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In september 2005 waren er 1,5 miljoen personen die een
arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuit-
kering ontvingen. Van hen zat op dat moment ruim de helft
langdurig, dit wil zeggen ten minste vijf jaar, in een uitkerings-
situatie. De gemiddelde periode was ruim acht jaar. Bij de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen was de uitkeringsduur met
gemiddeld elf jaar het langst. Bij ruim de helft van alle mensen
met een uitkering was er sprake van een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering. Een bijstandsuitkering had men beduidend
korter: gemiddeld zo’n zes jaar. Aangezien de duur van werk-
loosheidsuitkeringen wettelijk beperkt is, kwamen langdurende
uitkeringsperioden bij deze uitkering nauwelijks voor.

Na 2003 daalde de instroom in de verschillende uitke-
ringen, in 2005 zelfs aanzienlijk. Het aantal personen dat
langdurig in een uitkeringssituatie zat, nam echter verder
toe. De ontwikkeling van het aandeel met een langdurende
uitkering in 1999–2005 verschilde per uitkeringssoort. Onder
degenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering was het
percentage dat deze uitkering al vijf jaar of langer had met
bijna 70 procent in 2005 ongeveer even hoog als in 1999.
Onder de bijstandsontvangers nam dit aandeel in deze
periode toe van 32 procent naar 46 procent.

1. Inleiding

Het terugdringen van de uitkeringsafhankelijkheid is één
van de hoofdthema’s van het sociaaleconomische beleid
van het huidige kabinet. Een belangrijk middel om dit doel
te bereiken, is het voortijdig (re)integreren van uitkerings-
ontvangers in het arbeidsproces om langdurige uitkerings-
situaties te voorkomen.
In dit artikel worden cijfers gepresenteerd over de duur van
uitkeringssituaties van personen van 15 jaar en ouder voor
het jaar 2005. Speciale aandacht is er daarbij voor lang-
durige uitkeringssituaties. Hiervan is in dit artikel sprake
wanneer iemand vijf jaar of langer een arbeidsongeschikt-
heids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering ontvangt.
De gegevens worden gepresenteerd naar leeftijd, geslacht,
herkomst en arbeidspositie van de uitkeringsontvangers.
Het aantal mensen in een langdurige uitkeringssituatie in
2005 kan niet los worden gezien van de ontwikkeling van
het aantal personen met een uitkering in de voorgaande
jaren. Een paragraaf is daarom ook gewijd aan de in- en
doorstroom in de periode 1999–2005.

Aangezien een persoon meer dan één uitkering kan heb-
ben en ook achtereenvolgens verschillende uitkeringen
kan ontvangen, wordt er in dit artikel onderscheid gemaakt
tussen:
– De duur van de uitkeringssituatie: de periode dat iemand

aansluitend één of meerdere uitkeringen (arbeidson-
geschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering)
ontvangt.

– De uitkeringsduur: de periode dat iemand aansluitend
een bepaald soort uitkering (arbeidsongeschiktheids-,
bijstands- of werkloosheidsuitkering) ontvangt.

Wanneer er een onderbreking van korter dan een maand
is tussen twee uitkeringen is dit beschouwd als een aan-
eengesloten periode.
De duur van de uitkeringssituatie van een persoon valt
samen met de uitkeringsduur wanneer die persoon in de
betreffende periode maar één soort uitkering heeft ont-
vangen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het Sociaal
Statistisch Bestand (SSB) van het CBS. Het SSB bevat
onderling relateerbare gegevens over alle personen, banen
en uitkeringen in Nederland over de periode 1999–2005.
Als peildatum werd steeds de laatste vrijdag van de maand
september gehanteerd. 1) Voor meer technische details wordt
verwezen naar de Technische toelichting.

2. Personen met een arbeidsongeschiktheids-,
2. bijstands- en/of werkloosheidsuitkering

2.1 Personen met een uitkering

In september 2005 ontvingen bijna 1,5 miljoen mensen een
arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheids-
uitkering. Meer dan de helft hiervan had uitsluitend een
arbeidsongeschiktheidsuitkering; bij ruim een kwart ging
het om een bijstandsuitkering en bij bijna een zesde om
een werkloosheidsuitkering. Ook zijn er mensen geteld die
meer dan één uitkering ontvingen. Dit kwam echter weinig
voor (3 procent).

Gemiddeld zat men in september 2005 ruim acht jaar in
een uitkeringssituatie. De mediane duur van de uitkerings-
situatie was ongeveer vijfeneenhalf jaar. Dit wil zeggen dat
de helft van alle mensen met één of meerdere uitkeringen
deze langer dan vijf en een half jaar ontving, terwijl de
andere helft deze korter ontving. De mediane duur is min-
der gevoelig voor (extreem) lange uitkeringssituatieperio-
den dan de gemiddelde uitkeringssituatieduur.

Staat 1
Personen met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands en/of werkloosheids-
uitkering, september 2005

x  1  000 %

Ontvangers van een arbeidsongeschiktheids-,
bijstands- en/of werkloosheidsuitkering 1) 1 485 100
w.v.

met uitsluitend een arbeidsongeschiktheidsuitkering 805 54
met uitsluitend een bijstandsuitkering 415 28
met uitsluitend een werkloosheidsuitkering 220 15
met een combinatie van arbeidsongeschiktheids-,
bijstands- en werkloosheidsuitkering 45 3

Gemiddelde duur uitkeringssituatie (in jaren) 8,3
Mediane uitkeringssituatieduur (in jaren) 5,6

1) De cijfers zijn op 5 000 afgerond.
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2.2 Personen in een langdurige uitkeringssituatie

We spreken hier van een langdurige uitkeringssituatie wan-
neer iemand vijf jaar of langer één of meerdere uitkeringen
ontvangt. Ruim de helft van de uitkeringsontvangers zat in
september 2005 in deze situatie. Het betrof bijna 790 dui-
zend personen. Uiterst lange uitkeringssituaties kwamen
daarbij ook veelvuldig voor. Zo hadden bijna 300 duizend
personen de uitkering al vijftien jaar of langer. Hierbij ging
het overwegend om personen met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering (bijna 90 procent).

Ongeveer 220 duizend uitkeringsontvangers hadden de
uitkering korter dan een jaar, waarvan de helft deze korter
dan een half jaar had.

2.3 Uitkeringsduur naar uitkeringssoort

De uitkeringsduur naar uitkeringssoort geeft een gedif-
ferentieerd beeld. Voor personen met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering was de gemiddelde uitkeringsduur het langst.
Bij de 850 duizend personen met een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering bedroeg de gemiddelde uitkeringsduur elf jaar.
Bijna zeven op de tien hadden de arbeidsongeschiktheids-
uitkering langdurend.

De mediane uitkeringsduur bedroeg achteneenhalf jaar.
Korte uitkeringsduren van minder dan een jaar kwamen
zelden voor.

Bijstandsuitkeringen (430 duizend personen) hadden een
beduidend kortere duur. Personen met een dergelijke uit-
kering hadden deze gemiddeld zes jaar.

De duur van de werkloosheidsuitkering is wettelijk beperkt.
Daarom kwamen langdurende uitkeringsperioden bij per-
sonen met een dergelijke uitkering (ruim 250 duizend per-
sonen) nauwelijks voor. De ruim 5 duizend mensen die vijf
jaar of langer een werkloosheidsuitkering hadden, waren
overwegend 55 tot 65 jaar.

3. Duur van de uitkeringssituatie naar achtergrond-
3. kenmerken

3.1 Naar leeftijd

Oudere mensen hadden niet alleen vaak een uitkering, ook
de periode dat ze zich in een uitkeringssituatie bevonden was
gemiddeld lang. Ongeveer zeven op de tien 55–64 jarigen
met één of meerdere uitkeringen bevonden zich al vijf jaar
of langer in deze situatie. Onder de personen in een lang-
durige uitkeringssituatie was deze leeftijdscategorie dan ook
oververtegenwoordigd. Vierenveertig procent van de perso-
nen met een langdurige uitkeringssituatie was tussen de
55 en de 65, terwijl ze een derde van de uitkeringsont-
vangers uitmaakten.
Van de 15–24 jarigen was nog geen tiende vijf jaar of
langer in een uitkeringssituatie. Omdat bij een deel van de
jongeren langdurige uitkeringssituaties niet kunnen voor-
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komen, is dit ook niet zo verassend. Korte duren kwamen
bij hen vaker voor. Van de ruim 70 duizend jongeren tus-
sen de 15 en 24 jaar met één of meerdere uitkeringen had-
den ongeveer vier op de tien deze korter dan een jaar.

3.2 Naar geslacht

In september 2005 hadden driekwart miljoen mannen en
bijna driekwart miljoen vrouwen een arbeidsongeschikt-
heids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering. Met name
de arbeidsgelateerde uitkeringen zoals de arbeidsonge-
schiktheids- en de werkloosheidsuitkering kwamen bij
vrouwen minder vaak voor. De oorzaak ligt in de lagere
arbeidsparticipatie. Beduidend vaker kwamen bijstandsuit-
keringen voor bij vrouwen. Ruim 250 duizend vrouwen
hadden in september 2005 een bijstandsuitkering tegen-
over ruim 170 duizend mannen.
Kortere en langere duren van de uitkeringssituatie kwamen
bij vrouwen ongeveer net zo vaak voor als bij mannen. Per
uitkeringssoort waren er wel verschillen. Zo had 51 procent
van de vrouwen met een bijstandsuitkering deze uitkering
vijf jaar of langer. Bij mannen was dit 38 procent. Het aan-
deel vrouwen met een werkloosheidsuitkering van minder
dan een jaar bedroeg 55 procent, tegenover 46 procent bij
mannen.

3.3 Naar herkomst

Onder de 1,5 miljoen personen met een uitkering waren
ongeveer 295 duizend niet-westerse allochtonen. Van hen
zat 43 procent in een langdurige uitkeringssituatie. Dit naar
verhouding lage percentage heeft voor een deel te maken
met de jongere leeftijd van allochtonen. Drie van de tien
niet-westerse allochtonen met één of meerdere uitkeringen
was onder de 35 jaar, tegenover 15 procent van de autoch-
tone uitkeringsontvangers. Verder speelt ook een rol dat
een deel van de allochtonen nog maar kort in Nederland
woont. Ook per uitkeringsvorm was het aandeel personen
met een langdurige uitkering bij niet-westerse allochtonen
het laagst en bij autochtonen het hoogst.

3.4 Naar arbeidspositie

Ruim 290 duizend personen combineerden in september
2005 één of meerdere uitkeringen met een baan. Dat is
bijna één op de vijf van de uitkeringsontvangers. In de
arbeidsongeschiktheid was dit aandeel met 24 procent het
hoogst en in de bijstand met 8 procent het laagst. Van
degenen met een werkloosheidsuitkering had 23 procent
een baan.

Van de personen met één of meerdere uitkeringen en een
baan zat 46 procent langdurig in een uitkeringssituatie. Bij
uitkeringsontvangers zonder baan was dit bij 55 procent
het geval. Van de mensen die een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering combineerden met een baan hadden bijna
zes van de tien deze uitkering vijf jaar of langer. Van de-
genen met een bijstandsuitkering en een baan hadden
slechts drie van de tien de uitkering langdurend.

4. Ontwikkeling duur uitkeringssituatie 1999–2005

De ontwikkeling van het aantal personen met een arbeids-
ongeschiktheids-, bijstands- of werkloosheidsuitkering volg-
de sinds 1999 een golfbeweging. Tot en met 2001 was
sprake van een daling, hierop volgde tot en met 2004 een
stijging. In 2005 daalde het aantal uitkeringsontvangers
weer. Het aantal mensen dat korter dan een jaar in een uit-
keringssituatie zat (instroom), nam na 2003 af. Vooral in
2005 was er sprake van een substantiële afname.

Het aantal personen in een langdurige uitkeringssituatie,
steeg in 2001 en 2002 sterk. Na een korte onderbreking in
2003, waarbij het aantal ongeveer gelijk bleef, zien we in
2004 en 2005 weer een lichte toename. In 2005 kwam het
aandeel met 53 procent ruim 2 procentpunten hoger uit
dan in 1999.
In de periode 2002–2004 zijn een aantal wetswijzigingen
doorgevoerd die gevolgen kunnen hebben gehad voor de
instroom, doorstroom en uitkeringsduur. 2)
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Staat 2
Jaarmutatie van het aantal personen met een arbeidsongeschiktheids-,
bijstands- en/of werkloosheidsuitkering (september)

2000 2001 2002 2003 2004 2005

x 1 000
Arbeidsongeschiktheids-, bijstands-
en/of werkloosheidsuitkering

Tot 1 jaar –14 –1 25 36 –6 –35
1 tot 2 jaar 0 –4 5 18 11 –18
2 tot 3 jaar –39 5 0 7 11 –1
3 tot 4 jaar –11 –30 7 2 5 4
4 tot 5 jaar 29 –7 –25 7 3 2
5 jaar en langer –1 23 17 –1 7 7

Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Tot 1 jaar 5 4 –3 –18 –6 –28
1 tot 2 jaar 19 4 3 –3 –17 –4
2 tot 3 jaar 1 17 4 2 –3 –15
3 tot 4 jaar –1 0 15 4 1 –4
4 tot 5 jaar 4 –1 0 14 4 –1
5 jaar en langer –7 –5 –3 –5 7 8

Bijstandsuitkering
Tot 1 jaar –10 –3 3 13 –4 2
1 tot 2 jaar –11 –5 1 4 7 –4
2 tot 3 jaar –36 –7 –3 3 3 4
3 tot 4 jaar 0 –30 –5 –2 3 2
4 tot 5 jaar 25 1 –26 –3 –1 2
5 jaar en langer 2 25 25 3 0 –2

Werkloosheidsuitkering
Tot 1 jaar –9 –2 29 46 5 –9
1 tot 2 jaar –6 –2 2 18 23 –11
2 tot 3 jaar –6 –3 0 2 12 11
3 tot 4 jaar –12 –2 –2 0 1 7
4 tot 5 jaar 0 –8 –1 –2 0 1
5 jaar en langer 4 2 –7 –2 –1 –1

Naar uitkeringssoort zijn er belangrijke verschillen. Uit
figuur 6 blijkt dat het aantal personen met een arbeidson-
geschiktheidsuitkering van 1999 tot en met 2002 jaarlijks
toenam. Vanaf 2003 was er sprake van een daling. Staat 2
wijst echter uit dat het aantal mensen dat vijf jaar of langer
een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontving in 2004 en
2005 juist steeg (met 7 à 8 duizend per jaar) na een daling
in de vier jaren daarvóór.
Het aandeel met een langdurende uitkering onder de ont-
vangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering bleef in
de periode 1999–2005 met bijna 60 procent vrijwel gelijk.

De ontwikkeling bij de ontvangers van een bijstandsuitke-
ring laat een bijna tegengesteld beeld zien van die bij de
ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het
jaar 2003 vormde bij beide het omslagpunt. Van 1999 tot
2003 daalde het aantal mensen met een bijstandsuitkering
om daarna weer te gaan stijgen. Bij de ontvangers van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering was dat juist omgekeerd.

Ook bij de ontwikkeling van de langdurende uitkeringen
zien we bij deze uitkeringssoorten vrijwel tegengestelde
tendensen. Nam bij de arbeidsongeschiktheid in 2004 en
2005 het aantal personen met een uitkering van vijf jaar of
langer toe, bij de bijstandsuitkering zien we in 2005 juist
een lichte afname.
Anders dan bij de ontvangers van een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering steeg in de jaren 1999–2005 onder de ont-
vangers van een bijstandsuitkering het aandeel met een
langdurende uitkering. Dit nam toe van 32 procent in 1999
naar 46 procent in 2005.

De tegenovergestelde ontwikkeling in het aantal personen
met langdurende en kortdurende uitkeringen zoals die zich
in 2005 bij de arbeidsongeschiktheid en de bijstand voor-
deed, is illustratief voor de vertraagde doorwerking van de
instroom op de doorstroom in deze uitkeringen. Een deel
van de ontvangers van een uitkering blijft deze immers
langere tijd houden. Dit geldt vooral bij de arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen, maar ook in iets mindere mate bij
de bijstandsuitkeringen (staat 3).
Zo daalde van 2002 op 2003 de instroom in de arbeids-
ongeschiktheidsuitkeringen met ongeveer 18 duizend per-
sonen. In de daaropvolgende twee jaren ijlde deze daling
na met in 2004 een afname met 17 duizend van het aantal
dat deze uitkering één tot twee jaar ontving; en in 2005
met een daling van 15 duizend van het aantal dat deze
twee tot drie jaar had (staat 2).

De werkloosheidsuitkering is van de drie uitkeringsvormen
het meest conjunctuurgevoelig. Van 2001 tot en met 2004
groeide het aantal personen met een werkloosheidsuitke-
ring van korter dan een jaar fors van 55 duizend in 2001 tot
135 duizend in 2004. In 2005 daalde dit aantal weer.
Het aantal ontvangers van een langdurende werkloos-
heidsuitkering liep sinds 2001 langzaam terug. Ook was er
sprake van een relatieve afname ten opzichte van het aan-
tal met een kortdurende uitkering. Het aandeel personen
met een werkloosheidsuitkering korter dan een jaar nam
toe van 38 procent in 1999 tot 50 procent in 2005.

Staat 3
Doorstroom van personen die in 1999, 2000 of 2001 minder dan één jaar een
uitkering hadden, september 2005

Arbeidsongeschiktheid Bijstand Werkloosheid

1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001

%

1999 100 100 100
2000 89 100 62 100 38 100
2001 79 88 100 44 64 100 22 41 100
2002 73 79 88 35 46 68 14 25 45
2003 67 73 78 29 37 52 9 17 30
2004 68 71 31 43 11 20
2005 64 35 12
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Technische toelichting

Sociaal Statistisch Bestand

Het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) bevat gegevens
over alle personen, banen en uitkeringen in Nederland die
op individueel niveau aan elkaar relateerbaar zijn. Hiertoe
zijn gegevens uit registraties op individueel niveau gekop-
peld, geïntegreerd en consistent gemaakt. Het resultaat is
een gegevensbestand dat een volledige, samenhangende
en consistente beschrijving geeft van de bevolking in Neder-
land. In het SSB is het betalingsconcept van toepassing.
Dat wil zeggen dat uitsluitend uitkeringen (en banen) zijn
opgenomen, waarvoor daadwerkelijk betalingen hebben
plaatsgevonden. Om die reden blijven zogenaamde nuluit-
keringen – ’slapende’ uitkeringsrechten die niet tot uitbeta-
ling leiden – buiten beschouwing. Voor de analyses in dit
artikel is gebruik gemaakt van de SSB-jaargangen 1999 tot
en met 2005 voor alle personen die in Nederland wonen.

Onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie omvat alle personen die in Neder-
land wonen, deel uitmaken van een particulier of institutio-
neel huishouden (instelling, inrichting, of tehuis), en die tot
een leeftijdscategorie behoren waarbij toegang tot een uit-
kering mogelijk is. Er is uitgegaan van een leeftijdsonder-
grens van 15 jaar.

Keuze uitkeringssoorten

Alle uitkeringen in het kader van de Bijstand, de Werkloosheids-
wet, en de Arbeidsongeschiktheidswetgeving (WAO, WAZ,
WAJONG). Onder bijstand wordt een algemene bijstandsuit-
kering verstaan. Omdat een bijstandsuitkering een uitkering
aan het huishouden is, is zowel de aanvrager als de partner
beschouwd als de ontvanger van een bijstandsuitkering.

Definitie uitkering

Van een uitkering is sprake indien er naast een toekenning
van het recht ook sprake is van betalingen.

Eenheid van de uitkering

Een uitkering is geoperationaliseerd als een administratieve
eenheid (record) die voorkomt in de administratie van een
uitkeringsinstantie (UWV, SVB, Gemeenten, Belastingdienst)
en die identificeerbaar is met een voor de betreffende uit-
kering kenmerkende unieke sleutel. Omdat is uitgegaan
van het betalingsconcept, zijn uitkeringen waarvoor geen
uitkeringsbedrag beschikbaar is gesteld, niet meegeteld.

Begin- en einddata uitkering

Een uitkeringsperiode is een aaneengesloten periode waar-
in een persoon een WW-, bijstands- of arbeidsongeschikt-

heidsuitkering ontvangt. De begindatum van een uitkering
is de datum waarop gestart is met de betaling van uitke-
ringsbedragen aan de uitkeringsgerechtigde ná de datum
waarop het recht op de uitkering is ontstaan. De eindatum
is de datum waarop de betalingen zijn beeindigd. Wanneer
de uitkering voor minder dan een maand wordt onderbro-
ken, wordt deze als niet beëindigd verondersteld.

Begin- en einddata uitkeringssituatie

Een uitkeringssituatieperiode is een aaneengesloten peri-
ode waarin iemand een WW-, bijstands- en/of arbeids-
ongeschiktheidsuitkering ontvangt. Iemand kan dus gelijk-
tijdig of na elkaar verschillende uitkeringen ontvangen.
Indien een persoon recht heeft op meerdere uitkeringen en
voor al deze uitkeringen inkomsten ontvangt, zijn de begin-
en einddata van de gehele periode waarop deze inkom-
sten betrekking hebben, gebruikt voor het bepalen van de
duur van de uitkeringssituatie.

Voor personen met twee uitkeringen is de operationalisatie
als volgt:
– De uitkeringen overlappen niet in de tijd en de periode

tussen afsluiting van de eerste uitkering en begin van de
tweede uitkering is langer dan één maand. De uitkeringen
zijn dan als twee aparte uitkeringen opgevat en er is
sprake van twee in de tijd gescheiden uitkeringssituaties.

– De uitkeringen A en B overlappen niet in de tijd en de
periode tussen afsluiting van de eerste uitkering en het
begin van de tweede uitkering bedraagt maximaal één
maand. De uitkeringen worden in dat geval samenge-
voegd: de begindatum van de uitkeringssituatie is in dat
geval gedefinieerd als de begindatum van de eerste uit-
kering, de einddatum van de uitkeringssituatie is de
einddatum van de laatste uitkering.

– De uitkeringen A en B overlappen. Hierbij omvat geen
van de uitkeringen de andere uitkering volledig. Ook
hier zijn de uitkeringen samengevoegd; dit gebeurt op
dezelfde wijze als bij het voorgaande punt.

– De uitkeringen A en B overlappen; hierbij omvat één
van de uitkeringen de ander volledig. De begin- en eind-
datum van de uitkeringssituatie is dan de begin- en
einddatum van de uitkering die de andere uitkering
omvat.

Wanneer personen over drie (of meer) uitkeringen beschik-
ken, zijn de acties in de hierboven beschreven punten
eerst op combinaties van twee uitkeringen toegepast.

Langdurende uitkering: iemand ontvangt een aaneengeslo-
ten periode van vijf jaar of langer een WW-, bijstands- of
arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Langdurige uitkeringssituatie: iemand ontvangt voor een
aaneengesloten periode van vijf jaar of langer een WW-,
bijstands- en/of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
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Noten in de tekst

1) De gegevens in dit artikel over personen met een uitke-
ring zijn daarom niet geheel vergelijkbaar met de die in
het artikel ’Personen met een uitkering’ elders in dit blad.
Deze zijn immers gebaseerd op opgaven van de Neder-

landse gemeenten en het UWV en niet op het SSB.
Verder betreffen de cijfers in dat artikel ook (half)jaars-
gemiddelden en zijn ze niet bepaald op één jaarlijkse
peildatum.

2) Zie voor deze wetswijzigingen ook het kader bij het arti-
kel ’Personen met een uitkering’ elders in dit blad.

Tabel 1
Personen met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering naar leeftijd, september 2005 1)

Totaal 15–24 jaar 25–34 jaar 35–44 jaar 45–54 jaar 55–64 jaar ≥65 jaar

x 1 000

Totaal 1 485 75 195 315 380 495 35

Tot 1 jaar 215 30 55 60 45 25 5
1 tot 2 jaar 155 15 30 40 40 30 5
2 tot 3 jaar 130 10 25 30 30 30 0
3 tot 4 jaar 105 10 15 25 25 30 0
4 tot 5 jaar 90 5 15 20 25 30 0
5 jaar en langer 790 5 60 140 215 350 20

1) De cijfers zijn op 5 000 afgerond.

Tabel 2
Personen met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands- en/of werkloosheidsuitkering naar geslacht, herkomst en arbeidspositie, september 2005 1)

Geslacht Herkomst Arbeidspositie

Man Vrouw Autochtoon Westers Niet-westers Met baan Zonder baan
allochtoon allochtoon

x 1 000

Totaal 750 740 1 045 150 295 295 1 195

Tot 1 jaar 110 105 140 25 55 50 165
1 tot 2 jaar 80 75 100 15 40 35 120
2 tot 3 jaar 65 60 85 15 30 25 100
3 tot 4 jaar 55 55 70 10 25 25 85
4 tot 5 jaar 40 45 60 10 20 20 70
5 jaar en langer 395 395 585 75 125 135 655

1) De cijfers zijn op 5 000 afgerond.

Tabel 3
Personen met een arbeidsongeschiktheids-, bijstands en/of werkloosheidsuitkering naar duur uitkeringssituatie (september) 1)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

x 1 000

Totaal 1 450 1 410 1 400 1 425 1 495 1 525 1 485

Tot 1 jaar 215 200 195 225 260 250 215
1 tot 2 jaar 145 140 140 145 160 170 155
2 tot 3 jaar 145 105 100 110 120 130 130
3 tot 4 jaar 130 120 90 95 100 105 105
4 tot 5 jaar 80 110 100 75 85 85 90
5 jaar en langer 735 735 760 775 775 785 790

1) De cijfers zijn op 5 000 afgerond.




