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Samenvatting: 

Gedetineerden kunnen geselecteerd worden om het laatste deel van hun detentie thuis door te 
brengen indien zij deelnemen aan een resocialisatieprogramma (penitentiair programma). In 
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt het CBS 
in hoeverre deze groep een beroep doet op de bijstand (periodiek algemene en bijzondere 
bijstand). Deze nota beschrijft de analyse van de periode van 1 mei tot en met 31 december 
2000. Het persoonsbestand met de gedetineerden in het penitentiair programma is daarvoor 
door het CBS gekoppeld aan de maandbestanden van de bijstand. 

Maximaal 66 gedetineerden stromen per maand in het penitentiaire programma in. Van de per-
sonen die teruggevonden zijn in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ontvangt ge-
middeld 40 procent periodiek algemene bijstand (ABW). Het gemiddelde percentage van gedeti-
neerden in de GBA met bijzondere bijstand (BB) is gemiddeld 12 procent. De periodiek 
algemene bijstandsuitkering bedraagt voor de gedetineerden die in de periode november-
december 2000 een uitkering ontvingen, gemiddeld 570 euro netto per maand. 

Vrouwelijke gedetineerden in het penitentiair programma krijgen gemiddeld vaker een uitkering 
dan mannen, gedetineerden doen minder beroep op bijstand als deel van een echtpaar of 
samenwonend, en hoe jonger de gedetineerden in het penitentiair programma zijn, hoe vaker zij 
bijstand ontvangen.  

Trefwoorden: ABW, Bijstand, Gedetineerden, Penitentiair programma. 
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1. Inleiding 

Begin 1999 is de Penitentiaire Beginselen Wet ingevoerd. Door deze wet kunnen geselecteerde 
gedetineerden een laatste deel van hun detentie thuis doorbrengen indien zij deelnemen aan een 
resocialisatieprogramma (penitentiair programma). Sinds 1 mei 2000 kunnen deze gedetineerden 
ook bijstand aanvragen voor de detentieperiode die zij thuis doorbrengen (Staatsblad 2000). Het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil inzicht krijgen in hoeverre deze 
groep een beroep doet op de bijstand. In opdracht van het Ministerie van SZW heeft het CBS een 
personenbestand van het Ministerie van Justitie met gedetineerden in penitentiaire programma's 
gekoppeld aan de relevante maandbestanden van de bijstand. Hiermee wordt vastgesteld hoeveel 
gedetineerden in het penitentiair programma een bijstandsuitkering ontvingen en wordt een 
beschrijving gegeven van de persoonskenmerken van deze groep. De totale analyse zal in twee 
tranches worden uitgevoerd, over de periode van 1 mei 2000 tot en met 31 december 2001. Deze 
nota beschrijft de analyse over de eerste tranche, 1 mei tot en met 31 december 2000. 

2. Methoden 

2.1 Gebruikte bestanden 

1. Het Ministerie van Justitie heeft een personenbestand geleverd met gegevens van 
gedetineerden in een penitentiair programma. Dit bestand had 7 variabelen: VIP-nummer (een 
intern nummer van Justitie), geboortedatum, geslacht, woonplaats, begin- en einddatum 
penitentiair programma en A-nummer. Het A-nummer is een persoonsgebonden nummer uit de 
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Dit A-nummer werd later gebruikt voor 
koppelingen. Het volledige bestand telde 441 records, waarvan 52 zonder A-nummer. Er zijn 
dus 389 personen met een A-nummer. De afwezigheid van A-nummers kan liggen aan 
ontbrekende gegevens vanuit de detentie -instellingen, onvolkomenheden in vroege versies van 
de gebruikte software op het Ministerie van Justitie of typefouten bij het koppelen van de VIP-
nummers aan de A-nummers. Als het vreemdelingen betreft, staan zij bovendien niet 
ingeschreven in het GBA. Voor de volgende tranche verwacht Justitie een hoger aandeel 
records met A-nummers in hun bestand vanwege een verbeterde registratie. 

2. De GBA bestanden van 1 januari 2000 en 1 januari 1999 met A-nummers en sofi-nummers zijn 
gekoppeld aan het personenbestand van Justitie. Het GBA van 1 januari 2001 was nog niet 
beschikbaar. Van de GBA bestanden uit 1999 en 2000 zijn de volgende variabelen verkregen: 
A-nummer, sofi-nummer, geslacht, geboortedatum, gemeentecode, postcode en leefvorm. 

3. Het personenbestand van Justitie is via de verkregen sofi-nummers uit de GBA gekoppeld aan 
de maandbestanden van de bijstand van mei tot en met december 2000. Hiermee werden de 
uitkeringen geteld. Het CBS krijgt van de gemeenten maandelijks de bestanden waarin de 
gegevens over de periodiek algemene uitkeringen en de bijzondere uitkeringen in het kader van 
de ABW (Algemene Bijstands Wet) zijn opgenomen. 
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2.2 Methoden van koppeling bestanden 

2.2.1 Personenbestand van Justitie voorzien van sofi-nummer 

Het bestand van Justitie en het GBA-bestand zijn aan elkaar gekoppeld via het A-nummer. Op deze 
wijze werden de 389 personen uit het bestand van Justitie voorzien van een sofi-nummer uit de 
GBA. In de GBA worden 375 personen teruggevonden. Er blijven dus in totaal 14 personen 
onbekend in de GBA, hoewel zij een geldig A-nummer hebben. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt 
worden door typefouten in het nummer of doordat de personen op 1 januari 1999 en 1 januari 2000 
geen vaste woon- of verblijfplaats hadden. Voor gedetineerden die geselecteerd zijn voor een 
penitentiair programma is het echter zeer onwaarschijnlijk dat hun verblijfplaats onbekend is. 
Uiteindelijk zijn er 375 personen met sofi-nummer beschikbaar voor de analyse. Dit is een 
koppelingsrendement van 96.4 procent op de A-nummers uit het GBA. Dit rendement is maar 
weinig lager dan bij andere gangbare koppelingen met de GBA. 

2.2.2 Koppeling met bijstand 

Een persoon uit het bestand van Justitie kan in de bijstandsbestanden voorkomen als aanvrager of 
als partner. Het personenbestand is daarom gekoppeld aan de maandbestanden van de bijstand 
zowel op sofi-nummer van de aanvrager als op sofi-nummer van de partner. In de analyse van het 
aantal uitkeringen en de bedragen van deze uitkeringen is gerekend met het huishouden van de 
gedetineerde als eenheid. 

De bijstandsuitkeringen zijn alleen geteld als zij binnen de periode van het penitentiaire programma 
van een persoon zijn uitgekeerd. Na afloop van het programma kan een ex-gedetineerde ook nog 
bijstand ontvangen. Dit wordt echter niet in dit rapport beschreven. De hoogte van de 
bijstandsuitkeringen is vastgesteld op basis van de netto uitkeringsbedragen, resp. Kenmerk 23 
(algemeen periodiek = ABW) en Kenmerk 28B (bijzondere bijstand = BB) in de maandelijkse 
bijstandsstatistiek. Bij het aflopen van het Penitentiaire Programma gedurende een maand terwijl 
de bijstandsuitkering doorloopt is de hoogte van de uitkering naar verhouding berekend. 

Om het gemiddelde netto uitkeringsbedrag per huishouden per maand van een persoon met een 
uitkering in het penitentiaire programma te berekenen, wordt het totale bedrag per uitkerings-
regeling (ABW of BB) over een representatieve periode gedeeld door het aantal maandelijkse 
uitkeringen over die periode. Dit geeft de gemiddelde hoogte van een maandelijkse uitkering in die 
periode. De bestanden van november en december 2000 bevatten zowel personen die nog geen 
maand in het penitentiair programma zitten als personen die bijna de maximale zes maanden 
penitentiair programma gehad hebben. Een analyse van deze bestanden op uitgekeerde bedragen 
van de bijstand geeft dus een betrouwbaar beeld omdat alle instroomdata aanwezig zijn in 
representatieve verhoudingen. Om het gemiddelde bedrag per huishouden per maand van een 
willekeurig persoon in het penitentiair programma te krijgen, worden de totale uitgekeerde netto 
bedragen per uitkeringsregeling over november en december gedeeld door het "totaal aantal 
penitentiair programma-maanden". Het "totaal aantal penitentiair programma-maanden" is het 
totaal aantal personen in het penitentiair programma per maand, gesommeerd over november en 
december. Dit geeft de gemiddelde maandelijkse netto bedragen voor het huishouden van een 
willekeurig persoon die in het penitentiair programma instroomt, voor de maanden dat deze 
persoon aan het programma deelneemt. 
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2.2.3 Analyse persoonsgegevens 

Om verschillende groepen te onderscheiden naar bijstandsafhankelijkheid, zijn de 
persoonskenmerken van de gedetineerden geanalyseerd. Dit is gedaan voor de gedetineerden die in 
oktober en/of in december 2000 een bijstandsuitkering ontvingen. Enkele persoonskenmerken 
worden niet betrouwbaar genoeg bijgehouden door de gemeenten in de bijstandsbestanden, 
waardoor deze variabelen niet gebruikt kunnen worden. Dit zijn bijvoorbeeld opleiding, fase-
indeling, en voorwaarden voor uitstroom. Verschillen tussen sekse, leeftijdsgroepen en 
gezinsvormen zijn wel geanalyseerd. Hiervoor zijn de gegevens uit de GBA gebruikt. 

Voor het berekenen van percentages van gedetineerden die in een gemeente wonen met of zonder 
Penitentiaire Instelling, zijn alleen de gedetineerden tussen de 18 en 65 jaar geselecteerd. Er zijn 
slechts zeer weinig gedetineerden boven de 65 jaar, waardoor deze groep bij een vergelijking met 
de totale Nederlandse bevolking niet representatief zou zijn. Voor het berekenen van deze 
percentages voor de Nederlandse bevolking zijn de leeftijden tussen de 18 en 65 jaar genomen. 

3. Resultaten 

3.1 Aantal uitkeringen ABW en BB 

Er was voorzien dat maximaal 1400 gedetineerden per jaar gebruik zouden maken van het 
penitentiair programma. Dat zou overeenkomen met een gemiddelde instroom van 117 
gedetineerden per maand (1400/12). In tabel 1a is te zien dat de reële  instroom ver achterblijft bij 
deze prognose. Maximaal 66 gedetineerden stromen per maand in het penitentiaire programma in, 
ruim 55 procent van het geschatte maximum. 

Om het percentage van gedetineerden met bijstand te berekenen kunnen alleen de gedetineerden 
gebruikt worden die gekoppeld konden worden met het GBA. Het percentage gedetineerden dat 
ABW ontvangt is redelijk stabiel, een gemiddeld percentage van 40 procent (472/1179) met 
minimaal 36 procent en maximaal 45 procent. In mei is het percentage ABW laag, omdat hierin 
alleen personen zitten in hun eerste maand van het penitentiair programma. Over het algemeen is 
de aanvraag voor bijstand niet het hoogst in de eerste maand van het penitentiair programma. Juli 
heeft het hoogste percentage ABW omdat doorgaans in de tweede en derde maanden van het 
penitentiair programma het aantal ABW uitkeringen het hoogst zijn. In juli zitten alleen de 
personen die in mei, juni en juli begonnen zijn in het penitentiair programma, enkel personen dus 
die in hun eerste drie maanden van het penitentiair programma zitten. Dit resulteert in een relatief 
hoog percentage ABW. De aflopende percentages in de loop van de maanden zijn te verklaren 
doordat de latere maandbestanden ook de personen zitten die al langer een penitentiair programma 
volgen. Hoe langer de deelname aan een penitentiair programma duurt, hoe meer deelnemers uit de 
bijstand stromen. In december 2000 is het percentage personen met ABW relatief laag. In 
december zijn de deelnemers die in mei met het penitentiair programma zijn begonnen niet meer 
aanwezig omdat het programma een beperkte duur heeft. Van deze deelnemers had een relatief 
hoog percentage een ABW uitkering. Bovendien vragen de nieuwkomers in het penitentiair 
programma in december 2000 ook relatief weinig ABW aan. 
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Het percentage gedetineerden dat BB ontvangt is ook redelijk stabiel, een gemiddeld percentage 
van 12 procent (135/1179) met minimaal 7 procent en maximaal 15 procent. Er zijn per maand te 
weinig deelnemers aan het penitentiair programma met BB om deze percentages in detail te 
bespreken. 

In tabel 1b is te zien dat de kostensoorten van BB uitkeringen zeer variabel zijn. In december 2000 
zijn er slechts 14 BB uitkeringen aan deelnemers aan het penitentiair programma. Het grootste deel 
hiervan (7) dient voor direct levensonderhoud. Slechts een zeer gering deel van deze zeven dient 
voor de kosten van levensonderhoud voor jongeren (18-21 jaar). Verder zijn er in december 
uitkeringen voor woonlasten en voor maatschappelijke zorg. Omdat het aantal BB uitkeringen in 
december zo laag is, is er ook een andere maand geanalyseerd. In oktober 2000 is er het hoogste 
aantal BB uitkeringen aan deelnemers aan het penitentiair programma, namelijk 28. Ook in oktober 
zijn de meeste uitkeringen voor direct levensonderhoud. Alleen is er hier meer dan de helft (7 van 
de 13) een voorschot om de periode tot de eerste uitbetaling van bijstand te overbruggen. Ook in 
deze maand is slechts een zeer gering deel bedoeld voor levensonderhoud van jongeren onder de 21 
jaar. In december komt deze kostensoort binnen de categorie "direct levensonderhoud" helemaal 
niet voor. Voor wonen en maatschappelijke dienstverlening zijn er relatief minder uitkeringen, 
maar er is een hoge kostensoort voor financiële transacties. 

3.2 Bedragen ABW en BB 

De berekende netto bedragen voor de ABW en BB aan gedetineerden in het penitentiair 
programma zijn gebaseerd op de netto uitgekeerde bedragen aan bijstand na verrekening van 
inkomsten en een eventuele maatregel (resp. Kenmerk 23 en 28B) aan het huishouden. Bruto 
bedragen zijn niet opgenomen in de maandstatistieken van de bijstand. 

Als de deelnemer aan het penitentiair programma een alleenstaande is of met kinderen een een-
oudergezin vormt, komt het uitgekeerde bedrag volledig ten koste van de deelnemer. Bij een echt-
paar of samenwonenden kan dit anders zijn. Het is mogelijk dat de partner van de gedetineerde ook 
al bijstand ontving in de tijd dat de gedetineerde nog in de penitentiaire instelling verbleef. Het is 
dus mogelijk dat de bestaande bijstandsuitkering van het huishouden door thuiskomst van de 
gedetineerde hoger is geworden, in plaats van de start van een totaal nieuwe uitkering. De ver-
hoging van een uitkering van een alleenstaande naar een uitkering voor een echtpaar geeft lagere 
kosten dan een volledig nieuwe uitkering voor een alleenstaande. Het verrekenen van dit soort 
situaties kan op zeer veel manieren gebeuren. Omwille van de eenduidigheid is dit niet inbegrepen 
in de berekeningen. Er wordt gerekend met de bedragen voor ABW of BB van het totale 
huishouden, ongeacht of een eventuele partner voorheen ook al een bijstandsuitkering ontving. 

 

De gemiddelde bedragen van de bijstand worden geschat aan de hand van de bestanden van 
november en december 2000, omdat in deze bestanden alle begindata van het penitentiair 
programma aanwezig zijn in representatieve verhoudingen. Als een gedetineerde een ABW 
uitkering ontvangt in de periode november – december 2000, is de gemiddelde hoogte van deze 
maandelijkse ABW uitkering aan het huishouden 570 euro ((47.715+42.358) / (83+75)) . Als een 
gedetineerde een BB uitkering ontvangt in de periode tussen 1 november en 31 december 2000, is 
de gemiddelde hoogte van deze uitkering aan BB in een maand 356 euro ((7.586+5.945)/ (24+14)).  
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3.3 Achtergrondkenmerken 

Een analyse van de bestanden van december 2000 op persoonskenmerken geeft een betrouwbaar 
beeld omdat data van de totaal mogelijke tijdsspanne aanwezig zijn in representatieve 
verhoudingen. Er zijn echter maar zeer weinig deelnemers aan het penitentiair programma. De 
interpretatie van de analyse van persoonskenmerken blijft dan toch zeer beperkt mogelijk vanwege 
het geringe aantal data. 

In tabel 3a is te zien dat vrouwen in het penitentiair programma gemiddeld vaker een uitkering 
krijgen dan mannen in het penitentiair programma. Dit zou te maken kunnen hebben met de 
leefvorm waarin de deelnemers thuiskomen na hun detentie. Eén op de vijf vrouwen vormt een 
eenoudergezin, tegen één op de twintig mannen. Als eenoudergezin kan iemand al gauw binnen de 
criteria vallen om in aanmerking komen voor bijstand (zie tabel 3c). Het grotere aandeel van 
eenoudergezinnen bij vrouwen gaat vooral ten koste van de leefvorm 'echtpaar of samenwonend' 
(vrouwen 28 procent, mannen 38 procent) en echtparen of samenwonenden doen minder beroep op 
bijstand (tabel 3c). 

In tabel 3b worden de gedetineerden met bijstand ingedeeld naar leeftijd. Hoe jonger de deelnemers 
aan het penitentiair programma zijn, hoe meer van hen bijstand ontvangen. Onder de 25 jaar zijn de 
deelnemers vaker alleenstaand, en komen dan eerder terecht in de bijstand dan als zij samenwonen 
of getrouwd zijn (zie tabel 3c). Boven de 40 jaar komen er geen eenoudergezinnen meer voor, een 
van de redenen waardoor ouderen minder vaak bijstand ontvangen. 

 

In tabel 3c worden de bijstandsontvangers geanalyseerd naar leefvorm (gebaseerd op de GBA). Als 
eenoudergezin met jonge kinderen is er een grote kans dat iemand beroep doet op de bijstand. 
Samenwonend of als echtpaar wordt er minder beroep gedaan op de bijstand. Na een 
detentieperiode van de één heeft de thuisgebleven partner wellicht een baan of andere inkomsten 
buiten de bijstand om. 

3.4 Spreiding over gemeenten 

Uit tabel 4a blijkt dat er relatief meer gedetineerden wonen in gemeenten met een penitentiaire 
instelling dan in gemeenten zonder. Van de Nederlandse bevolking van 18-64 jaar woont 29 
procent in een gemeente met een penitentiaire instelling en van de gedetineerden met een 
penitentiair programma woont 61 procent in gemeenten met een penitentiaire instelling, tweemaal 
zo veel dus.  

De grootte van de gemeente heeft effect op de bijstandsafhankelijkheid onder gedetineerden met 
een penitentiair programma (zie tabel 4b). Onder bijstandsafhankelijkheid wordt verstaan het deel 
van de gedetineerden met een penitentiair programma dat een bijstandsuitkering ontvangt. In de 
vier grote steden (de G4-gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) is de 
bijstandsafhankelijkheid onder gedetineerden met een penitentiair programma 43 procent tegen 34 
procent in de overige gemeenten. De bijstandsafhankelijkheid onder de Nederlandse bevolking van 
18-64 jaar bedraagt 9 procent voor de G4-gemeenten tegen 3 procent voor de overige gemeenten. 

Naast de grootte van de gemeente heeft ook de aanwezigheid van een penitentiaire instelling een 
effect op de bijstandsafhankelijkheid onder gedetineerden met een penitentiair programma (zie 
tabel 4c). De bijstandsafhankelijkheid onder gedetineerden met een penitentiair programma is 



  7

hoger in gemeenten met een penitentiaire instelling (45 procent) dan in gemeenten zonder 
penitentiaire instelling (24 procent). Het effect van de aanwezigheid van een penitentiaire instelling 
kan echter niet los worden gezien van de gemeentegrootte, want in alle G4-gemeenten is namelijk 
een penitentiaire instelling aanwezig. 

 

3.5 Conclusies 

De hier gepresenteerde resultaten gaan over de periode 1 mei tot en met 31 december 2000. De 
gegevens van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2001 zullen in een volgende nota worden 
beschreven. 

Het percentage gedetineerden in een penitentiair programma dat bijstand aanvraagt, is gedurende 
mei tot en met december 2000 redelijk stabiel. Voor de ABW ligt dit rond de 40 procent, voor BB 
rond de 12 procent. Het gemiddeld bedrag aan periodiek algemene bijstand voor november en 
december 2000 voor deze groep bedraagt 570 euro. 

Gedetineerden die thuiskomen bij een partner waarmee zij samenleven doen gemiddeld minder een 
beroep op de bijstand dan alleenstaanden of eenoudergezinnen. Vrouwen en jongeren zijn relatief 
vaker afhankelijk van de bijstand. De bijstandsafhankelijkheid onder gedetineerden met een 
penitentiair programma in de vier grote steden (de G4-gemeenten Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht) ligt hoger dan bij degenen die in de overige gemeenten gaan wonen. Ook in 
gemeenten met een penitentiaire instelling is de bijstandsafhankelijkheid onder gedetineerden met 
een penitentiair programma hoger dan in gemeenten zonder penitentiaire instelling.  

 

Referenties: 

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden (2000). Nummer 54, Besluit 28 januari 2000 tot 
vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet sociale zekerheidsrechten 
gedetineerden en het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid. 
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Tabel 1a: Aantal gedetineerden in Penitentiair programma (PP) met algemene bijstand (ABW) en 
bijzondere bijstand (BB) per maand tussen 1 mei en 31 december 2000. 

Maand Aantal per-
sonen begon-
nen met PP 

Aantal per-
sonen in PP 
(volume over 
hele maand)  

Aantal per-
sonen begon-
nen met PP 

Aantal 
personen in PP 
(volume over 
hele maand)  

Aantal 
ABW 
uitkeringen 

Percentage 
personen in PP 
met ABW 

Aantal BB 
uitkeringen 

Percentage 
personen in 
PP met BB 

 basisbestand 
van Justitie 

basisbestand 
van Justitie 

gekoppeld aan 
GBA 

gekoppeld aan 
GBA 

    

Mei 66 66 48   48 18 37.5 (18/48) 7 14.6 (7/48) 
Juni 51 115 47   93 40 43.0 12 12.9 
Juli 46 151 37  124 56 45.2 14 11.3 
Augustus 63 179 50  147 59 40.1 14   9.5 
September 51 198 46  167 67 39.5 23 13.8 
Oktober 54 221 46  187 74 39.6 28 15.0 
November 55 239 51  206 83 40.3 24 11.7 
December 55 238 50  207 75 36.2 14   6.8 
         
Totaal 441 1407 375 1179 472 40.0 136 11.5 

 

Tabel 1b: Kostensoorten voor bijzondere bijstand (BB) in oktober en december 2000. 

Categorie kostensoort  Aantal BB 
uitkeringen 
oktober 

Percentage BB 
uitkeringen 
oktober 

Aantal BB 
uitkeringen 
december 

Percentage BB 
uitkeringen 
december 

     
Directe levensbehoeften 13 46.4 7 50.0 
Voorzieningen voor wonen 2 7.1 4 28.6 
Kosten maatschappelijke zorg 2 7.1 3 21.4 
Financiële transacties 7 25.0   
Uitstroombevordering 1 3.6   
Medische dienstverlening 1 3.6   
Overige kostensoorten 2 7.1 1 7.1 
     
Totaal 28  14  

 

Tabel 2: Totale netto bedragen ABW en BB per maand voor huishoudens van gedetineerden in een 
penitentiair programma. 

    Bedrag  ABW 
in euro 

Bedrag  BB in 
euro 

Totaal in euro 

       
Mei    8.266 1.133 9.399 
Juni    22.847 5.665 28.512 
Juli    31.241 5.441 36.682 
Aug    34.465 5.508 39.973 
Sep    38.925 10.340 49.265 
Okt    44.567 8.398 52.965 
Nov    47.715 7.586 55.301 
Dec    42.358 5.945 48.303 

       

Totaal    270.384 50.016 320.400 
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Tabel 3a. Aantal en percentage gedetineerden in een penitentiair programma (PP) met bijstand 
(ABW en BB) naar geslacht, december 2000. 

 Aantal 
personen 
in PP 

Aantal 
personen 
in PP met 
ABW 

Percentage 
personen met 
ABW 

Aantal 
personen in 
PP met BB 

Percentage 
personen 
met BB 

Totaal 207 75 36.7 14 6.8 
      
Man 189 65 34.4 10 5.3 
Vrouw 18 10 55.6 4 22.2 

 

Tabel 3b. Aantal en percentage gedetineerden in een penitentiair programma (PP) met bijstand 
(ABW en BB) naar leeftijd, december 2000. 

 Aantal 
personen 
in PP 

Aantal 
personen 
in PP met 
ABW 

Percentage 
personen met 
ABW 

Aantal 
personen in 
PP met BB 

Percentage 
personen 
met BB 

Totaal 207 75 36.2 14 6.8 
      
15-24 38 21 55.3 6 15.8 
25-34 88 35 39.8 0 0.0 
35-44 56 15 26.8 6 10.7 
45-54 20 4 20.0 2 10.0 
55-64 3 0 0.0 0 0.0 
onbekend 2     

 

Tabel 3c. Aantal en percentage gedetineerden in een penitentiair programma (PP) met bijstand 
(ABW en BB) naar leefvorm, december 2000. 

 Aantal 
personen 
in PP 

Aantal 
personen 
in PP met 
ABW 

Percentage 
personen 
met ABW 

Aantal 
personen in PP 
met BB 

Percentage 
personen 
met BB 

Totaal 207 75 36.2 14 6.8 
      
Alleen 117 50 42.7 11 9.4 
Eenoudergezin  14 6 42.9 2 14.3 
Echtpaar 76 19 25.0 1 1.3 
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Tabel 4c 

Gedetineerden jonger dan 65 jaar, in een penitentiair programma met uitkering ABW en uitkering bijzondere bijstand, 
naar aanwezigheid in de gemeente van een penitentiaire instelling, december 2000.   

 Gedetineerden in 
een penitentiair 
programma 

Gedetineerden in een 
penitentiair programma 
met uitkering ABW  

Gedetineerden in  een penitentiair 
programma  met uitkering 
bijzondere bijstand 

 abs.(=100%) abs % abs. % 

Totaal 205 75 36,6 14 6,8 

Gemeenten met een penitentiaire 
instelling 

125 56 44,8 12 9,6 

Gemeenten zonder een penitentiaire 
instelling 

80 19 23,8 2 2,5 

 

Tabel 4a 

Gedetineerden jonger dan 65 jaar, in een penitentiair programma, december 2000 en Nederlandse 
bevolking (18-64 jaar) in gemeenten met en zonder penitentiaire instelling, 2000. 

 Gedetineerden in 
een penitentiair 
programma 

 Nederlandse 
bevolking van 
18-64 jaar 

 

 abs. % x 1000 % 

Totaal 205 100 10.220 100 

Gemeenten met een penitentiaire 
instelling 

125 61,0 3.009 29,4 

Gemeenten zonder een penitentiaire 
instelling 

80 39,0 7.211 70,6 

Tabel 4b 

Gedetineerden jonger dan 65 jaar, in een penitentiair programma met uitkering ABW en uitkering bijzondere bijstand en Nederlandse 
bevolking (18-64 jaar) naar gemeentegrootte, 2000  

 Gedetineerden in 
een penitentiair 
programma 

Gedetineerden in een 
penitentiair programma 
met uitkering ABW  

Gedetineerden in een 
penitentiair programma met 
uitkering bijzondere 
bijstand 

Nederlandse 
bevolking 
18-64 jaar 

Aantal 
bijstands-
uitkeringen 

Bijstands-
afhankelijk -
heid 

 abs.(=100%) abs. % abs. % x 1000  % 

Totaal 205 75 36,6 14 6,8 10.220 335 3,3 

G4 1) 51 22 43,1 7 13,7 1.334 114 8,6 

Overige gemeenten 154 53 34,4 7 4,5 8.886 221 2,5 


