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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 Centraal Bureau voor de
Statistiek betreffende de Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis over 2012,
welke afkomstig zijn van de Nederlandse gemeenten.”
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.“
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Versiegeschiedenis
131015 BUS-TRANS 2012V1

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende punten:


De koppelsleutel voor personen is veranderd van SRTNUM en RIN naar
RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de
andere wordt beschreven in het script “koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps”
voor de Remote Access en On-site gebruikers te vinden in de map
\8_Utilities\Tools\. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON
omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen.



Uitsluitend de combinatie van RINPEROON met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’
identificeert een persoon.



Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor
Beleidsstatistiek onder de thema’s Bevolking of Stelsel van Sociaal statistische
Bestanden. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke
procedure.



Het CBS gebruikt dit bestand om cijfers te publiceren op landelijk en gemeentelijk
niveau. De bewerkingen die daarvoor plaatsvinden, kunnen ertoe leiden dat op het
niveau van uitkeringen enige ruis optreedt. Deze ruis is voor de doeleinden van
het CBS acceptabel. Of dat ook voor individuele onderzoekers geldt, wordt
overgelaten aan de inschatting van de onderzoeker.



De oudste persoon (niet per se de aanvrager) in het huishouden geldt als
“referentiepersoon”. De referentiepersoon bepaalt het geslacht, de leeftijd, etc. van
de uitkering.



Dit microdatabestand bevat gegevens op transactiebasis. Dat betekent dat er
gecorrigeerd is voor administratieve vertragingseffecten bij de gemeente.



Correctie voor administratieve vertraging leidt ertoe dat kenmerken die
gerelateerd zijn aan betalingen, niet meer als zodanig bruikbaar zijn. De
kenmerken zijn nog wel in dit bestand opgenomen voor de volledigheid.



Het transactieconcept is alleen van toepassing op “reguliere” bijstandsuitkeringen
en niet op bijzondere bijstandsbetalingen. Alle bijzondere bijstandsrecords zijn
daarom uit dit bestand verwijderd. Voor onderzoek naar bijzondere bijstand wordt
verwezen naar de registratiebestanden, zoals BUS2012V1. In de jaren vóór 2006
werden de bijzondere bijstandsgegevens nog wel opgenomen in de BUS-TRANS
bestanden, maar dat leverde eigenlijk alleen maar ballast op.

Documentatierapport BUS-TRANS

3

Microdataservices


Bij een aantal kenmerken over bedragen is het mogelijk dat gemeenten “niet van
toepassing” opgeven. Ze doen dit door het hele kenmerk met negens te vullen. Bij
bedrag kenmerken waarbij dit volgens voorschrift niet zou mogen, komt dit
sporadisch toch voor. Het gaat om kenmerken 23 en 25.



Om onderscheid te kunnen maken tussen de verslagmaand waarvoor een record
gebruikt is voor publicatie en de originele aanlevermaand van een record, staan
verschillende kenmerken in het bestand. De variabelen STATJAAR en
STATMND geven samen de maand-jaar combinatie waarin het record gebruikt
moet worden voor publicaties.



Dit microdatabestand bevat de variabele STATCODE (statistiekcode). Deze
variabele wordt gebruikt om te typeren op wat voor uitkering het betreffende
record slaat. In de reguliere CBS bijstandspublicaties wordt vaak gesproken over
het aantal lopende reguliere bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar.
Deze uitkeringen worden in dit bestand geselecteerd door alle records te selecteren
waarvoor geldt dat: de statistiekcode gelijk is aan “01”, de leeftijd van de
aanvrager (op basis van diens geboortejaar en -maand, statistiekjaar en -maand)
jonger is dan 65 jaar, én de indicatie lopende uitkering de waarde 1 heeft. Zie de
beschrijving in hoofdstuk 3 voor meer details.



Dit microdatabestand is ontstaan door het samenvoegen van 12 maandbestanden.
De verschillende maanden zijn herkenbaar door middel van het kenmerk
STATMND.



De kenmerken:

-

Ontheffing Arbeidsverplichting (KENM20),

-

Bedrag afwijking norm door gemeentelijk beleid (KENM24),

-

Bedrag vermindering n.a.v. afstemming (KENM26),

-

Reden vermindering n.a.v. afstemming (KENM27),

-

Bedrag inkomsten (KENM28) en

-

Betaalbaar gesteld bedrag (KENM30)

worden pas sinds 2005 uitgevraagd. Vanwege de gewijzigde aanlevering hadden
verschillende gemeenten moeite om deze kenmerken goed te kunnen leveren. Het
kwaliteitsprobleem treft vooral de categoriale kenmerken (kenmerken KENM20 en
KENM27). Het CBS heeft deze gegevens over jaren 2005 tot en met 2009 bij het
opstellen van dit rapport nog niet zelf gepubliceerd vanwege deze
kwaliteitsproblemen.


Het maken van transactiebestanden gebaseerd op registratiebestanden, levert enige
ruis op. Gevolg hiervan is, dat het onderliggende bestand alleen gebruikt kan worden

Documentatierapport BUS-TRANS

4

Microdataservices
voor reguliere, lopende uitkeringen. Zie appendix A voor een uitleg over hoe
transactiebestanden tot stand komen.
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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 Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis over 2012, welke
afkomstig zijn van de Nederlandse gemeenten.
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.
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden
Microdatabestand
Er is geen unieke sleutel in het bestand aanwezig. Onder ideale omstandigheden zou de
combinatie
van
RINPERSOONSA
(RINPERSOONSP),
RINPERSOONA
(RINPERSOONP), STATCODE, KENM32 en INDLOP uniek moeten zijn. Door niet
perfecte levering (ongeldige sofi-/BSN-nummers, dubbele records die moeilijk als fout
herkend kunnen worden) is dat echter niet altijd het geval.
Recordbeschrijving
Een record in het microdatabestand beschrijft een bijstandsuitkering aan een huishouden.
Een huishouden in een bepaalde maand kan dus meerdere records in het
microdatabestand hebben.
Populatieafbakening
Het microdatabestand BUS-TRANS bevat informatie over alle verstrekte uitkeringen in
het kader van WWB1, IOAW, IOAZ en WWIK aan huishoudens in Nederland, zoals
aangeleverd door de Nederlandse gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank.
Onderzoeksmethode
Het primaire doel van de BUS-TRANS bestanden is het publiceren over aantallen, in- en
uitstroom van uitkeringen, waarbij gecorrigeerd is voor administratieve vertraging.
Dit microdatabestand is opgebouwd uit transactiebestanden die zijn samengesteld op
basis van registratiebestanden uit de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS). Deze
maandelijkse statistiek is per 1 januari 2005 de opvolger van de
Bijstandskenmerkenstatistiek (BKS). Het gaat om statistische informatie over alle
personen die gedurende de maand een bijstands-, IOAW-, IOAZ-, BBZ of WWIKuitkering ontvangen, en over de personen van wie de bijstandsuitkering gedurende de
maand werd beëindigd. Met ingang van oktober 2009 wordt ook statistische informatie
verzameld over alle personen die een inkomensvoorziening ontvangen op grond van de
WIJ (Wet investeren in jongeren), in dit bestand opgenomen onder de WWB. De WIJ is
per 1 januari 2012 vervallen, zonder overgangsrecht. De WWIK is ook per deze datum
vervallen, echter wel met 6 maanden overgangsrecht.
De BUS (op registratiebasis) is een integrale statistiek gebaseerd op administratieve
gegevens. De informatie in de bestanden is gebaseerd op gegevens uit de registraties
(uitkeringen-administraties) van gemeenten en de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast
worden gegevens verzameld bij instanties anders dan gemeenten die namens en onder
eindverantwoordelijkheid van deze gemeenten uitvoering geven aan bepaalde regelingen.

1

Voor thuiswonenden, elders verzorgden, adreslozen en de BBZ.
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Het in dit rapport beschreven microdatabestand bevat gegevens op transactiebasis. Dat
betekent dat er gecorrigeerd is voor administratieve vertragingseffecten bij de
berichtgever. Concreet betekent dit dat aan een maandbestand gegevens zijn toegevoegd
over iedere uitkering die, op basis van begin- en einddatum van die uitkering, thuishoort
in die verslagmaand, maar die daarin ontbrak. De correctie voor administratieve
vertraging is daarbij beperkt tot algemene bijstand, waarbij tevens een betaalbaar gesteld
bedrag van toepassing moet zijn geweest.
Correctie voor administratieve vertraging leidt ertoe dat kenmerken die gerelateerd zijn
aan betalingen, niet meer als zodanig bruikbaar zijn. De kenmerken zijn nog wel in dit
bestand opgenomen voor de volledigheid.
De BUS-TRANS bestanden en publicaties worden gebaseerd op definitieve
registratiebestanden. Deze zijn in de regel 4 maanden na het afsluiten van de
verslagperiode beschikbaar, maar hier kan vertraging ontstaan i.v.m. vertraagde levering
door berichtgevers: er wordt gewacht tot er volledige waarneming is op registratieniveau
voordat transactiebestanden worden afgeleid.
Wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar
Geen conceptuele wijzigingen , de Richtlijnen BUS versie januari 2010 zijn ook voor
verslagjaar 2012 van toepassing.
Gegevens op Statline
Op Statline wordt tot en met verslagperiode 2012 niet op transactiebasis gepubliceerd,
alleen op registratiebasis. Vanaf verslagperiode 2013 wordt enkel op transactiebasis
gepubliceerd.
Kwaliteit
Het microdatabestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat voor veel variabelen
door het CBS weinig of geen controles en correcties hebben plaatsgevonden. Op de
variabelen die wel door het CBS zijn bekeken, zijn op grond van de beschikbare
informatie correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig in het microdatabestand
overgenomen.
“Niet van toepassing”, “Ongeldige score”
Gemeenten kunnen binnen het BUS-TRANS-formaat verschillende types uitkeringen
aangeven. Er zijn variabelen die bij bepaalde uitkeringen niet gevuld hoeven te worden
door de gemeenten. Zo hoeft KENM27 (reden vermindering) niet ingevuld te worden
wanneer het een WWIK-uitkering betreft. In dit soort gevallen wordt het betreffende
kenmerk met spaties gevuld. Deze gevallen hebben in het label “Niet van toepassing”
meegekregen.
Dit kan ertoe leiden dat er meerdere scores zijn die alle het label “Niet van toepassing”
hebben. Bijvoorbeeld KENM21 (Nadere classificatie BBZ) kan als waarde 9 hebben met
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label “Niet van toepassing”, maar kan ook als waarde spatie hebben met als label “Niet
van toepassing”. In het eerste geval gaat het om een uitkering waarbij de gemeente
verplicht was aan te geven wat de nadere classificatie BBZ is, maar was deze niet van
toepassing. In het tweede geval gaat het om een uitkering waarbij de gemeente de nadere
classificatie BBZ niet op hoefde te geven. Los hiervan kan het ook voorkomen dat een
gemeente een waarde aanlevert bij een bepaald kenmerk dat bij dat kenmerk niet
mogelijk is. In sommige van deze gevallen wordt de waarde van het kenmerk ook op
spatie gezet (missing system). De bijbehorende label van deze variabelen wordt dan “Niet
van toepassing/Ongeldige score”.
Dit kan optreden bij de volgende variabelen:



Geboortedatum partner (GEBDATP)
Einddatum uitkering (KENM18)



Oorzaak bijstandsafhankelijkheid partner (KENM19P)





Ontheffing arbeidsverplichting aanvrager (KENM20A)
Ontheffing arbeidsverplichting partner (KENM20P)
Nadere classificatie BbZ aanvrager (KENM21A)





Nadere classificatie BbZ partner (KENM21P)
Leefvorm landelijke norm/grondslag (KENM22)
Bedrag landelijke norm/grondslag (KENM23)




Bedrag afwijking norm door gemeentelijk beleid (KENM24)
Bedrag bijstandsnorm (KENM25)



Bedrag vermindering n.a.v. afstemming (KENM26)





Reden vermindering n.a.v. afstemming (KENM27)
Bedrag inkomsten (KENM28)
Soort inkomsten 1 (KENM291)




Soort inkomsten 2 (KENM292)
Soort inkomsten 3 (KENM293)



Soort inkomsten 4 (KENM294)



Soort inkomsten 5 (KENM295)



Betaalbaar gesteld bedrag (KENM30)



Reden beëindiging uitkering aanvrager (KENM31A)



Reden beëindiging uitkering partner (KENM31P)

Documentatierapport BUS-TRANS

10

Microdataservices
3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw van het microdatabestand
Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. De gegevens van
de eventuele partner zijn herkenbaar aan de toevoeging ‘P’ achter de oorspronkelijke
variabele naam.
Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens
kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van
het CBS.
Nr Variabele & label
1 RINPERSOONSA
Soort rinpersoon – aanvrager
2 RINPERSOONA
Samen met rinpersoonsa is dit de persoon
3 RINPERSOONSP
Soort rinpersoon - partner
4 RINPERSOONP
Samen met rinpersoonsp is dit de persoon
5 STATJAAR
Statistiekjaar
6 STATMND
Statistiekmaand
7 STATCODE
Statistiekcode
8 GEM
Gemeentecode
9 GEBDATA
Geboortedatum aanvrager (jjjjmm)
10 GEBOORTEJRA
Geboortejaar aanvrager
11 GEBOORTEMNDA
Geboortemaand aanvrager
12 GEBDATP
Geboortedatum partner (jjjjmm)
13 GESLACHTA
Geslacht aanvrager
14 GESLACHTP
Geslacht partner
15 KENM16A
Huisvesting aanvrager
16 KENM16P
Huisvesting partner
17 KENM17
Begindatum uitkering (jjjjmmdd)
18 KENM18
Einddatum uitkering (jjjjmmdd)

Documentatierapport BUS-TRANS

Format
Tekst

A/N
1

Getal

9

Tekst

1

Getal

9

Getal

4

Getal

2

Tekst

2

Tekst

4

Getal

8

Getal

4

Getal

2

Getal

8

Tekst

1

Tekst

1

Tekst

1

Tekst

1

Getal

8

Getal
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Nr Variabele & label (Vervolg)
19 KENM19A
Oorzaak bijstandsafhankelijkheid aanvrager
20 KENM19P
Oorzaak bijstandsafhankelijkheid partner
21 KENM20A
Ontheffing arbeidsverplichting aanvrager
22 KENM20P
Ontheffing arbeidsverplichting partner
23 KENM21A
Nadere classificatie Bbz aanvrager
24 KENM21P
Nadere classificatie Bbz partner
25 KENM22
Leefvorm landelijke norm/grondslag
26 KENM23
Bedrag landelijke norm (in euro)
27 KENM24
Bedrag afwijking norm (in euro)
28 KENM25
Bedrag bijstandsnorm (in euro)
29 KENM26
Bedrag vermindering (in euro)
30 KENM27
Reden vermindering
31 KENM28
Bedrag inkomsten (in euro)
32 KENM291
Soort inkomsten 1
33 KENM292
Soort inkomsten 2
34 KENM293
Soort inkomsten 3
35 KENM294
Soort inkomsten 4
36 KENM295
Soort inkomsten 5
37 KENM30
Betaalbaar gesteld bedrag (in euro)
38 KENM31A
Reden beëindiging aanvrager
39 KENM31P
Reden beëindiging partner
40 KENM32
Kostensoort
41 KENM33
Toepassing categoriale verlening
42 INDLOP
Indicatie lopende uitkering
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Tekst

A/N
2

Tekst

2

Tekst

1

Tekst

1

Tekst

1

Tekst

1

Getal

1

Getal

4

Getal

5

Getal

4

Getal

4

Tekst

1

Getal

5

Tekst

2

Tekst

2

Tekst

2

Tekst

2

Tekst

2

Getal

6

Tekst

2

Tekst

2

Tekst

2

Tekst

1

Tekst

1

12

Microdataservices
Toelichting op de variabelen
RINPERSOONS en RIN
Bronbestanden die aan het CBS geleverd worden, bevatten doorgaans als persoonsidentificator het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer wordt als zeer
identificerend beschouwd en daarom vervangt het CBS dit nummer door een intern
persoonsidentificatienummer, het betekenisloze RIN-nummer.
Een microdatabestand is voorzien van de door het CBS toegevoegde variabelen soort
identificatiecode (RINPERSOONS) en identificatienummer (RIN), die samen het
burgerservicenummer vervangen. Records met een burgerservicenummer dat is
teruggevonden in de GBA, zijn voorzien van een geldig RIN-nummer. Deze records
hebben de waarde ‘R’ op RINPERSOONS gekregen.
De overige records bevatten een burgerservicenummer dat niet is teruggevonden in de
GBA. Afhankelijk van de situatie hebben zij de waarde ‘F’ of ‘S’ op RINPERSOONS
gekregen. Indien het burgerservicenummer ongeldig is, dat wil zeggen niet voldoet aan de
11-toets, dan wordt het burgerservicenummer onveranderd overgenomen in het veld RIN
en krijgt RINPERSOONS de waarde ‘F’. Vooral de waarden ‘0’ en ‘999999999’ komen
vaak voor als ongeldig burgerservicenummer. Indien het burgerservicenummer geldig is
maar niet wordt teruggevonden in de GBA, dan wordt het burgerservicenummer
versleuteld via een vaste formule en krijgt RINPERSOONS de waarde ‘S’.
De combinatie van RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOON identificeert een persoon.
Evenzo kan worden aangenomen dat personen met RINPERSOONS ‘S’ een unieke
waarde op RINPERSOON hebben gekregen. De meest voorkomende reden dat zo’n
persoon wel een geldig burgerservicenummer heeft maar niet in de GBA staat
ingeschreven, is namelijk dat hij of zij in het buitenland woont. Door immigratie kan een
persoon het ene jaar niet en het volgende jaar wel in de GBA staan ingeschreven. Records
met RINPERSOONS ‘F’ duiden op een ongeldig burgerservicenummer; met deze records
zijn geen personen te identificeren. Records met RINPERSOONS ‘F’ zijn daarom niet
geschikt voor het koppelen aan andere bestanden of aggregeren op persoonsniveau.
Als een microdatabestand meerdere records per persoon bevat, dan kan voor
RINPERSOONS ‘R’ en RINPERSOONS ‘S’ worden aangenomen dat records met
eenzelfde RIN-nummer dezelfde persoon aanduiden. Binnen één bestand is het geen
probleem om records met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’ te aggregeren op persoonsniveau.
Records met RINPERSOONS ‘R’ of ‘S’ kunnen ook worden gekoppeld aan records in
een ander microdatabestand met dezelfde waarden op RINPERSOONS en
RINPERSOON: deze records hebben betrekking op dezelfde persoon. De gebruiker kan
met behulp van RINPERSOONS en RINPERSOON ook gegevens uit het GBAselectiebestand toevoegen aan het microdatabestand.
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Er moet echter een kanttekening worden gemaakt bij het koppelen van verschillende
microdatabestanden. Een persoon kan namelijk in het ene bestand de waarde ‘R’ op
RINPERSOONS hebben en in het andere bestand de waarde ‘S’, en vice versa. Deze
situatie kan zich voordoen als een persoon ten tijde van het ene bestand wél in de GBA
stond ingeschreven en ten tijde van het andere bestand niet. Omdat de records in dat geval
ook een ander RIN-nummer hebben gekregen, zijn zij niet aan elkaar te koppelen.
GEM
De gemeentecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan,
opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Historisch overzicht
gebieden. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeentecodelijst te vinden
op \8_Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.
Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het GIN bestand van
hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger regionaal niveau
zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. U kunt de GIN bestanden vinden
op de Onsite/remote access omgeving: \8_Utilities\Code_Listings\Gebieden in
Nederland\.
GEBDATA, GEBOORTEJRA en GEBDATB
Wanneer van een persoon het geboortejaar en de geboortemaand niet bekend zijn, wordt
door gemeenten vaak het geboortejaar geschat en wordt als geboortemaand januari of juli
ingevuld. Dit komt voornamelijk voor bij oudere allochtonen waarvan niet meer te
achterhalen is wanneer ze precies geboren zijn. Dit leidt ertoe dat in deze twee kenmerken
de waardes van januari en juli vaker voorkomen dan men op het eerste gezicht zou
verwachten.
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Voorkomende waarden van de variabelen
In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun
betekenis opgesomd.
RINPERSOONSA
Soort rinpersoon - aanvrager
F
Rinpersoon niet in gba, niet sofinrproef
R
Rinpersoon wel in gba
S
Rinpersoon niet in gba, wel sofinrproef
RINPERSOONA
Samen met rinpersoonsa is dit de persoon
RINPERSOONSP
Soort rinpersoon - partner
F
Rinpersoon niet in gba, niet sofinrproef
R
Rinpersoon wel in gba
S
Rinpersoon niet in gba, wel sofinrproef
RINPERSOONP
Samen met rinpersoonsp is dit de persoon
999999999 Nvt, geen partner
STATJAAR
Statistiekjaar
STATMND
Statistiekmaand
1
Januari
2
Februari
3
Maart
4
April
5
Mei
6
Juni
7
Juli
8
Augustus
9
September
10
Oktober
11
November
12
December
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STATCODE
Statistiekcode
01
WWB algemene bijstand aan thuiswonende persoon
02
IOAW
03
IOAZ
07
WWIK
11
WWB, periodieke aanvullende inkomensvoorziening
12
WWB, eenmalige aanvullende inkomensvoorziening
13
Periodiek algemene bijstand aan personen die in een
instelling/inrichting verblijven
14
BBZ
15
Periodiek algemene uitkering ingevolge het Besluit adreslozen
16
Periodiek algemene uitkering aan overige adresloze personen
17
Langdurigheidstoeslag
18
WIJ
20
Eenmalige algemene bijstand
GEM
Gemeentecode
GEBDATA
Geboortedatum aanvrager (jjjjmm)
0
Ongeldige score
GEBOORTEJRA
Geboortejaar aanvrager
0
Ongeldige score
9999
Onbekend
GEBOORTEMNDA
Geboortemaand aanvrager
0
Ongeldige score
1
Januari
2
Februari
3
Maart
4
April
5
Mei
6
Juni
7
Juli
8
Augustus
9
September
10
Oktober
11
November
12
December
99
Niet van toepassing
GEBDATP
Geboortedatum partner (jjjjmm)
999999
Niet van toepassing, geen partner, ongeldige score
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GESLACHTA
Geslacht aanvrager
0
Ongeldige score
1
Man
2
Vrouw
9
Onbekend
GESLACHTP
Geslacht partner
Ongeldige score
0
Ongeldige score
1
Man
2
Vrouw
9
Niet van toepassing
KENM16A
Huisvesting aanvrager
0
Ongeldige score
1
Huurder
2
Eigenaar
3
Inwonend
4
In inrichting
5
Adresloos
6
Geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos
9
Niet van toepassing
KENM16P
Huisvesting partner
0
Ongeldige score
1
Huurder
2
Eigenaar
3
Inwonend
4
In inrichting
5
Adresloos
6
Geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos
9
Niet van toepassing
KENM17
Begindatum uitkering (jjjjmmdd)
0
Ongeldige score
KENM18
Einddatum uitkering (jjjjmmdd)
0
Uitkering niet beëindigd
KENM19A
Oorzaak bijstandsafhankelijkheid aanvrager
Niet van Toepassing
00
Ongeldige score
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KENM19A (vervolg)
Oorzaak bijstandsafhankelijkheid aanvrager
01
Beëindiging studie
02
Beëindiging huwelijk/relatie
03
Afronding kunstvakopleiding
04
Niet kunnen uitvoeren van werkleeraanbod
11
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: arbeid in
dienstbetrekking/uitkering ziekte
12
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap:
additionele arbeidsplaats
13
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap:
zelfstandig beroep of bedrijf
14
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: uitkering
werkloosheid
15
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: uitkering
arbeidsongeschiktheid
16
Ongeldige score
17
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap:
alimentatie
19
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: andere
inkomsten
20
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap:
geaccepteerd werkleeraanbod
21
Onvoldoende/weggevallen ink. uit kunstenaarschap: arbeid in
dienstbetrekking/uitkering ziekte
22
Onvoldoende/weggevallen ink. uit kunstenaarschap: zelfstandig
beroep of bedrijf
39
Onvoldoende/weggevallen ink. uit kunstenaarschap: andere
oorzaak
40
Onvoldoende/weggevallen ink. uit kunstenaarschap: oorzaak bij
partner
99
Ongeldige score
KENM19P
Oorzaak bijstandsafhankelijkheid partner
Niet van Toepassing
00
Ongeldige score
01
Beëindiging studie
02
Beëindiging huwelijk/relatie
03
Afronding kunstvakopleiding
04
Niet kunnen uitvoeren van werkleeraanbod
11
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: arbeid in
dienstbetrekking/uitkering ziekte
12
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap:
additionele arbeidsplaats
13
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap:
zelfstandig beroep of bedrijf
14
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: uitkering
werkloosheid
15
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: uitkering
arbeidsongeschiktheid
16
Ongeldige score
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KENM19P (vervolg)
Oorzaak bijstandsafhankelijkheid partner
17
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap:
alimentatie
19
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap: andere
inkomsten
20
Onvoldoende/weggevallen ink. niet uit kunstenaarschap:
geaccepteerd werkleeraanbod
21
Onvoldoende/weggevallen ink. uit kunstenaarschap: arbeid in
dienstbetrekking/uitkering ziekte
22
Onvoldoende/weggevallen ink. uit kunstenaarschap: zelfstandig
beroep of bedrijf
39
Onvoldoende/weggevallen ink. uit kunstenaarschap: andere
oorzaak
40
Onvoldoende/weggevallen ink. uit kunstenaarschap: oorzaak bij
partner
99
Niet van toepassing
KENM20A
Ontheffing arbeidsverplichting aanvrager
Niet van Toepassing
0
Ongeldige score
1
Ja
2
Nee
9
Niet van toepassing
KENM20P
Ontheffing arbeidsverplichting partner
Niet van Toepassing
0
Ongeldige score
1
Ja
2
Nee
9
Niet van toepassing
KENM21A
Nadere classificatie Bbz aanvrager
Niet van Toepassing
0
Niet van Toepassing
1
Zelfstandige beginnend
2
Zelfstandige oudere
3
Zelfstandige, beëindigende
4
Zelfstandige afwachting WAJONG
5
Zelfstandige overig
9
Niet van toepassing
KENM21P
Nadere classificatie Bbz partner
Niet van Toepassing
0
Niet van Toepassing
1
Zelfstandige beginnend
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KENM21P (vervolg)
Nadere classificatie Bbz partner
2
Zelfstandige oudere
3
Zelfstandige, beëindigende
4
Zelfstandige afwachting WAJONG
5
Zelfstandige overig
9
Niet van toepassing
KENM22
Leefvorm landelijke norm/grondslag
0
Ongeldige score
1
Alleenstaande
2
Alleenstaande ouder
3
Gehuwden en ongehuwd samenwonenden
4
Anders
KENM23
Bedrag landelijke norm (in euro)
KENM24
Bedrag afwijking norm (in euro)
99999
Niet van toepassing
KENM25
Bedrag bijstandsnorm (in euro)
KENM26
Bedrag vermindering (in euro)
9999
Niet van toepassing
KENM27
Reden vermindering
Niet van Toepassing
0
Ongeldige score
1
Reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling
2
Reden op het vlak van de inlichtingenplicht
3
Agressie
4
Overige redenen
9
Niet van toepassing
KENM28
Bedrag inkomsten (in euro)
99999
Niet van toepassing
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KENM291
Soort inkomsten 1
00
Ongeldige score
11
(Deeltijd) arbeid in dienstbetrekking
13
Inkomen uit zelfstandige arbeid
14
Werkeloosheidsuitkering
15
Uitkering arbeidsongeschiktheid
17
Alimentatie
18
Vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)
20
Geaccepteerd werkleeraanbod
21
Inkomsten uit kunstenaarschap: in dienstbetrekking/uitkering
ziekte
22
Inkomsten uit kunstenaarschap: zelfstandig beroep of bedrijf
31
Heffingskortingen
98
Andere inkomsten
99
Niet van toepassing
KENM292
Soort inkomsten 2
00
Ongeldige score
11
(Deeltijd) arbeid in dienstbetrekking
13
Inkomen uit zelfstandige arbeid
14
Werkeloosheidsuitkering
15
Uitkering arbeidsongeschiktheid
17
Alimentatie
18
Vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)
20
Geaccepteerd werkleeraanbod
21
Inkomsten uit kunstenaarschap: in dienstbetrekking/uitkering
ziekte
22
Inkomsten uit kunstenaarschap: zelfstandig beroep of bedrijf
31
Heffingskortingen
98
Andere inkomsten
99
Niet van toepassing
KENM293
Soort inkomsten 3
00
Ongeldige score
11
(Deeltijd) arbeid in dienstbetrekking
13
Inkomen uit zelfstandige arbeid
14
Werkeloosheidsuitkering
15
Uitkering arbeidsongeschiktheid
17
Alimentatie
18
Vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)
20
Geaccepteerd werkleeraanbod
21
Inkomsten uit kunstenaarschap: in dienstbetrekking/uitkering
ziekte
22
Inkomsten uit kunstenaarschap: zelfstandig beroep of bedrijf
31
Heffingskortingen
98
Andere inkomsten
99
Niet van toepassing
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KENM294
Soort inkomsten 4
00
Ongeldige score
11
(Deeltijd) arbeid in dienstbetrekking
13
Inkomen uit zelfstandige arbeid
14
Werkeloosheidsuitkering
15
Uitkering arbeidsongeschiktheid
17
Alimentatie
18
Vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)
20
Geaccepteerd werkleeraanbod
21
Inkomsten uit kunstenaarschap: in dienstbetrekking/uitkering
ziekte
22
Inkomsten uit kunstenaarschap: zelfstandig beroep of bedrijf
31
Heffingskortingen
98
Andere inkomsten
99
Niet van toepassing
KENM295
Soort inkomsten 5
00
Ongeldige score
11
(Deeltijd) arbeid in dienstbetrekking
13
Inkomen uit zelfstandige arbeid
14
Werkeloosheidsuitkering
15
Uitkering arbeidsongeschiktheid
17
Alimentatie
18
Vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)
20
Geaccepteerd werkleeraanbod
21
Inkomsten uit kunstenaarschap: in dienstbetrekking/uitkering
ziekte
22
Inkomsten uit kunstenaarschap: zelfstandig beroep of bedrijf
31
Heffingskortingen
98
Andere inkomsten
99
Niet van toepassing
KENM30
Betaalbaar gesteld bedrag (in euro)
999999
Niet van toepassing
KENM31A
Reden beëindiging aanvrager
Niet van Toepassing
00
Niet van Toepassing
01
Aanvang studie
02
Aangaan relatie
03
Bereiken leeftijd 27 of 65 jaar
04
Overlijden
06
Ongeldige score
09
Ongeldige score
11
Verkregen inkomsten uit: arbeid in dienstbetrekking/uitkering
ziekte
13
Verkregen inkomsten uit: zelfstandig beroep of bedrijf
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KENM31A (vervolg)
Reden beëindiging aanvrager
14
Verkregen inkomsten uit: uitkering werkloosheid
15
Verkregen inkomsten uit: uitkering arbeidsongeschiktheid
17
Verkregen inkomsten uit: alimentatie
18
Verkregen inkomsten uit: vermogensopbrengsten
19
Verkregen inkomsten uit: ander inkomen
20
Verkregen inkomsten uit: geaccepteerd werkleeraanbod
21
Inkomsten uit kunstenaarschap: in dienstbetrekking/uitkering
ziekte
22
Inkomsten uit kunstenaarschap: zelfstandig beroep of bedrijf
30
Ongeldige score
31
Administratieve redenen: geen inlichtingen
32
Administratieve redenen: verhuizing naar andere gemeente
33
Administratieve redenen: verhuizing naar buitenland
39
Ongeldige score
42
Ongeldige score
51
Wetstechnische redenen: niet voldaan aan progressie-eis
52
Wetstechnische redenen: niet voldaan aan beroepsmatigheidseis
53
Wetstechnische redenen: bereiken maximale uitkeringstermijn
61
Beëindiging inkomensvoorziening WIJ: weigering opvolgend
werkleeraanbod
62
Beëindiging inkomensvoorziening WIJ: werkleeraanbod
ingetrokken op grond van art.21
97
Oorzaak bij partner
98
Andere oorzaak
99
Niet van toepassing
KENM31P
Reden beëindiging partner
Niet van Toepassing
00
Niet van Toepassing
01
Aanvang studie
02
Aangaan relatie
03
Bereiken leeftijd 27 of 65 jaar
04
Overlijden
06
Ongeldige score
09
Ongeldige score
11
Verkregen inkomsten uit: arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte
13
Verkregen inkomsten uit: zelfstandig beroep of bedrijf
14
Verkregen inkomsten uit: uitkering werkloosheid
15
Verkregen inkomsten uit: uitkering arbeidsongeschiktheid
17
Verkregen inkomsten uit: alimentatie
18
Verkregen inkomsten uit: vermogensopbrengsten
19
Verkregen inkomsten uit: ander inkomen
20
Verkregen inkomsten uit: geaccepteerd werkleeraanbod
21
Inkomsten uit kunstenaarschap: in dienstbetrekking/uitkering
ziekte
22
Inkomsten uit kunstenaarschap: zelfstandig beroep of bedrijf
30
Ongeldige score
31
Administratieve redenen: geen inlichtingen
32
Administratieve redenen: verhuizing naar andere gemeente
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KENM31P (vervolg)
Reden beëindiging partner
33
Administratieve redenen: verhuizing naar buitenland
39
Ongeldige score
42
Ongeldige score
51
Wetstechnische redenen: niet voldaan aan progressie-eis
52
Wetstechnische redenen: niet voldaan aan beroepsmatigheidseis
53
Wetstechnische redenen: bereiken maximale uitkeringstermijn
61
Beëindiging inkomensvoorziening WIJ: weigering opvolgend
werkleeraanbod
62
Beëindiging inkomensvoorziening WIJ: werkleeraanbod
ingetrokken op grond van art.21
97
Oorzaak bij partner
98
Andere oorzaak
99
Niet van toepassing
KENM32
Kostensoort
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
19
20
22
23
24
25
29
30
32
39
41
49
51
54
56
59
60

Niet van Toepassing
Ongeldige score
Directe levensbehoeften: kleding of schoeisel
Directe levensbehoeften: toeslag voormalig eenoudergezin
Directe levensbehoeften: langdurigheidstoeslag
Directe levensbehoeften: eenmalig levensonderhoud
Directe levensbehoeften: verwarmings en verlichtingskosten
Directe levensbehoeften: maaltijdvoorziening
Directe levensbehoeften: toeslag boven de norm
Directe levensbehoeften: aanvullende bijstand < 21 jaar
Directe levensbehoeften: overige algemene levensbehoeften
Voorzieningen voor het huishouden: huishoudelijke hulp of
gezinshulp
Voorzieningen voor het huishouden: overige kosten in verband
met huishouding
Voorzieningen voor wonen: kosten inrichting of huisraad
Voorzieningen voor wonen: verhuiskosten
Voorzieningen voor wonen: woonkosten tot huurgrens
Voorzieningen voor wonen: woonkosten boven huurgrens
Voorzieningen voor wonen: woningaanpassing
Voorzieningen voor wonen: overige kosten ivm
woonvoorzieningen
Voorzieningen voor opvang: opvang/huisvesting in pension of
hotel
Voorzieningen voor opvang: kinderopvang (niet
uitstroombevordering)
Voorzieningen voor opvang: overige opvang
Kosten uit maatschappelijke zorg: vervoerskosten
Kosten uit maatschappelijke zorg: overige kosten
maatschappelijke zorg
Financiële transacties: schulddelging/ kosten rente en aflossing
Financiële transacties: arbeidsongeschiktheidsverzekering
Financiële transacties: rechtsbijstand
Financiële transacties: overige kosten financiële transacties
Uitstroombevordering: studie- en omscholingskosten
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KENM32 (vervolg)
Kostensoort
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
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 armoedebeleid (WWB art.
35)
KENM33
Toepassing categoriale verlening
Niet van Toepassing
0
Niet van Toepassing
1
Chronisch zieken/gehandicapten
2
Personen van 65 jaar en ouder
3
Langdurigheidstoeslag
4
Ouders met schoolgaande kinderen
9
Niet van toepassing
INDLOP
Indicatie lopende uitkering
1
Lopende uitkering
2
Uitkering beëindigd in de verslagmaand
3
Beëindiging voor verslagmaand: einddatum is kleiner dan de
laatste dag vorige verslagmaand
9
Bijzondere bijstand of éénmalige verstrekking
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Appendix A: Berekening van standen 2012 op transactiebasis.
Transactiebasis
Kenmerkend voor het transactieconcept is dat hiertoe alleen uitkeringen worden geteld
waarvan met een redelijke mate van zekerheid is vastgesteld dat er (in de verslagmaand)
sprake is van een feitelijk recht op uitkering, tot uitdrukking komend doordat er een
betaling plaatsvindt (KENM30 <> 999999 én <> 000000).
Er is voor gekozen om uitkeringen die niet in de verslagmaand zelf als betaalde uitkering
zijn opgegeven maar die volgens een opgave uit één van de drie maanden volgend op de
verslagmaand wél als betaalde uitkering voorkomen en die (op basis van de begindatum
uitkering) vóór of in de verslagmaand zijn aangevangen, aan de bestanden van de
verslagmaand toe te voegen als betaalde uitkering. Dit wordt de correctie voor
administratieve vertraging genoemd.
Betalingsconcept
Tot en met 2004 werd door de gemeenten opgegeven welk recht er voor de verslagmaand
bestond en betaald was. Wanneer niet kon worden vastgesteld of er een recht was, werd
geen bedrag opgegeven. Met ingang van 2005 wordt opgegeven welk bedrag er in de
verslagmaand betaalbaar is gesteld. Een betaald bedrag hoeft niet per se het recht over de
verslagmaand weer te geven (ondanks het feit dat er in een verslagmaand is betaald, kan
het recht over die maand wel eens nul zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van een opschorting)
en een betaalbaar gesteld bedrag van nul euro sluit niet uit dat er over de verslagmaand
een recht bestond; dat recht kan bijvoorbeeld pas in de eerste week van de nieuwe maand
zijn overgemaakt aan de cliënt.
Omdat bij de opgegeven bedragen niet wordt vermeld op welke periode de betaling
betrekking heeft, is er bij het samenstellen van de bestanden en het berekenen van
transactiecijfers aangenomen dat wanneer bij een uitkering die per ultimo van de
verslagmaand lopend was een bedrag is opgegeven, deze uitkering meetelt voor het
transactiecijfer.
Onregelmatig betalingspatroon
Het komt voor dat bij gemeenten in een bepaalde verslagmaand nagenoeg alleen maar
uitkeringen zonder een betaling worden waargenomen (nuluitkeringen), doordat in de
voorafgaande maand twee betalingen hebben plaatsgevonden. Deze nuluitkeringen tellen
alleen maar mee in het transactieconcept voor de betreffende verslagmaand wanneer in
één van de volgende drie maanden blijkt dat er toch nog (of weer) betalingen voor deze
uitkering plaatsvinden. Dit 'terugwerkende kracht effect' is helaas niet werkzaam voor
nuluitkeringen waarover ná de betreffende verslagmaand geen informatie meer wordt
ontvangen. De betreffende uitkeringen stromen daardoor één maand eerder uit dan zou
zijn gebeurd wanneer er sprake was geweest van een regelmatig betalingspatroon, dat wil
zeggen als er in elke maand één betaling had plaatsgevonden.
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Normaliter gaat het maar om hooguit enkele tientallen uitkeringen per maand en werd
voor deze fout niet gecorrigeerd. In januari gaat het echter om meer gemeenten die reeds
in december de betaling voor januari hadden verzorgd, waardoor in de opgaven over
januari vele tienduizenden nuluitkeringen voorkwamen, aanzienlijk meer dan gewoonlijk.
De fout die hierdoor ontstond, was te groot om te negeren en daarom is de rekenwijze om
transactiecijfers te maken enigszins aangepast, zodat voor genoemde fout wordt
gecorrigeerd.
Rekenwijze transactiecijfers
1. Er wordt een lijst opgesteld van alle gemeenten die in de verslagmaand
(nagenoeg) uitsluitend nuluitkeringen hebben opgegeven ten gevolge van een
onregelmatigheid in het betalingspatroon.
2. Uit de verslagmaand en de drie daaropvolgende maanden worden alle records
geselecteerd die daadwerkelijk zijn opgegeven (records die ten behoeve van de
ophoging voor non-respons zijn geïmputeerd, worden uitgesloten) en waarvan de
begindatum uitkering (KENM17) ligt op of voor de laatste dag van de
verslagmaand.
3. Aan de nuluitkeringen uit de verslagmaand van gemeenten die in de
verslagmaand uitsluitend nuluitkeringen hebben opgegeven (zie punt 1) én
waarvoor in de maand direct voorafgaand aan de verslagmaand wél een betaling
is verricht, wordt een fictief uitbetaald bedrag van één euro toegerekend.
4. De records uit de selectie uit 3 worden gegroepeerd tot clusters op basis van de
variabelen STATCODE (statistiekcode) en INDLOP (indicatie lopend):
{lopende uitkeringen ultimo verslagmaand en beëindigde uitkeringen in de
verslagmaand }
ALS (INDLOP = '1') OF (INDLOP = '2') DAN
{Wwb, Elders verzorgden, Bbz, Besluit adreslozen en Overige adreslozen}
-STATCODE '01','13','14','15','16' wordt cluster 'A'
{Ioaw}- STATCODE '02' wordt cluster 'B'
{Ioaz}- STATCODE '03' wordt cluster 'C'
{Wwik}- STATCODE '07' wordt cluster 'D'
{Overig}- wordt cluster 'E'
{ beëindigde uitkeringen voor de verslagmaand en bijzondere bijstand}
ANDERSALS (INDLOP = ‘3’) OF (INDLOP = ‘9’) DAN
{Overig}- wordt cluster ‘F’
EINDE ALS
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Aan de records wordt een tijdelijk kenmerk (‘betaald’) toegevoegd waaruit blijkt
of sprake is van een uitkering met betaalbaar gesteld bedrag of dat sprake was
van een nuluitkering.
5. De selectie uit 3 wordt gesorteerd op RIN-nummer, gemeente, cluster (zie 4),
kenmerk ‘betaald’ en jaarmaand van het donor-maandbestand.
6. Uit de selectie uit 5 wordt van iedere (unieke) combinatie van RIN-nummer
gemeente en cluster het eerste record geselecteerd. De resulterende selectie is de
doelselectie. Door gebruik te maken van het kenmerk 'betaald' overschrijft een
betaalde uitkering de in de verslagmaand aanwezige nuluitkeringen.
Uit de selectie uit 6 kan getabelleerd worden naar regeling (STATCODE en INDLOP).
Om cijfers op basis van transactieconcept te tabelleren, moeten uitkeringen met betaald
bedrag 0 (of 9999) worden uitgesloten.
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