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Inleiding
Voor u ligt het eerste nummer van de nieuwsbrief voor
de bijstandskenmerkenstatistiek. Deze nieuwsbrief
wordt naar alle contactpersonen voor deze statistiek bij
gemeenten verstuurd door het CBS.
De nieuwsbrief wordt samengesteld door het CBS en de
onderwerpen worden voornamelijk gebaseerd op on-
derwerpen die besproken worden in de klankbordgroep
bijstandskenmerkenstatistiek.

Klankbordgroep bijstands-
kenmerkenstatistiek
In verband met de bevordering van een goede kwaliteit
bij de bijstandskenmerkenstatistiek is een
klankbordgroep in het leven geroepen. Vergelijkbare
commissies zijn ook reeds ingesteld bij de
bijstandsdebiteuren- en de bijstandsfraudestatistiek.
De klankbordgroep bestaat uit deskundigen werkzaam
bij gemeenten en vertegenwoordigers van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De klankbordgroep heeft een advies- en
klankbordfunctie voor zowel het CBS als het Ministerie
van SZW.

Kenmerk 7 (verblijfstatus)
Met ingang van 1 april 2001 is de nieuwe Vreemdelin-
genwet van kracht. Omdat hiermee nieuwe GBA-codes
van toepassing zijn is er dus ook sprake van een wijzi-
ging bij de afleiding van statistische gegevens voor
kenmerk 7 (verblijfstatus) voor de bijstandskenmerken-
statistiek.
In het hierna volgende wordt dit nader toegelicht.
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Algemeen
Deze brief bevat nieuws uit de klankbordgroep bij-
standskenmerkenstatistiek. Deze commissie be-
staat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van
SZW, de VNG, het CBS en een aantal gemeenten.

De nieuwsbrief dient als praktisch hulpmiddel voor
gemeenten bij het interpreteren en invullen van
gegevens voor de bijstandskenmerkenstatistiek.
De informatie is aanvullend op de richtlijnen bij-
standskenmerkenstatistiek van augustus 1999. Het
is dan ook voor gemeenten van belang om de
nieuwsbrieven bij deze richtlijnen te bewaren.
Er wordt naar gestreefd om geactualiseerde richt-
lijnen over deze statistiek in de loop van dit jaar
naar alle gemeenten te versturen.

Meer informatie
Bel voor meer informatie over de inhoud van deze
nieuwsbrief of over de
bijstandskenmerkenstatistiek met het CBS:

Ron Pieper
Tel (070) 337 5409
e-mail: rper@cbs.nl

Jaap Hakkaart
Tel (070) 337 5322
e-mail: jhkt@cbs.nl

Karin Oosterlaken
Tel (070) 337 5619
e-mail: kosn@cbs.nl



Kenmerk 7 (verblijfstatus)
niet van toepassing 0 0
tijdelijke codes

legaal 1 1
gedoogd 2 2
illegaal 3 3

rechtmatig in Nederland verblijvend 4 4
gelijkgestelden 5 5

Van de in het kader van de nieuweVreemdelingenwet
verplicht voorgeschreven GBA-codes die betrekking
hebben op rechtmatig verblijf, moeten de gebruikte co-
des 21 t/m 29 en 35 bij het kenmerk verblijfsstatus voor
de bijstandskenmerkenstatistiek worden herleid naar de
code 4 (rechtmatig in Nederland verblijvend).
Code 33 wordt herleid naar code 5 (gelijkgestelden).
De overgangscodes 91, 92 en 93 krijgen code 4.
De codes 30, 31, 32, 34 en 98 zijn in het kader van de
bijstandskenmerkenstatistiek niet van toepassing.

Code 0 wordt ingevuld als de aanvrager en/of de part-
ner de Nederlandse nationaliteit heeft.

Kenmerk 21 (inkomsten)
De heffingskortingen die met ingang van 2001 als
voorlopige teruggaaf door de Belastingdienst worden
uitbetaald dienen – met uitzondering van de kinderkor-
ting en de aanvullende kinderkorting – bij de bijstands-
kenmerkenstatistiek als middelen te worden aange-
merkt.  Kenmerk 21 (inkomsten) is daarom met ingang
van het statistiekjaar 2001 uitgebreid met code 31
(voorlopige teruggaaf heffingskortingen).

Het kenmerk ‘Inkomsten’ ziet er met ingang van 1 ja-
nuari 2001 als volgt uit:

Kenmerk 21 (inkomsten)
geen inkomsten 00
inkomsten uit:

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 11
additionele arbeidsplaats 12
zelfstandig beroep of bedrijf 13
uitkering werkloosheid 14
arbeidsongeschiktheid 15
inkomensvoorziening
asielzoekers/gedoogden 16
alimentatie 17
vermogensopbrengsten 18

ander inkomen 19
voorlopige teruggaaf heffingskortingen 31
(gedeeltelijk) vrij te laten inkomsten uit arbeid 41

Code 31 is van toepassing als de gemeente bij de vast-
stelling van de te betalen bijstandsuitkering rekening
houdt met een dergelijke teruggave ongeacht het feit of
betrokkene deze al of niet feitelijk ontvangt. De kinder-
korting en de aanvullende kinderkorting zijn niet van
toepassing.

Adresgegevens bij de gemeente
De Nieuwsbrief wordt gestuurd naar alle contactperso-
nen voor de bijstandskenmerkenstatistiek bij de ge-
meenten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bij het
CBS bekende naam en adresgegevens. Als deze gege-
vens niet juist zijn, dan wordt u verzocht de wijzi-
ging(en) door te geven via één van de in de colofon ge-
noemde contactpersonen voor de bijstandskenmerken-
statistiek.


