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Persbericht
Bijstand op laagste punt in 25 jaar 
Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 
65 jaar gedaald met 27 duizend tot 302 duizend. Dit is het laagste aantal in  
25 jaar. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. 
 

Afname met 180 duizend uitkeringen vanaf 1996 
Eind 1981 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 250 duizend. Een jaar later 
was dit aantal opgelopen tot 332 duizend. Eind 1996 werden ruim 481 duizend 
bijstandsuitkeringen geteld. Dat houdt in dat het aantal uitkeringen na 1996 
met bijna 180 duizend is verminderd.  
In die periode steeg het aantal bijstandsuitkeringen alleen in 2003 en 2004. 
De grootste daling deed zich voor in 1997, toen het aantal bijstandsuitkeringen 
afnam met 44 duizend. De afname bedroeg toen 9 procent. In 2006 nam het 
aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar af met ruim 8 
procent. 
 

Ook langdurende uitkeringen zijn in 2006 gedaald 
In 2006 is het aantal langdurende uitkeringen met 15 duizend gedaald tot 
248 duizend. De verbeterde conjunctuur speelt hierbij een belangrijke rol. 
Vanaf 2002 nam het aantal langdurende uitkeringen jaarlijks toe. In 2005 was 
er nog geen sprake van een daling bij de uitkeringen langer dan één jaar. De 
daling in dat jaar kwam nog geheel voor rekening van de kortdurende 
uitkeringen. 
Opmerkelijk is dat in 2006 niet alleen de jongeren tot 35 jaar profiteerden van 
de gunstige economische ontwikkelingen, maar ook de personen in de 
leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar. Het aantal uitkeringen aan personen boven de 
45 jaar nam in 2006 nauwelijks af. 
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Technische toelichting 
De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over het aantal 
bijstandsuitkeringen krachtens de Algemene bijstandswet (ABW) of de Wet 
werk en bijstand (WWB). De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats gekomen 
van de ABW.  
De uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden met een periodieke, 
algemene bijstandsuitkering. Bijstand wordt toegekend aan huishoudens. 
Hierbij wordt doorgaans één persoon als aanvrager aangemerkt. Vanaf 2005 
worden alleen die uitkeringen geteld die in de desbetreffende maand 
geregistreerd staan. Nagekomen informatie over uitkeringen die met 
terugwerkende kracht worden toegekend, wordt niet meer meegeteld. Door 
deze wijziging wordt nu dezelfde methode gehanteerd als voor vaststelling 
van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en WW-uitkeringen. 
De Algemene Bijstandswet is op 1 januari 1965 ingevoerd. Vanaf dat moment 
had iedere Nederlander recht op bijstand indien men geen of in onvoldoende 
mate middelen of inkomen had om in de noodzakelijke kosten van het bestaan 
te voorzien. De ABW kende ook een aantal groepsregelingen, waarvan de 
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW) in aantal gerechtigden de 
belangrijkste was. Op 1 januari 1996 werd de nieuwe bijstandswet ingevoerd. 
Een van de wijzigingen was het intrekken van de RWW waardoor het 
onderscheid tussen ABW en RWW in de statistiek is komen te vervallen.  
Op 1 januari 2004 is de Wet werk en bijstand in werking getreden die de ABW 
van 1996 heeft vervangen. 
De mutaties zijn berekend op onafgeronde aantallen en kunnen daardoor 
afwijken van het verschil van de afgeronde aantallen in de tabellen. Cijfers van 
de voorafgaande perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest 
recente gegevens. Deze cijfers zijn herkenbaar weergegeven met een #. 
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Tabel 1. Bijstandsuitkeringen van thuiswonenden onder de 65 jaar  

 2004 2005 2006*    Mutatie 

31 dec. 31 dec. 31 mrt. 30 jun. 30 sep. 31 dec.  31 dec. '05 - 
31 dec. '06 * 

x 1 000

Totaal 1) 339 329# 327 322 311 302 -27

Mannen 148 142# 141 138 131 126 -16
15 tot 25 jaar 14 11 11 10 9 7 -4
25 tot 35 jaar 32 30 30 28 26 24 -6
35 tot 45 jaar 40 39 39 38 37 35 -3
45 tot 55 jaar 33 34 33 33 33 32 -1
55 tot 65 jaar 28 28 27 27 27 27 -1

Vrouwen 191 187 186 184 180 176 -11
15 tot 25 jaar 19 17 16 16 14 13 -4
25 tot 35 jaar 42 40 39 38 37 35 -5
35 tot 45 jaar 51 50 50 50 49 48 -2
45 tot 55 jaar 41 42 42 43 42 42 -0
55 tot 65 jaar 39 38 38 38 38 38 0

Leefvorm       
Alleenstaande 192 187# 186 184 177 172 -15
Alleenstaande ouder 93 89 88 87 85 82 -7
(Echt)paar 53 52 51 50 48 47 -5
Anders 1 1 1 1 1 1 0

Duur 

Korter dan 1 jaar 76 66 66 64 58 54 -12

1 jaar of langer 262 263# 261 258 253 248 -15

1) Inclusief onbekend 
* Voorlopig cijfer 
# Deze cijfers zijn bijgesteld op grond van de meest recente gegevens 
 

Bron: CBS   
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Tabel 2. Bijstandsuitkeringen aan thuiswonenden onder  de 65 jaar op 
31 december  en de mutatie ten opzichte van het voorgaande jaar 

Aantal uitkeringen Mutatie ten opzichte van 
een jaar eerder 

Ultimo december x 1000 x 1000

1996 481
1997 437 -44
1998 397 -40
1999 363 -34
2000 335 -28
2001 322 -13
2002 320 -2
2003 336 16
2004 339 3
2005 329 -10
2006 * 302 -27

* Voorlopig cijfer 
 
Bron: CBS   


