichting bij de definitie  

De bijstandsnorm is de grondslag of een uitkering is bestemd voor een alleenstaande, voor 

een alleenstaande ouder, voor een paar (gehuwden of samenwonenden) of voor een andere 

leefsituatie. Met ingang van verslagjaar 2015 wordt deze variabele niet meer gevuld. Zie 

hiervoor de nieuwe variabele BijstandleefvormA. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Alleenstaande ouder 

3 Gehuwden en samenwonenden 

4 Anders 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDBedragBasisnormA 

Bruto- of nettobedrag dat behoort bij de norm of grondslag. 

Definitie  

Het bruto- of nettobedrag dat behoort bij een bijstandsnorm of grondslag. 
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Toelichting bij de definitie  

Vanaf 2015 wordt dit kenmerk niet meer uitgevraagd. 

Codelijst 

Waarde Label 

---- Onbekend/niet van toepassing 

BIJSTANDBedragAfwijkingBasisnormA 

Definitie  

Bedrag waarmee een gemeente afwijkt van een basisnorm. 

Toelichting bij de definitie  

Vanaf 2015 wordt dit kenmerk niet meer uitgevraagd. 

Codelijst 

Waarde Label 

 IOAW/IOAZ/WWIK:niet van toepassing 

----- WWB/BBZ:niet van toepassing of onbekend 

BIJSTANDBedragBijstandsnormA 

Definitie  

Bedrag dat resteert nadat is gecorrigeerd met de afwijking landelijke basisnorm. 

Codelijst 

Waarde Label 

 IOAW/IOAZ/WWIK:niet van toepassing 

---- WWB/BBZ:onbekend 

BIJSTANDBedragVerminderingA 

Definitie  

Bedrag dat een gemeente heeft verrekend bij de betaalbaarstelling van een uitkering. 

Toelichting bij de definitie  

Met ingang van verslagjaar 2015 wordt dit kenmerk niet meer gevuld. Hiervoor in de plaats 

is gekomen het kenmerk BIJSTANDBedragVerminderingB dat een ander formaat heeft (5 

posities in plaats van 4). 

Codelijst 

Waarde Label 

 BBZ: niet van toepassing 

---- WWB/IOAW/IOAZ: niet van toepassing of onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenA 

Definitie  

Totaal Bedrag van de inkomsten dat is gebruikt bij het bepalen van een betaalbaar gesteld 

uitkeringsbedrag. 
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Codelijst 

Waarde Label 

 IOAW/IOAZ/BBZ:niet van toepassing 

----- WWB/BBZ:niet van toepassing of onbekend 

BIJSTANDBetaalbaargesteldBedragA 

Betaalbaar gesteld bedrag. 

Definitie  

Bedrag van een uitkering dat betaalbaar is gesteld. 

Toelichting bij de definitie  

Het betaalbaar gestelde bedrag heeft niet per definitie betrekking op de verslagperiode. Er 

kunnen ook nabetalingen of andere verrekeningen zijn inbegrepen. 

Codelijst 

Waarde Label 

------ Niet van toepassing of onbekend 

BIJSTANDDatumInvoeringAdministratieA 

Datum invoering administratie. 

Definitie  

Datum waarop een relevant gegeven in een uitkeringsadministratie van een berichtgever is 

opgenomen. 

Codelijst 

Waarde Label 

99999999 Onbekend 

BIJSTANDHuisvesting1A 

Huisvesting eerste persoon. 

Definitie  

Het soort/type huisvesting of onderkomen van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Code die de relatie van de eerste persoon tot zijn soort huisvesting aangeeft. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Huurder 

2 Eigenaar 

3 Inwonend 

4 In inrichting 

5 Adresloos 

6 Geen vaste woon- of verblijfplaats 

9 Onbekend 
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BIJSTANDAanvangUitkeringPersoon1A 

Datum aanvang uitkering eerste persoon. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde formeel is aangevangen. 

Toelichting bij de definitie  

Aanvangsdatum van de uitkering van de eerste persoon 

Codelijst 

Waarde Label 

99999999 Onbekend 

BIJSTANDEindeUitkeringPersoon1A 

Datum einde uitkering van de eerste persoon. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is beëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

Einddatum van de uitkering van de eerste persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

88888888 Niet van toepassing of onbekend 

BIJSTANDOntheffingArbeidsplicht1A 

Ontheffing arbeidsverplichting eerste persoon. 

Definitie  

Kenmerk dat aangeeft of er sprake is van ontheffing van een arbeidsverplichting. 

Toelichting bij de definitie  

Kenmerk van eerste persoon dat aangeeft of ontheffing van arbeidsverplichting van 

toepassing is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Ja, artikel 9 WWB 

4 Ja, artikel 9a WWB/Pwet 

5 Ja, artikel 9 lid 2 Pwet 

6 Ja, artikel 9 lid 5 Pwet 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 
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BIJSTANDEinddatumOntheffing1A 

Datum einde ontheffing arbeidsverplichting eerste persoon. 

Definitie  

De datum van de laatste dag waarop een ontheffing voor een arbeidsverplichting geldt. 

Toelichting bij de definitie  

Datum laatste dag dat volledige ontheffing van eerste persoon nog van toepassing is. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

88888888 Niet van toepassing 

99999999 Onbekend 

BIJSTANDRedenBeeindigingOntheffing1A 

Reden beëindiging ontheffing arbeidsverplichting eerste persoon. 

Definitie  

De reden van beëindiging van een ontheffing of een opschorting van een arbeidsverplichting. 

Toelichting bij de definitie  

Reden van beëindiging of opschorting van de ontheffing van de eerste persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Niet nakomen verplichtingen plan van aanpak 

2 Bereiken maximale termijn ontheffing 

3 Bereiken 5-jarige leeftijd jongste kind 

4 Op verzoek van de ouder 

5 Overige reden 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDPlichtTegenprestatie1A 

Plicht tegenprestatie eerste persoon. 

Definitie  

Heeft een persoon werkzaamheden verricht wegens een opgelegde plicht tot tegenprestatie 

voor bijstandsuitkering? 
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Toelichting bij de definitie  

Code die aangeeft of eerste persoon werkzaamheden heeft verricht voortvloeiend uit de 

plicht tot tegenprestatie. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

 

BIJSTANDRedenVermindering1A 

Reden van vermindering eerste persoon naar aanleiding van afstemming. 

Definitie  

De reden van vermindering bijstand van een persoon naar aanleiding van afstemming. 

Toelichting bij de definitie  

Deze code geeft aan wat de reden is dat het oorspronkelijk uit te keren bedrag aan bijstand is 

verminderd. Deze redenen liggen veelal op het vlak van gedragingen (of het nalaten daarvan) 

van de uitkeringsontvanger. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Op het vlak van de arbeidsplicht 

02 Op het vlak van de inlichtingenplicht 

03 Agressie 

05 Niet nakomen tegenprestatie 

06 Niet nakomen plichten plan van aanpak 

07 Onvoldoende zoeken naar werk 

08 Onvoldoende zoeken naar scholing 

09 Taaleis 

88 Niet van toepassing 

98 Oorzaak bij partner 

99 Onbekend 
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BIJSTANDSoortInkomsten11A 

Soort inkomsten van eerste persoon (eerste mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon11A 

Bedrag behorend bij inkomsten van eerste persoon (eerste mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten11A 

Vrijlating inkomsten van eerste persoon (eerste mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten12A 

Soort inkomsten van eerste persoon (tweede mogelijkheid). 

 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon12A 

Bedrag behorend bij inkomsten van eerste persoon (tweede mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten12A 

Vrijlating inkomsten van eerste persoon (tweede mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde  Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten13A 

Soort inkomsten van eerste persoon (derde mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon13A 

Bedrag behorend bij inkomsten van eerste persoon (derde mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten13A 

Vrijlating inkomsten van eerste persoon (derde mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten14A 

Soort inkomsten van eerste persoon (vierde mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon14A 

Bedrag behorend bij inkomsten van eerste persoon (vierde mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten14A 

Vrijlating inkomsten van eerste persoon (vierde mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

 

 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten15A 

Soort inkomsten van eerste persoon (vijfde mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon15A 

Bedrag behorend bij inkomsten van eerste persoon (vijfde mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten15A 

Vrijlating inkomsten van eerste persoon (vijfde mogelijkheid) 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

 

BIJSTANDSoortInkomsten16A 

Soort inkomsten van eerste persoon (zesde mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon16A 

Bedrag behorend bij inkomsten van eerste persoon (zesde mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten16A 

Vrijlating inkomsten van eerste persoon (zesde mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDRedenEindeUitkeringPersoon1A 

Reden beëindiging uitkering van de eerste persoon 

Definitie  

Reden van beëindiging van een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde. 
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Codelijst 

Waarde Label 

01 Onderwijs met studiefinanciering 

02 Aangaan relatie 

03 Bereiken AOW-leeftijd 

04 Overlijden 

05 Detentie 

06 Weigeren onderwijs te volgen 

07 Te lang verblijf buitenland 

08 Niet nakomen van verplichtingen 

11 Inkomsten uit dienstbetrekking/uitkering ziekte 

13 Inkomsten uit zelfstandig beroep of bedrijf 

14 Inkomsten uit uitkering werkloosheid 

15 Inkomsten uit uitkering arbeidsongeschiktheid 

17 Inkomsten uit alimentatie 

18 Vermogensopbrengsten 

19 Inkomsten uit ander inkomen 

31 Geen inlichtingen 

32 Verhuizing naar andere gemeente 

33 Verhuizing naar buitenland 

34 Negeren herhaalde oproep om inlichtingen 

35 Negeren herhaalde oproep re-integratiegesprek 

88 Niet van toepassing 

97 Oorzaak bij partner 

98 Andere oorzaak 

99 Onbekend 

RINPERSOONS2 

Samen met RINPERSOON identificeert dit nummer de tweede persoon. 

Definitie  

Samen met het persoon-id identificeert deze code een natuurlijk persoon. De code geeft aan 

uit welke bron (registratie) het persoon-id is afgeleid. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen is de bron van de persoon-id de Gemeentelijke Basisadministratie 

Persoonsgegevens (GBA). 

Codelijst 

Waarde Label 

F RINPERSOON NIET IN GBA, NIET SOFINRPROEF 

R RINPERSOON WEL IN GBA 

S RINPERSOON NIET IN GBA, WEL SOFINRPROEF 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie bijstanduitkeringtab       26 

 

RINPERSOON2 

Samen met RINPERSOONS2 identificeert dit nummer de tweede persoon. 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen 

gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het 

RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een 

RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het 

feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De 

omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS. 

BIJSTANDHuisvesting2A 

Huisvesting tweede persoon. 

Definitie  

Het soort/type huisvesting of onderkomen van een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

Code die de relatie van de tweede persoon tot zijn soort huisvesting aangeeft. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Huurder 

2 Eigenaar 

3 Inwonend 

4 In inrichting 

5 Adresloos 

6 Geen vaste woon- of verblijfplaats 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDAanvangUitkeringPersoon2A 

Datum aanvang uitkering tweede persoon. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde formeel is aangevangen. 

Toelichting bij de definitie  

Aanvangsdatum van de uitkering van de tweede persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

88888888 Niet van toepassing of onbekend 

 

BIJSTANDEindeUitkeringPersoon2A 

Datum einde uitkering van de tweede persoon. 

Definitie  

De datum waarop een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk is beëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

Einddatum van de uitkering van de tweede persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

88888888 Niet van toepassing of onbekend 

BIJSTANDOntheffingArbeidsplicht2A 

Ontheffing arbeidsverplichting tweede persoon. 

Definitie  

Kenmerk dat aangeeft of er sprake is van ontheffing van een arbeidsverplichting. 

Toelichting bij de definitie  

Kenmerk van tweede persoon dat aangeeft of ontheffing van arbeidsverplichting van 

toepassing is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

3 Ja, artikel 9 WWB 

4 Ja, artikel 9a WWB/Pwet 

5 Ja, artikel 9 lid 2 Pwet 

6 Ja, artikel 9 lid 5 Pwet 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDEinddatumOntheffing2A 

Datum einde ontheffing arbeidsverplichting tweede persoon. 

Definitie  

De datum van de laatste dag waarop een ontheffing voor een arbeidsverplichting geldt. 

Toelichting bij de definitie  

Datum laatste dag dat volledige ontheffing van tweede persoon nog van toepassing is. 
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Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

 

Codelijst 

Waarde Label 

88888888 Niet van toepassing 

99999999 Onbekend 

BIJSTANDRedenBeeindigingOntheffing2A 

Reden beëindiging ontheffing arbeidsverplichting tweede persoon. 

Definitie  

De reden van beëindiging van een ontheffing of een opschorting van een arbeidsverplichting. 

Toelichting bij de definitie  

Reden van beëindiging of opschorting van de ontheffing van de tweede persoon. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Niet nakomen verplichtingen plan van aanpak 

2 Bereiken maximale termijn ontheffing 

3 Bereiken 5-jarige leeftijd jongste kind 

4 Op verzoek van de ouder 

5 Overige reden 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDPlichtTegenprestatie2A 

Plicht tegenprestatie tweede persoon. 

Definitie  

Heeft een persoon werkzaamheden verricht wegens een opgelegde plicht tot tegenprestatie 

voor bijstandsuitkering? 

Toelichting bij de definitie  

Code die aangeeft of tweede persoon werkzaamheden heeft verricht voortvloeiend uit de 

plicht tot tegenprestatie. 
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Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDRedenVermindering2A 

Definitie  

De reden van vermindering bijstand van een persoon naar aanleiding van afstemming. 

Toelichting bij de definitie  

Deze code geeft aan wat de reden is dat het oorspronkelijk uit te keren bedrag aan bijstand is 

verminderd. Deze redenen liggen veelal op het vlak van gedragingen (of het nalaten daarvan) 

van de uitkeringsontvanger. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

01 Op het vlak van de arbeidsplicht 

02 Op het vlak van de inlichtingenplicht 

03 Agressie 

05 Niet nakomen tegenprestatie 

06 Niet nakomen plichten plan van aanpak 

07 Onvoldoende zoeken naar werk 

08 Onvoldoende zoeken naar scholing 

09 Taaleis 

88 Niet van toepassing 

98 Oorzaak bij partner 

99 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten21A 

Soort inkomsten van tweede persoon (eerste mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

Waarde Label 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon21A 

Bedrag behorend bij inkomsten van tweede persoon (eerste mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten21A 

Vrijlating inkomsten van tweede persoon (eerste mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten22A 

Soort inkomsten van tweede persoon (tweede mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon22A 

Bedrag behorend bij inkomsten van tweede persoon (tweede mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten22A 

Vrijlating inkomsten van tweede persoon (tweede mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten23A 

Soort inkomsten van tweede persoon (derde mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon23A 

Bedrag behorend bij inkomsten van tweede persoon (derde mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten23A 

Vrijlating inkomsten van tweede persoon (derde mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten24A 

Soort inkomsten van tweede persoon (vierde mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon24A 

Bedrag behorend bij inkomsten van tweede persoon (vierde mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde  Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten24A 

Vrijlating inkomsten van tweede persoon (vierde mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten25A 

Soort inkomsten van tweede persoon (vijfde mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon25A 

Bedrag behorend bij inkomsten van tweede persoon (vijfde mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten25A 

Vrijlating inkomsten van tweede persoon (vijfde mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDSoortInkomsten26A 

Soort inkomsten van tweede persoon (zesde mogelijkheid). 

Definitie  

De inkomstenbron van een persoon. 
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Codelijst 

Waarde Label 

11 Arbeid in dienstbetrekking 

18 Vermogensopbrengsten 

23 Kinderalimentatie 

24 Partneralimentatie 

31 Heffingskortingen 

88 Niet van toepassing 

98 Andere inkomsten 

99 Onbekend 

BIJSTANDBedragInkomstenPersoon26A 

Bedrag behorend bij inkomsten van tweede persoon (zesde mogelijkheid). 

Definitie  

Het bedrag aan inkomsten van een persoon. 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

----- Onbekend 

BIJSTANDVrijlatingInkomsten26A 

Vrijlating inkomsten van tweede persoon (zesde mogelijkheid). 

Definitie  

Heeft vrijlating een rol gespeeld bij de inkomsten van een persoon? 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDRedenEindeUitkeringPersoon2A 

Reden beëindiging uitkering van de tweede persoon. 

Definitie  

Reden van beëindiging van een uitkeringsverhouding tussen een uitkerende instantie en een 

uitkeringsgerechtigde. 
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Codelijst 

Waarde Label 

01 Onderwijs met studiefinanciering 

02 Aangaan relatie 

03 Bereiken AOW-leeftijd 

04 Overlijden 

05 Detentie 

06 Weigeren onderwijs te volgen 

07 Te lang verblijf buitenland 

08 Niet nakomen van verplichtingen 

11 Inkomsten uit dienstbetrekking/uitkering ziekte 

13 Inkomsten uit zelfstandig beroep of bedrijf 

14 Inkomsten uit uitkering werkloosheid 

15 Inkomsten uit uitkering arbeidsongeschiktheid 

17 Inkomsten uit alimentatie 

18 Vermogensopbrengsten 

19 Inkomsten uit ander inkomen 

31 Geen inlichtingen 

32 Verhuizing naar andere gemeente 

33 Verhuizing naar buitenland 

34 Negeren herhaalde oproep om inlichtingen 

35 Negeren herhaalde oproep re-integratiegesprek 

88 Niet van toepassing 

97 Oorzaak bij partner 

98 Andere oorzaak 

99 Onbekend 

BIJSTANDIndicatieLopendA 

Code die aangeeft of de uitkering lopend of beëindigd is. 

Definitie  

Indicatie of een uitkering lopend dan wel beëindigd is. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Lopende uitkering 

2 Beëindigd in de verslagmaand 

3 Beëindigd voor de verslagmaand 

9 Niet van toepassing 

BIJSTANDLeefvormA 

Leefvorm. 

Definitie  

De wijze waarop een persoon in het maatschappelijke leven staat. 
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Toelichting bij de definitie  

De grondslag voor de vaststelling van de bijstanduitkering. In dit kenmerk wordt de 

leefvorm vermeld die op de bijstandsgerechtigde(n) van toepassing is. Tot en met de 

verslagperiode 2014 was dit BijstandnormGrondslagA. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Alleenstaande 

2 Alleenstaande ouder 

3 Gehuwden en samenwonenden 

4 Anders 

BIJSTANDBedragVerminderingB 

Bedrag dat de gemeente heeft verrekend bij de betaalbaarstellingen. 

Definitie  

Bedrag dat een gemeente heeft verrekend bij de betaalbaarstelling van een uitkering. 

Toelichting bij de definitie  

M.i.v. 2015 is het formaat van dit kenmerk gewijzigd. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

 BBZ: niet van toepassing 

----- WWB/IOAW/IOAZ: niet van toepassing of onbekend 

BIJSTANDUitvoeringTegenprestatie1A 

Uitvoering tegenprestatie eerste persoon 

Definitie  

Heeft een persoon werkzaamheden verricht wegens een opgelegde plicht tot tegenprestatie 

voor bijstandsuitkering? 

Toelichting bij de definitie  

Code die aangeeft of eerste persoon werkzaamheden heeft verricht voortvloeiend uit de 

plicht tot tegenprestatie. 

 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 
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Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDUitvoeringTegenprestatie2A 

Uitvoering tegenprestatie tweede persoon. 

Definitie  

Heeft een persoon werkzaamheden verricht wegens een opgelegde plicht tot tegenprestatie 

voor bijstandsuitkering? 

Toelichting bij de definitie  

Code die aangeeft of tweede persoon werkzaamheden heeft verricht voortvloeiend uit de 

plicht tot tegenprestatie. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Ja 

2 Nee 

8 Niet van toepassing 

9 Onbekend 

BIJSTANDAantalKostendelersA 

Aantal kostendelers 

Definitie  

Het aantal personen die op hetzelfde adres wonen. 

Toelichting bij de definitie  

De kostendelersnorm houdt in dat de hoogte van de individuele bijstandsnorm lager wordt 

als er meerdere personen van 21 jaar of ouder op één adres wonen. 

BIJSTANDAanvangsdatumVermindering1A 

Aanvangsdatum vermindering eerste persoon. 

Definitie  

Aanvangsdatum van vermindering bijstandsuitkering bij een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

De aanvangsdatum vermindering is alleen van toepassing bij Algemene bijstand en Ioaw 
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Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

BIJSTANDEinddatumVermindering1A 

Einddatum vermindering eerste persoon. 

Definitie  

Einddatum van vermindering bijstandsuitkering bij een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

De einddatum vermindering is alleen van toepassing bij Algemene bijstand en Ioaw. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

BIJSTANDAanvangsdatumVermindering2A 

Aanvangsdatum vermindering tweede persoon. 

Definitie  

Aanvangsdatum van vermindering bijstandsuitkering bij een persoon 

Toelichting bij de definitie  

De aanvangsdatum vermindering is alleen van toepassing bij Algemene bijstand en Ioaw. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 

BIJSTANDEinddatumVermindering2A 

Einddatum vermindering tweede persoon. 

Definitie  

Einddatum van vermindering bijstandsuitkering bij een persoon. 

Toelichting bij de definitie  

De einddatum vermindering is alleen van toepassing bij Algemene bijstand en Ioaw. 

Toelichting bij het gebruik  

Uit onderzoek van CBS is gebleken dat deze variabele van onvoldoende kwaliteit is om over 

te publiceren. Wij adviseren (externe) onderzoekers daarom terughoudend te zijn met het 

gebruiken van deze variabele in analyses. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

BIJSTANDUITKERINGTAB 2011V1 Eerste plaatsing 

BIJSTANDUITKERINGTAB 2012V1 Eerste plaatsing 

BIJSTANDUITKERINGTAB 2013V1 Eerste plaatsing 

BIJSTANDUITKERINGTAB 2014V1 Eerste plaatsing 

BIJSTANDUITKERINGTAB201501-06V1 Eerste plaatsing 

BIJSTANDUITKERINGTAB201501-06V2 BIJSTANDBedragBijstandsnormA is gevuld 

BIJSTANDUITKERINGTAB2015V1 Eerste plaatsing 

BIJSTANDUITKERINGTAB2016V1 Eerste plaatsing 

BIJSTANDUITKERINGTAB2017V061 Eerste plaatsing, 1
e
 half jaar  

BIJSTANDUITKERINGTAB2017V1 Eerste plaatsing  

BIJSTANDUITKERINGTAB201801-06V1 Eerste plaatsing 1
e
 half jaar 

 


