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Persbericht

Aantal bijstandsuitkeringen daalt gestaag 
In het tweede kwartaal van 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen aan 
personen onder de 65 jaar gedaald met 7 duizend. Het aantal bijstands-
uitkeringen bedroeg eind juni 290 duizend. Dit blijkt uit de jongste cijfers van 
het CBS. 
 

Afname met bijna 10 procent in een jaar 
In een jaar tijd is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met 
bijna 10 procent afgenomen. Eind juni 2006 bedroeg het aantal bijstands-
uitkeringen nog 322 duizend. De daling van het aantal bijstandsuitkeringen is 
begonnen in maart 2005. Sindsdien is het aantal uitkeringen teruggelopen met 
52 duizend. Zowel de Wet werk en bijstand, die sinds 2004 van kracht is, als 
de gunstige arbeidsmarkt spelen een rol bij de vermindering van het aantal 
bijstandsuitkeringen. 
 

Daling groter bij mannen dan bij vrouwen 
De afname van het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar is 
groter bij mannen dan bij vrouwen. De daling bedroeg in het laatste jaar 
respectievelijk 13 en 7 procent. Over een periode van twee jaar bezien is het 
verschil nog groter. De daling bij mannen bedroeg de afgelopen twee jaar 
19 procent. Bij vrouwen was de afname 11 procent. 
 

Vooral jongeren uit de bijstand 
Het aantal bijstandsuitkeringen nam vooral af bij personen jonger dan 35 jaar. 
In een jaar tijd nam het aantal uitkeringen bij die groep af met ruim 
21 duizend, een daling van bijna een kwart. Bij de 35-plussers is de afname 
veel geringer. In de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar bedroeg de teruggang slechts 
0,5 procent. 
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Technische toelichting 
De uitkomsten zijn gebaseerd op informatie van gemeenten over het aantal 
bijstandsuitkeringen krachtens 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 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 
 

2005 2006   2007*  30 jun. '06 -
30 jun. '07 *

30 jun. 30 jun. 30 sep. 31 dec. 31 mrt. 30 jun.   

x 1 000

Totaal 1) 338 322 311 302 297 290 -32

Mannen 147 137 131 126 123 119 -18
15 tot 25 jaar 14 10 9 7 7 6 -4
25 tot 35 jaar 32 28 26 24 23 21 -7
35 tot 45 jaar 40 38 37 35 34 33 -5
45 tot 55 jaar 34 33 33 32 32 32 -1
55 tot 65 jaar 28 27 27 27 27 27 -1

Vrouwen 191 184 180 176 173 171 -14
15 tot 25 jaar 19 16 14 13 12 12 -4
25 tot 35 jaar 41 38 37 35 34 32 -6
35 tot 45 jaar 51 50 49 48 47 46 -4
45 tot 55 jaar 42 43 42 42 42 42 -1
55 tot 65 jaar 39 38 38 38 39 39 0

Leefvorm 
Alleenstaande 192 183 177 172 169 166 -17
Alleenstaande ouder 92 87 85 82 81 79 -8
(Echt)paar 53 51 48 47 46 44 -6
Anders 1 1 1 1 1 1 0

Duur 

Korter dan 1 jaar 71 64 58 54 52 50 -14

1 jaar of langer 267 258 253 248 244 240 -18

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


