
Richtlijnen voor de  
Bijstandsuitkeringenstatistiek

met ingang van januari 2010 

Bevattende de regels inzake de verstrekking van statistische 
gegevens over: 
 
• de WWB  Wet werk en bijstand  
• de WIJ Wet investeren in jongeren: inkomensvoorziening 
• de IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  
 arbeidsongeschikte werkloze werknemers   
• de IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk  
 arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen 
• het BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
• de WWIK Wet werk en inkomen kunstenaars 

 

versie januari 2010 



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 2



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 3

Colofon 

Samenstelling 
Divisie Sociale en Ruimtelijke Statistieken 
Sector Statistische Analyse personen 
Den Haag (SAV) 
 
CBS Den Haag 
Henri Faasdreef 312 
Postbus 24500,  2490 HA  Den Haag 
Telefoon 088 – 570 70 70 
Fax: (070) 387 74 29 
 
CBS Heerlen 
CBS-weg 11 
Postbus 4481,  6401 CZ  Heerlen 
Telefoon 088 – 570 70 70 
Fax: (045) 572 74 40 
 

© Centraal Bureau voor de Statistiek, 
Den Haag/Heerlen 2010 
Bronvermelding is verplicht. 
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of 
intern gebruik is toegestaan. 
 
Informatie 
 
Internet: www.cbs.nl/sz 
 

CBS.nr. 067 - 09 - SAV

Inhoud 

Inhoud 

1. Inleiding

2.  Algemene toelichting 

3.  Overzicht kenmerken Bijstandsuitkeringenstatistiek 

4.  Leeswijzer ‘Toelichting per kenmerk’ 

5.  Toelichting per kenmerk 

6.  Aanlevering en verwerking 

7.  Technische recordbeschrijving 

8.  Financiële-verhoudingswet 
 

9.  Belangrijkste wijzigingen t.o.v. richtlijnen BUS 1 januari 2008 
 
Voor meer informatie 

Bijlagen 
 

Centraal Bureau voor de Statistiek 



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 4



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 5

Inhoud 
 

1 Inleiding 7 

2 Algemene toelichting 8 
2.1 Lijst van afkortingen 8 
2.2 Begrippen 8 

Berichtgever 8 
Levering  8 
Uitkering  8 
Registratieconcept 9 
Verslagmaand 9 
Betaalbaar gesteld bedrag 9 
Begindatum uitkering 9 
Einddatum uitkering 10 
Eenmalig en periodiek 10 
Soort uitkering 10 
‘Slapende’ uitkeringen 10 

2.3 Voorschriften voor een juiste afbakening van de populatie 11 
2.4 Voorschriften met betrekking tot de levering aan het CBS 12 

Moment van aanmaken van de levering voor de BUS én levering aan het CBS 12 
Eerste levering aan het CBS 13 
Levering in geval van een tussentijdse onderbreking 13 
Levering van nul-uitkeringen 13 
Levering van verschillende soorten uitkeringen per huishouden 14 
Laatste levering aan het CBS 14 

2.5 Voorschriften met betrekking tot registratie van gegevens 14 
Samenloop en uitsluiting (voorbeelden) 14 
Samenloop met langdurigheidstoeslag 14 
Samenloop met bijzondere bijstand 15 
Samenloop van algemene uitkeringen 15 
Toegestane en niet toegestane overgangen (voorbeelden) 15 
WWIK en WWB (algemene bijstand) 15 
Toelichting op registratie van gegevens 15 
In geval van wijziging van kenmerken gedurende de verslagmaand 15 
In geval van wijziging van leefvorm 15 
In geval van een waarde ‘niet van toepassing’ of ‘onbekend’ 16 
In geval van een bruto of netto betaalbaar gesteld bedrag 16 
In geval van gedeeltelijk verblijf in een inrichting 16 
In geval van betaling van vakantiegeld 16 

3 Overzicht kenmerken Bijstandsuitkeringenstatistiek 17 

4 Leeswijzer ‘Toelichting per kenmerk’ 22 

5 Toelichting per kenmerk 23 

6 Aanlevering en verwerking 57 

7 Technische recordbeschrijving 59 

8 Financiële-verhoudingswet 61 

9 Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de richtlijnen voor de BUS vanaf 1 januari 2008 63 

Voor meer informatie 66 

Bijlagen 67 



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 6



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 7

1 Inleiding 
 

De bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) geeft inzicht in het aantal bijstandsuitkeringen op grond van de 
Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), het 
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK). 
 
In dit document treft u de actuele versie aan van de richtlijnen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek 
die van toepassing is op de levering vanaf verslagperiode januari 2010. Hiermee komen eerdere 
versies van de richtlijnen met ingang van 1 januari 2010 te vervallen. 
 
De richtlijnen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het verstrekken van gegevens voor de maandelijkse 
bijstandsuitkeringenstatistiek. Doelgroep voor de richtlijnen zijn de berichtgevers voor de statistiek, 
softwareleveranciers en gebruikers van de statistiek. In de richtlijnen is eenduidig aangegeven welke 
gegevens aangeleverd moeten worden en aan welke voorwaarden de aanlevering moet voldoen om 
verwerking door het CBS mogelijk te maken. 
 
De bijstandsuitkeringenstatistiek bevat maandelijks informatie over verschillende soorten uitkeringen, 
die gemeenschappelijk hebben dat ze aan rechthebbenden worden verstrekt onder (eind)verant-
woordelijkheid van de gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (waar het de uitvoering van de 
aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar of ouder betreft).  
 
De bijstandsuitkeringenstatistiek omvat: 
o de WWB algemene bijstand aan thuiswonenden; 
o de WWB aanvullende inkomensvoorziening (bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag); 
o de WIJ inkomensvoorziening; 
o het BBZ; 
o uitkeringen, in het kader van de WWB, aan personen in een inrichting; 
o uitkeringen, in het kader van de WWB, aan adreslozen; 
o uitkeringen, in het kader van de WWB, aan overige adreslozen; 
o de IOAW; 
o de IOAZ; 
o en de WWIK. 
 
De maandelijkse aanlevering van statistische gegevens voor de bijstandsuitkeringenstatistiek aan het 
CBS is verplicht. Deze verplichting is vastgelegd in de Regeling statistiek WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en 
WWIK van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De met deze regeling 
voorgeschreven gegevenslevering heeft betrekking op de SZW-informatiebehoefte. De inhoud van de 
totale uitvraag, dus zowel die vanuit SZW als vanuit het CBS, wordt gepubliceerd in de door de 
directeur-generaal van de statistiek af te kondigen richtlijnen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek. 
 

Leeswijzer 
 
In de algemene toelichting (hoofdstuk 2) wordt, naast algemene informatie, de te selecteren populatie 
omschreven volgens criteria, die voor alle in de bijstandsuitkeringenstatistiek betrokken uitkeringen 
gelden. In de hoofdstukken 3 t/m 5 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de verschillende 
kenmerken. In hoofdstuk 6 worden de voorwaarden voor de aanlevering omschreven, waarna in 
hoofdstuk 7 de technische recordbeschrijving volgt met een overzicht van de recordlay-out van de 
bijstandsuitkeringenstatistiek.  
Hoofdstuk 8 beschrijft de vaststelling en afhandeling van aantallen voor de Financiële-verhoudingswet 
en in hoofdstuk 9 treft u een overzicht aan van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de laatste versie van 
de richtlijnen voor de BUS vanaf 1 januari 2008. 
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2 Algemene toelichting  
 

Deze toelichting is bedoeld om een tijdige, volledige en kwalitatief goede aanlevering van de 
gegevens voor de bijstandsuitkeringenstatistiek aan het CBS te waarborgen. De toelichting is van 
toepassing op alle in de bijstandsuitkeringenstatistiek opgenomen soorten uitkeringen.  
In dit hoofdstuk wordt de afbakening gegeven van de waar te nemen populatie. Daartoe worden voor 
een juist begrip tevens een aantal begrippen en voorschriften nader gedefinieerd.  
Samen met de toelichting per kenmerk (hoofdstuk 5) ontstaat hiermee een geüniformeerd en 
gestandaardiseerd begrippenkader ten behoeve van de bijstandsuitkeringenstatistiek.  
 

2.1 Lijst van afkortingen 
 
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
BUS Bijstandsuitkeringenstatistiek 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
FVW Financiële-verhoudingswet 
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers 
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 
LWA Leerwerkaanbod 
SVB Sociale verzekeringsbank 
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
WIJ Wet investeren in jongeren 
WML Wettelijk minimumloon 
WWB Wet werk en bijstand 
WWIK Wet werk en inkomen kunstenaars 
 

2.2 Begrippen 
 
Berichtgever 
Als berichtgever wordt aangemerkt iedere specifieke instantie die uitvoering geeft aan én de 
administratie voert voor één of meer wetten of regelingen waar een gemeente (eind)verantwoordelijk 
voor is. Vaak is de berichtgever in die gevallen de gemeente zelf. Indien de gemeente de uitvoering 
van één of meer wetten of regelingen aan een andere gemeente of instantie heeft uitbesteed (heeft 
gemandateerd) is laatstbedoelde gemeente of instantie (eveneens) berichtgever. Mogelijk voorbeeld 
hiervan zijn zelfstandigenloketten die voor één of meer gemeenten de BBZ, IOAZ en eventueel WWIK 
uitvoeren. Daarnaast is de Sociale verzekeringsbank berichtgever in verband met de verstrekking van 
statistische gegevens over aanvullende algemene bijstand aan personen van 65 jaar en ouder. 
 
Levering 
De levering is het bestand dat van een specifieke berichtgever is ontvangen. De gegevens in een 
levering hebben altijd betrekking op één bepaalde gemeente en betreffen altijd één bepaalde 
verslagmaand. Het CBS verwerkt ontvangen leveringen tot gemeentebestanden. In principe bevat het 
totaalbestand van een gemeente altijd statistische informatie uit minstens twee leveringen. Iedere 
levering wordt apart door het CBS beoordeeld. Bevindingen over kwaliteit en volledigheid worden 
teruggekoppeld met de berichtgever die de levering voor de BUS heeft verzorgd. 
 
Uitkering 
In het kader van de bijstandsuitkeringenstatistiek wordt onder een uitkering verstaan: het betaalbaar 
gestelde bedrag op grond van één van de soorten uitkeringen of toeslagen die behoren tot de uitvraag 
voor de statistiek, ongeacht of dit betaalbaar gestelde bedrag op enig moment 0 euro (ofwel ‘niet van 
toepassing’) is. Een betaalbaar gesteld bedrag kan bijvoorbeeld ‘niet van toepassing’ zijn als gevolg 
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van een tijdelijke opschorting of het gevolg zijn van het betaalritme van de berichtgever. Niet van 
toepassing kan ook voorkomen indien, in het geval van periodieke bijzondere bijstand, nota’s uit 
praktische overwegingen tijdelijk worden opgespaard (zogenoemde notabetalingen). Over de uitkering 
wordt naast het betaalbaar gestelde bedrag aanvullende informatie meegeleverd op basis van deze 
richtlijnen.  
 
Synoniem:  
o de uitkering WWB algemene bijstand aan thuiswonenden; 
o de uitkering WWB aanvullende inkomensvoorziening (bijzondere bijstand en 

langdurigheidstoeslag); 
o de inkomensvoorziening ingevolge de WIJ; 
o de uitkering ingevolge het BBZ; 
o de uitkering, op grond van de WWB, aan een persoon in een inrichting; 
o de uitkering, op grond van de WWB, aan een adresloze; 
o de uitkering, op grond van de WWB, aan overige adresloze; 
o de uitkering ingevolge de IOAW; 
o de uitkering ingevolge de IOAZ; 
o en uitkering ingevolge de WWIK. 
 
Registratieconcept 
Gegevens voor de bijstandsuitkeringenstatistiek worden vanuit de uitkeringenadministratie van de 
berichtgever geselecteerd volgens het zogenaamde registratieconcept. Dit concept sluit aan bij wat is 
vermeld bij het begrip uitkering. Dit betekent dat in de levering van de berichtgever over een bepaalde 
verslagmaand al die soorten uitkeringen of toeslagen worden opgenomen die, op het moment van 
aanmaken van het bestand, in de uitkeringenadministratie op basis van begindatum uitkering én 
einddatum uitkering voorkomen als niet beëindigde uitkering of die daarin voorkomen als in die 
verslagmaand beëindigde uitkering (inclusief eenmalige uitkeringen).  
 
Als aanvulling wordt vervolgens nog informatie aan het bestand toegevoegd over nabetalingen ‘uit het 
verleden’ waarbij de betalingen wel daadwerkelijk moeten zijn verricht in de verslagmaand waarop de 
gegevens betrekking hebben.  
 
Kenmerkend voor publicaties op basis van het registratieconcept is verder dat de effecten van, na het 
moment van aanmaken van de levering voor het CBS, in de administratie verwerkte administratief 
vertraagde in- en uitstroom ontbreken, ook als deze gegevens achteraf wel geleverd zijn en betrekking 
hadden op de verslagperiode. 
 
Verslagmaand 
De verslagmaand is het tijdvak waarop de gegevens in de levering betrekking hebben. De verslag-
maand is altijd gelijk aan precies één volledige kalendermaand (en begint dus niet halverwege een 
kalendermaand met overlap naar een volgende kalendermaand). 
 
Betaalbaar gesteld bedrag 
Het totale bedrag dat voor de soort uitkering betaalbaar is gesteld in de verslagmaand, voordat 
inhoudingen of doorbetalingen worden verricht. Wel wordt in dit bedrag rekening gehouden met 
aanpassingen als gevolg van eigen inkomsten van de bijstandsontvanger en diens eventuele partner, 
afwijkingen als gevolg van gemeentelijk beleid en een vermindering als gevolg van een lagere 
afstemming van de bijstand. Een betaalbaarstelling hoeft niet alleen betrekking te hebben op het recht 
dat in de verslagmaand van toepassing is, maar kan ook betrekking hebben op het recht in 
voorgaande maanden. Het betaalbaar gestelde bedrag kan precies 0 euro zijn. Deze omstandigheid 
wordt aangegeven met de waarde ‘niet van toepassing’.  
 
Begindatum uitkering 
De begindatum uitkering is de datum waarop de uitkering is ingegaan. Deze datum is altijd gelijk aan 
de datum die is genoemd in de bij de uitkering horende formele toekenningsbeschikking. In principe 
wijzigt de eenmaal formeel vastgestelde begindatum niet gedurende het bestaan van deze uitkering. 
Verhuizing naar een nieuwe gemeente, onder voortzetting van bijstandsverlening, leidt wel tot een 
nieuwe begindatum. Na formele beëindiging van de uitkering in de oude gemeente wordt in de nieuwe 
gemeente een nieuwe uitkering gestart, met nieuwe begindatum. 
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Einddatum uitkering 
De einddatum uitkering is de laatste dag waarop nog formeel recht op de uitkering bestaat. Deze 
datum is uiteindelijk gelijk aan de datum die is genoemd in het formele beëindigingsbesluit.  
Als bijvoorbeeld voor het laatst over de gehele maand december 2010 het recht op de uitkering van 
toepassing is, wordt als einddatum bijstand 20101231 ingevuld.  
 
Wijziging van de einddatum 
In het systeem wordt bijgehouden op welk moment de einddatum van een uitkering wordt gewijzigd. 
Dit is nodig om een juiste selectie volgens de voorschriften voor een juiste afbakening van de 
populatie voor de bijstandsuitkeringenstatistiek te kunnen maken. Deze datum wordt per uitkering 
bijgehouden, en wordt automatisch gelijk gemaakt aan de systeemdatum.  
 
Voorbeeld. 
In januari 2010 wordt een uitkering, op basis van verkregen inkomsten, beëindigd met einddatum 15 
januari 2010. Deze einddatum wordt 24 januari 2010 in het systeem ingebracht, waarbij ook het 
moment van deze handeling wordt opgeslagen. Er volgt nog een beëindigingsonderzoek. Dit neemt 
meerdere weken in beslag. 
Op basis van de voorschriften voor een juiste afbakening van de populatie wordt de uitkering mee 
geselecteerd voor de levering over verslagmaand januari 2010. In deze levering komt de uitkering als 
beëindiging voor met einddatum 15 januari 2010. 
Het beëindigingsonderzoek wordt medio februari 2010 afgerond met de conclusie dat op basis van 
nagekomen informatie het recht op de uitkering al een week eerder, dus op 8 januari 2010, voor het 
laatst van toepassing was. In de administratie wordt de einddatum aangepast. Het moment van deze 
administratieve handeling, 18 februari 2010, wordt opgeslagen. 
Hoewel deze uitkering al eerder als beëindiging aan het CBS werd geleverd, wordt de uitkering 
opnieuw geleverd in de levering over verslagmaand februari 2010. Dit vindt plaats op basis van stap 2 
(zie paragraaf 2.3), waarbij de vastgehouden wijzigingsdatum in februari medebepalend is. Als 
einddatum is 8 januari 2010 vermeld. 
 
Eenmalig en periodiek 
Het onderscheid tussen een eenmalige en een periodieke uitkering wordt bepaald door de regelmaat 
in de betaling. Bij een eenmalige uitkering vindt de betaling in één keer plaats. 

Soort uitkering 
De statistiekcode geeft de soort uitkering aan. 
Binnen de bijstandsuitkeringenstatistiek wordt, op basis van de statistiekcode, onderscheid gemaakt in 
de volgende soorten uitkeringen: 
 statistiekcode 
WWB algemene bijstand 01 
IOAW 02 
IOAZ 03 
WWIK 07 
WWB periodiek aanvullende inkomensvoorziening 11 
WWB eenmalig aanvullende inkomensvoorziening 12 
BBZ 14 
WIJ 18
 
Binnen statistiekcodes 01 én 18 wordt door het CBS op basis van het kenmerk huisvesting nog een 
nader onderscheid gemaakt naar de uitkeringssoorten: 
 

code huisvesting omvat  
Uitkering aan een thuiswonende 1, 2, 3  huurders, eigenaren, inwonenden  
Uitkering aan een persoon in een inrichting 4  in inrichting 
Uitkering aan een adresloze 5  adreslozen 
Uitkering aan een overige adresloze 6  adreslozen, overig 
 
‘Slapende’ uitkeringen 
Het begrip slapende uitkering heeft betrekking op verschillende ‘ongewenste’ omstandigheden die 
gemeenschappelijk hebben dat als resultaat van het voorkomen ervan informatie aan het CBS wordt 
geleverd die geen betrekking heeft op echte uitkeringen, maar die daarvan niet of nauwelijks is te 
onderscheiden.  
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Voorbeeld 1. 
Een cliënt heeft begin 2009 een lening ontvangen op basis van het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen. In januari 2010 blijkt dat de inkomsten uit het bedrijf in 2009 gering waren, op basis 
waarvan een deel van de lening achteraf wordt omgezet in een uitkering om niet. In de administratie 
wordt voor de interne verrekening in plaats van een BBZ dossier ten onrechte een WWB dossier 
geopend. Het CBS ontvangt vervolgens eenmalig een ‘vreemd’ record betreffende WWB algemene 
bijstand. Het betaalbaar gestelde bedrag in dit record vermeldt vaak een (zeer) hoog bedrag. 
Daarnaast ontvangt het CBS vervolgens maandelijks ten onrechte een record betreffende ‘WWB 
algemene bijstand’, waarin financiële gegevens verder ontbreken. 
 
Voorbeeld 2. 
Een cliënt heeft recht op bijzondere bijstand. De cliënt heeft verder geen (recht op) algemene bijstand. 
In het systeem van de gemeente is het nodig om t.b.v. de verstrekking van bijzondere bijstand 
allereerst een algemeen dossier aan te maken. Direct gevolg daarvan is dat in de levering aan het 
CBS niet slechts de bijzondere verstrekking voorkomt, maar ook een ‘algemeen’ record, wat slechts 
met grote moeite is te herkennen als ongewenste ‘ballast’. Dergelijke records komen soms gedurende 
een korte periode, soms ook gedurende een langere periode in opeenvolgende leveringen voor.  
 
Voorbeeld 3. 
Een cliënt verliest het recht op bijstand. De bijstandsconsulent schat in dat er een kans is dat de cliënt 
in de toekomst weer recht op bijstand kan krijgen. De consulent beëindigt het dossier op zodanige 
wijze, dat alle informatie in de administratie voor volgend gebruik ‘bewaart’ blijft. Het dossier wordt 
door de consulent niet ‘hard’ afgesloten. Een einddatum wordt niet ingegeven. Wel voorkomt de 
consulent dat nieuwe betalingen tot stand komen. Als resultaat bevat de levering aan het CBS iedere 
maand opnieuw informatie over de ‘niet-beëindigde’ uitkering die ooit van toepassing was. Dergelijke 
informatie is niet te herkennen als ongewenste ballast, al ontbreekt iedere verslagperiode het 
betaalbaar gestelde bedrag. Deze records kunnen gedurende een zeer lange periode in 
opeenvolgende leveringen voorkomen. 
 
Voor de continuïteit van de statistiek is het van bijzonder groot belang dat het ontstaan van 
onbedoelde ballast in de vorm van ‘slapende’ uitkeringen wordt voorkomen. Voor een juist gebruik van 
de uitkeringenadministratie wordt daartoe verwezen naar functionele documentatie bij het systeem of 
de helpdesk van uw softwareleverancier.  
 

2.3 Voorschriften voor een juiste afbakening van de populatie 
 
Hierna worden de voorschriften gegeven op basis waarvan een juiste selectie van uitkeringen, die tot 
de populatie van de bijstandsuitkeringenstatistiek behoren, tot stand komt. De voorschriften sluiten 
aan op de voorwaarden die gelden in verband met levering volgens het registratieconcept. 
Hierbij wordt tevens opgemerkt dat de selectie van de verschillende soorten uitkeringen volgens 
hetzelfde principe plaatsvindt.  

De selectie van uitkeringen voor de bijstandsuitkeringenstatistiek vindt plaats in vier stappen. 
Hierna volgt bij iedere stap het voorschrift met daarbij de voorwaarden waaraan de uitkeringen in de 
bijstandsadministratie dienen te voldoen om te worden mee geselecteerd.  
 

Stap 1, selectie op basis van begin- en einddatum 
 
In deze stap wordt benodigde statistische informatie geselecteerd over iedere uitkering, waaraan een 
formele beschikking ten grondslag ligt, die per ultimo verslagmaand niet beëindigd (lopend) is of die is 
beëindigd in de verslagmaand. Een per ultimo van de verslagmaand niet beëindigde uitkering kan een 
einddatum hebben die de laatste dag van die verslagmaand betreft of die na de verslagmaand ligt. 
Van groot belang is dat voorkomen wordt dat ballast meekomt in de vorm van een ‘slapende’ uitkering 
(zie de begrippen), of een uitkering met een begindatum bijstand na de verslagmaand. 
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Voorwaarden stap 1

De begindatum uitkering is ingevuld én deze begindatum ligt vóór of in de verslagmaand 
EN 
De einddatum uitkering is onbekend óf ligt in de verslagmaand óf ligt na de verslagmaand  
 

Stap 2, selectie op basis van wijziging van de einddatum op een moment in de verslagmaand 
 
In deze stap wordt benodigde statistische informatie geselecteerd over iedere uitkering, waarvoor 
geldt dat de einddatum is ingevoerd of gewijzigd in de geautomatiseerde administratie. Het moment 
van deze wijziging ligt daarbij in de verslagmaand. De ingevulde einddatum uitkering kan daarbij in 
verleden, heden of toekomst liggen. 
 
Voorwaarden stap 2

De einddatum uitkering is gewijzigd 
EN  
De datum waarop de einddatum uitkering is ingevuld of gewijzigd (zie ‘begrippen’), ligt in de 

verslagmaand
De einddatum uitkering kan zowel in het verleden, het heden als in de toekomst liggen. 
 

Stap 3, selectie op basis van nabetalingen in de verslagmaand, m.u.v. vakantiegeld 
 
In deze stap wordt benodigde statistische informatie geselecteerd over iedere al eerder beëindigde 
uitkering, waarvoor in de verslagmaand een bedrag betaalbaar is gesteld. Deze stap omvat alle 
soorten uitkeringen, inclusief eenmalige uitkeringen en nabetalingen.  
 
Voorwaarden stap 3

De einddatum uitkering is bekend én is in de verslagmaand niet gewijzigd 
EN 
Het betaalbaar gestelde bedrag in de verslagmaand is van toepassing 

Stap 4, ontdubbelen 
 
Als meer dan één van bovenstaande selecties op een bepaalde uitkering van toepassing is, dient 
voorkomen te worden dat identieke records dubbel worden aangeleverd. Indien van toepassing wordt 
‘dubbele’ informatie ontdubbeld. 
 
Bij het invullen van de kenmerken wordt per kenmerk rekening gehouden met de richtlijnen die 
voor dat kenmerk gelden. 
 

2.4 Voorschriften met betrekking tot de levering aan het CBS 
 
Moment van aanmaken van de levering voor de BUS én levering aan het CBS 
Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na afloop van een verslagmaand, wordt de 
levering voor de BUS met betrekking tot die verslagmaand samengesteld en aan het CBS gezonden.  
Hoewel de gegevens voor de bijstandsuitkeringenstatistiek praktisch gezien al op de eerste dag na 
afloop van de verslagmaand kunnen worden samengesteld, zal dit moment feitelijk per berichtgever 
verschillen, en afhangen van het moment dat administratieve handelingen met invloed op de opgave 
voor de bijstandsdebiteurenstatistiek zijn afgerond.  
De regel blijft echter altijd dat de levering voor de bijstandsuitkeringenstatistiek betreffende 
een bepaalde verslagmaand binnen 2 weken na afloop van die verslagmaand wordt 
samengesteld én aan het CBS wordt toegezonden. 
Wordt een levering na de tweede week volgend op de verslagmaand aangemaakt dat zal de inhoud 
van de levering door effecten van administratief vertraagde in- en uitstroom niet meer voldoen aan het 
registratieconcept. 
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Eerste levering aan het CBS 
Gegevens over een uitkering worden voor de eerste maal geleverd over de verslagmaand waarin voor 
het eerst een bedrag betaalbaar is gesteld nadat het formele recht is vastgesteld. Ervan uitgaande dat 
de begindatum van de uitkering pas wordt gevuld op het moment dat het formele recht is vastgesteld, 
wordt de uitkering meestal geleverd volgens de selectie op basis van de begin- en einddatum. 
Gegevens over een kortdurende uitkering, waarvan het recht op het tijdstip van de eerste levering 
weer is beëindigd, worden meegeleverd op basis van de selectie uit één van de stappen 2 of 3.  
 
Het zal regelmatig voorkomen, dat iemand betalingen in de vorm van voorschotten ontvangt, in 
afwachting van de vaststelling van het formele recht. Deze betalingen die door een deel van de 
gemeenten als bijzondere bijstandsuitkering worden geregistreerd in de vorm van een renteloos 
voorschot worden echter niet gerekend tot de gedefinieerde bijstandspopulatie en moeten daarom in 
principe niet aan het CBS worden verstrekt. Ook niet bij een eerste levering. Afhankelijk van de wijze 
waarop bijzondere bijstand in de vorm van een renteloos voorschot is opgeslagen is het de gemeente 
echter wel toegestaan om over dit soort bijstand gegevens te verstrekken aan het CBS. (zie ook de 
toelichting bij code 04 van kenmerk 32). 
 
Pas als formeel het recht op een algemene bijstandsuitkering is vastgesteld, dient de uitkering in het 
kader van de bijstandsuitkeringenstatistiek voor het eerst aangeleverd te worden. Bij deze eerste 
aanlevering dient het kenmerk “betaalbaar gestelde bedrag” de som te bevatten van het bedrag 
waarop de desbetreffende persoon in de verslagmaand recht heeft plus het bedrag waarop deze 
persoon recht heeft in de aan de verslagmaand voorafgaande periode waarover de gemeente de 
bijstandsuitkering van toepassing acht. De inhoudingen die bij de uitbetaling plaatsvinden ter 
verrekening van de eerder verstrekte voorschotten dienen buiten beschouwing te blijven.  
 
Voorbeeld. 
Iemand vraagt op 8 februari 2010 een uitkering aan en ontvangt in afwachting van de formele 
beschikking in februari en maart een voorschot van € 350 per 4 weken. Op 1 maart 2010 wordt 
formeel het besluit genomen om een uitkering van € 600 per maand toe te kennen met terugwerkende 
kracht tot 1 februari 2010. Pas op 30 maart wordt de begindatum van 1 februari gevuld.  
Er wordt betaalbaar gesteld: € 600 + € 600 = € 1200 euro -/- het reeds uitgekeerde voorschot van  
€ 700 = € 500.  
De verrekening van het voorschot heeft echter geen effect op het aan te leveren gegeven 
(verrekening vindt plaats na het vaststellen van kenmerk 30). In dit voorbeeld verschijnt de uitkering 
voor het eerst in het CBS bestand in de levering die begin april plaatsvindt over de verslagmaand 
maart. Het record heeft als begindatum uitkering 1 februari 2010 en kenmerk 30, het betaalbaar 
gestelde bedrag, vermeldt € 1200. De levering voor de statistiek over de verslagmaand maart moet in 
dit geval dus het gehele betaalbaar gestelde bedrag, gesommeerd over februari en maart, bevatten 
zonder de te verrekenen inhouding vanwege de verstrekte voorschotten. 
 
Levering in geval van een tussentijdse onderbreking 
In het geval van een onderbreking van het recht op de uitkering, bijvoorbeeld bij een verblijf buiten 
Nederland gedurende een periode langer dan is toegestaan, dient de uitkering beëindigd te worden. In 
de levering voor de bijstandsuitkeringenstatistiek is vervolgens informatie opgenomen over de 
beëindiging. Ontstaat vervolgens weer recht op een uitkering, dan wordt een nieuwe uitkering gestart, 
met een nieuwe begindatum. Het spreekt voor zich dat het CBS vervolgens weer gegevens ontvangt 
over deze nieuwe uitkering. 
Bij een tussentijdse onderbreking korter dan 30 dagen dient altijd een record aangeleverd te worden 
met de oorspronkelijke begindatum. Het oud recht herleeft. Ook als er in de verslagmaand geen 
bedrag betaalbaar is gesteld. In dat geval wordt een record aangeleverd, waarin kenmerk 30 
(betaalbaar gesteld bedrag) ingevuld is met zes negens (‘niet van toepassing’) en de overige 
kenmerken normaal gevuld zijn. Enkele kenmerken die mogelijk alleen berekend worden als er een 
betaalbaarstelling daadwerkelijk plaatsvindt, mogen in dit geval met negens gevuld worden.  
 
Levering van nul-uitkeringen 
Als in de verslagmaand voor een lopende uitkering, waaraan een formele toekenningsbeschikking ten 
grondslag ligt, geen bedrag betaalbaar is gesteld, wordt toch een record aangeleverd waarbij het 
kenmerk 30 (betaalbaar gesteld bedrag) wordt ingevuld met zes negens (niet van toepassing). Een 
nul-uitkering heeft meestal betrekking op een opschorting voor korte of langere tijd (bijvoorbeeld i.v.m. 
beëindigingsonderzoek). Ook kan het ontbreken van het betaalbaar gestelde bedrag het gevolg zijn 
van het betaalritme dat de gemeente hanteert. Enkele kenmerken die mogelijk alleen berekend 
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worden als er een betaalbaarstelling daadwerkelijk plaatsvindt, mogen in dit geval met negens gevuld 
worden.  
 
Levering van verschillende soorten uitkeringen per huishouden 
Het is mogelijk dat aan één huishouden in de verslagmaand meer dan één uitkering wordt verstrekt. 
Indien daarbij sprake is van periodiek algemene bijstand geldt dat per soort uitkering één record wordt 
aangeleverd. Een persoon kan een uitkering ontvangen op grond van meerdere soorten uitkeringen. 
Per soort uitkering wordt een apart record voor het CBS aangemaakt.  
 
Bijvoorbeeld. 
Het kan voorkomen dat iemand zowel een uitkering WWB algemene bijstand, als een uitkering IOAW 
ontvangt, en dat voor beide uitkeringen bedragen betaalbaar zijn gesteld in de verslagmaand. In het 
bestand voor het CBS is voor beide uitkeringen apart volledige informatie volgens de richtlijnen voor 
de bijstandsuitkeringenstatistiek opgenomen. Het betaalbaar gestelde bedrag in ieder record 
betreffende periodieke bijstand bevat de som van alle betaalbaar gestelde bedragen voor die soort 
uitkering in de verslagmaand (excl. vakantietoeslag). Het betaalbaar gestelde bedrag in een 
aangeleverd record kan nul zijn, als er in die verslagmaand op de uitkering geen bedrag betaalbaar is 
gesteld.  
Bepalend voor het toekennen van een betaalbaarstelling aan een verslagmaand is de boekingsdatum. 
Dit is de datum waarop het bedrag administratief betaalbaar wordt gesteld. De financiële transactie 
kan dus pas enige dagen later plaatsvinden.  
 
Bij de WWB aanvullende inkomensvoorziening wordt het bedrag vermeld dat voor de betreffende 
kostensoort betaalbaar is gesteld in de verslagmaand. Als in de verslagmaand aan een cliënt met 
periodiek bijzondere bijstand voor een bepaalde kostensoort meerdere bedragen betaalbaar zijn 
gesteld, dan wordt één record geleverd waarin deze bedragen zijn gesommeerd. In het geval van 
eenmalig bijzondere bijstand wordt per betaling één record geleverd. Er worden dus evenveel records 
eenmalig bijzondere bijstand geleverd, als dat er betalingen waren, ook als de kostensoort dezelfde is. 
 
Laatste levering aan het CBS 
De selecties volgens de stappen 1 en 2 (zie afbakening van de populatie) zorgen dat alle uitkeringen 
aangeleverd worden, die op basis van een formele toekenningsbeschikking lopend zijn (geweest). Als 
na deze periode waarin het formele recht bestond nog een bedrag, anders dan vakantiegeld, 
betaalbaar wordt gesteld voor de uitkering, wordt de uitkering alsnog aangeleverd volgens de selectie 
in stap 3 (zie afbakening populatie). 

2.5 Voorschriften met betrekking tot registratie van gegevens 
 
Onderstaand overzicht bevat voorbeelden van toegestane en niet toegestane samenloop en overgang 
van uitkeringen. Dit overzicht is zeker niet volledig. Indien twijfel bestaat over registratie van gegevens 
wordt u dringend verzocht daarover contact op te nemen met het CBS. 
 

Samenloop en uitsluiting (voorbeelden) 
De gegevens over de verschillende soorten uitkeringen die het CBS in het kader van de 
bijstandsuitkeringenstatistiek ontvangt dienen in de levering qua samenloop én uitsluiting overeen te 
stemmen met wat daarover in de verschillende wetten en regelingen is bepaald. Dit betekent dat 
daarmee bij de inrichting en het gebruik van het systeem rekening wordt gehouden.  
Een onjuiste registratie kan een onjuiste levering aan het CBS tot gevolg hebben. 
 
Samenloop met langdurigheidstoeslag 
Personen van 21 tot 65 jaar die langdurig zijn aangewezen op een laag inkomen en weinig of geen 
vermogen bezitten, en die niet in staat zijn met betaald werk een hoger inkomen te verkrijgen, kunnen 
in aanmerking komen voor een langdurigheidstoeslag. De gemeente stelt de hoogte van de toeslag 
vast. De toeslag wordt in één keer belastingvrij uitbetaald. Per twaalf maanden kan iemand maar één 
keer recht hebben op een langdurigheidstoeslag. 
De langdurigheidstoeslag kan voorkomen in combinatie met WWB algemene bijstand, IOAW, IOAZ, 
WWIK, BBZ en WIJ. Een langdurigheidstoeslag kan ook voorkomen zonder dat één van de hierboven 
genoemde soorten uitkeringen van toepassing is. 
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Samenloop met bijzondere bijstand 
Alle bijstand die wordt verstrekt boven de algemene bijstand (basisnorm plus eventuele toeslag) valt 
onder de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is alleen mogelijk als iemand in bijzondere 
omstandigheden verkeert, waardoor hij hogere noodzakelijke kosten heeft dan waarin de algemene 
bijstand voorziet. Ook personen met een laag inkomen uit andere bron (bijvoorbeeld AOW, WIA, 
Wajong of loon uit werk) kunnen voor bijzondere bijstand in aanmerking komen. 
Bijzondere bijstand kan voorkomen in combinatie met WWB algemene bijstand, IOAW, IOAZ, WWIK, 
en BBZ en WIJ. Bijzondere bijstand kan ook voorkomen zonder dat één van de hierboven genoemde 
soorten uitkeringen van toepassing is. 
 
Samenloop van algemene uitkeringen 
Gelijktijdige verstrekking van (gedeeltelijke) IOAW en (aanvullende) WWB algemene bijstand aan één 
huishouden behoort tot de mogelijkheden, evenals de combinatie van IOAZ en WWB algemene 
bijstand.  
 
Gelijktijdige verstrekking van WWIK en WWB algemene bijstand aan één huishouden is uitgesloten.  
Hetzelfde geldt voor BBZ in combinatie met WWB algemene bijstand.  
 
WIJ in combinatie met WWB algemene bijstand aan één en dezelfde persoon is uitgesloten.  
WIJ in combinatie met WWB algemene bijstand aan één huishouden is wel mogelijk, waarbij dan één 
partner WWB ontvangt, de ander WIJ. In die situatie is de partner die WWB ontvangt 27 jaar of ouder. 
De partner met een inkomensvoorziening ingevolge de WIJ is jonger dan 27 jaar. 
 

Toegestane en niet toegestane overgangen (voorbeelden) 
 
WWIK en WWB (algemene bijstand) 
Een kunstenaar die tot de doelgroep van de WWIK behoort, kan gedurende maximaal vier jaar (48 
maanden) een WWIK uitkering krijgen. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn, maar die vier 
jaren moeten wel binnen een periode van tien jaar vallen.  
De kunstenaar heeft de keuze om een beroep te doen óf op de WWIK óf op de WWB, maar niet op 
beide tegelijk. Overgang van WWIK naar WWB (en omgekeerd), eventueel onderbroken door een 
periode waarin geen beroep op beide wetten is gedaan bijvoorbeeld wegens het hebben van 
voldoende inkomsten, is toegestaan.  
 
WWB en BBZ, WIJ en BBZ 
Het is mogelijk om een eigen bedrijf te starten vanuit een werkloosheids- of bijstandsuitkering. In dat 
geval kan de startende ondernemer zich gedurende een voorbereidingsperiode van maximaal 1 jaar 
oriënteren op het ondernemerschap. Gedurende het voorbereidingsjaar behoudt de startende 
ondernemer zijn uitkering en heeft hij ontheffing van bepaalde verplichtingen die gelden volgens de 
wet. Daarnaast kan de startende ondernemer beroep doen op een renteloze lening voor bijvoorbeeld 
bedrijfsmateriaal of marktonderzoek. De renteloze lening komt tot uiting als bijzondere bijstand.  
Gedurende het overgangsjaar is sprake van WWB of WIJ. Wordt aansluitend aan het 
voorbereidingsjaar het zelfstandig ondernemerschap voortgezet dan wordt de WWB beëindigd en 
volgt de overgang naar een ‘nieuwe’ BBZ uitkering. 
 

Toelichting op registratie van gegevens  
 
In geval van wijziging van kenmerken gedurende de verslagmaand 
Kenmerken kunnen gedurende de verslagmaand aan wijziging onderhevig zijn. Meest tot de 
verbeelding sprekend is daarbij de wijziging van leefvorm (zie hierna) of de overgang van 
alleenstaand naar gehuwd of ongehuwd samenwonend (voor de bijstand). 
Algemeen geldt dat een kenmerk wordt gevuld naar de stand op de laatste dag van de 
verslagmaand. In het geval van een beëindiging wordt het kenmerk ingevuld zoals het van 
toepassing was op de laatste dag dat nog sprake was van een lopende uitkering.  
 
In geval van wijziging van leefvorm 
Als in de verslagmaand de leefvorm is gewijzigd, wordt één record aangeleverd met de meest actuele 
leefvorm. De bedragen gelden voor de gehele verslagmaand, en niet slechts voor dat deel waarin de 
nieuwe leefvorm van toepassing was. 
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Belangrijk is dat de wijziging in leefvorm niet leidt tot het afsluiten met een einddatum van dat deel 
waarin de oude leefvorm van toepassing was. Ook moet het record met de nieuwe leefvorm dezelfde 
begindatum uitkering hebben als de uitkering gebaseerd op de oude leefvorm.  
 
In geval van een waarde ‘niet van toepassing’ of ‘onbekend’ 
Afhankelijk van de soort uitkering is vulling in een kenmerk ‘verplicht’ of blijft een vulling achterwege. 
Welke situatie van toepassing is, is in hoofdstuk 5 per kenmerk apart aangegeven. Kenmerken waarin 
een vulling verplicht is, maar waar de waarde van de vulling ‘niet van toepassing’ is, worden volledig 
(alle posities) gevuld met negens. Kenmerken die (nog) onbekend zijn, worden volledig (alle posities) 
gevuld met nullen.  
Een uitzondering op deze regels geldt bij de NAW-gegevens (kenmerk 9 t/m 13). Is een NAW-
kenmerk gedeeltelijk onbekend dan wordt dit (onbekende deel) met spaties aangegeven. Is het 
kenmerk geheel onbekend, of niet van toepassing, dan wordt het kenmerk met een nul of met nullen 
gevuld.  
 
In geval van een bruto of netto betaalbaar gesteld bedrag 
Het betaalbaar gestelde bedrag wordt bruto vermeld in geval van uitkeringssoorten IOAW, IOAZ en 
WWIK. Indien sprake is van WWB algemene bijstand, de WIJ inkomensvoorziening, BBZ, WWB 
aanvullende inkomensvoorziening, langdurigheidstoeslag of de toeslag aan zak- of kleedgeld 
gerechtigden dan is sprake van een netto bedrag.  
 
In geval van gedeeltelijk verblijf in een inrichting 
In de situatie dat iemand slechts een gedeelte van de tijd in een inrichting verblijft, worden twee 
records aangeleverd. Eén record heeft betrekking op de ‘thuiswonende’ situatie, het andere record op 
het gedeeltelijke verblijf in een inrichting. Beide records vermelden, naar de feitelijke situatie, 
omgerekende normen.  
 
In geval van betaling van vakantiegeld 
Doorgaans wordt in juni/juli de zogenaamde ‘vakantierun’ gedraaid. Aan klanten wordt op dat moment 
een opgebouwd recht aan vakantiegeld betaalbaar gesteld.  
Het aan bijstandsgerechtigden betaalbaar gestelde vakantiegeld wordt niet aan het CBS geleverd. 
Ook indien vakantiegeld op een ander moment, in verband met het beëindigen van de uitkering, aan 
de klant wordt verstrekt, wordt hierover geen informatie aan het CBS verstrekt. 
 
Het betaalbaar gestelde bedrag wordt altijd aangeleverd exclusief de reservering voor vakantie-
toeslag. Vakantietoeslag wordt ook niet apart aangeleverd. Het betaalbaar gestelde bedrag in juni zal 
dus niet als gevolg van het betaalbaar stellen van vakantiegeld hoger zijn dan in andere maanden. 
Het recht op vakantiegeld wordt ook nooit gesommeerd met overige betaalbaar gestelde bedragen in 
de verslagmaand. 
 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende bedragen die onderdeel uitmaken van 
deze statistiek. Er is te zien wat de relatie is tussen de bedragen en welke kenmerken inclusief dan 
wel exclusief vakantietoeslag moeten worden aangeleverd. 

Soort component +/- Kenmerk  
Landelijke norm Kenmerk 23 Inclusief vakantietoeslag 
Toeslag + 
Verlaging - Kenmerk 24 Inclusief vakantietoeslag 

Bijstandsnorm Kenmerk 25 Inclusief vakantietoeslag 
Vermindering - Kenmerk 26 Inclusief vakantietoeslag 
Inkomsten - Kenmerk 28 Inclusief vakantietoeslag 
Betaalbaar gesteld bedrag  Kenmerk 30 Exclusief vakantietoeslag 
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3 Overzicht kenmerken Bijstandsuitkeringenstatistiek 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 

1 STATISTIEKJAAR [eejj] 
 
2 STATISTIEKMAAND [mm] 
 
3 STATISTIEKCODE 
 WWB algemene bijstand   01 
 IOAW   02 
 IOAZ   03 
 WWIK   07 
 WWB, periodieke aanvullende inkomensvoorziening  11 
 WWB, eenmalige aanvullende inkomensvoorziening  12 
 BBZ   14 
 WIJ inkomensvoorziening   18 
 
4 NAAM SOFTWAREPAKKET 
 CiVision Uitkeringen    cwz 
 GWS4all   gws 
 Socrates (WiGo4It)   dhg 
 Pakket van gemeente Leiden   ldn 
 SzwNet   pla 
 Pakket van de Sociale verzekeringsbank   aow 
 EBB Rapportage   ebb 
 Central Station   cso 
 Ander pakket   and 
 
5 RELEASE/VERSIENUMMER SOFTWARE [abcdefg] 

6 GEMEENTECODE    
 CBS-gemeentecode   [1234] 
 

GEGEVENS PERSONEN

7 REGISTRATIENUMMER  [abcdefghij] 
 
8 BURGERSERVICENUMMER [123456789] [123456789] 
 niet van toepassing   999999999 
 
9 POSTCODE 
 postcode [1234ab] [1234ab] 
 onbekend/niet van toepassing  000000  000000 
 
10 HUISNUMMER [12345] [12345] 
 onbekend/niet van toepassing  00000  00000 
 
11 HUISLETTER [a] [a] 
 onbekend/niet van toepassing  0  0 
 
12 HUISNUMMERTOEVOEGING [abcd] [abcd] 

onbekend/niet van toepassing  0000  0000 
 
13 AANDUIDING BIJ HUISNUMMER 
 bij by by 
 tegenover to to 
 onbekend/niet van toepassing 00 00 
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PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 

14 GEBOORTEDATUM [eejjmmdd] [eejjmmdd] 
 niet van toepassing   99999999 
 
15 GESLACHT 
 man 1 1 
 vrouw 2 2 
 niet van toepassing  9 

16 HUISVESTING 
 huurder 1 1 
 eigenaar 2 2 
 inwonend 3 3 
 in inrichting 4 4  
 adresloos 5 5 
 geen vaste woon- of verblijfplaats en      
 niet adresloos 6 6 
 niet van toepassing  9 
 

GEGEVENS UITKERING

17 BEGINDATUM UITKERING   [eejjmmdd] 

18 EINDDATUM UITKERING  [eejjmmdd] 
 niet beëindigd    00000000 
 
19 OORZAAK UITKERING 
 beëindiging studie 01 01 
 beëindiging huwelijk/relatie 02 02 
 afronding kunstvakopleiding 03 03 
 niet kunnen uitvoeren werkleeraanbod 04 04 
 

onvoldoende of weggevallen inkomsten niet uit kunstenaarschap: 
 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 11 11 
 additionele arbeidsplaats  12 12 
 zelfstandig beroep of bedrijf  13 13 
 uitkering werkloosheid  14 14 
 uitkering arbeidsongeschiktheid 15 15 
 alimentatie 17 17 
 andere inkomsten 19 19 
 geaccepteerd werkleeraanbod 20 20 
 

onvoldoende of weggevallen inkomsten uit kunstenaarschap: 
 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 21 21 
 zelfstandig beroep of bedrijf 22 22 
 

andere oorzaak 39 39 
 oorzaak bij partner 40 40 
 niet van toepassing  99 
 
20 ONTHEFFING ARBEIDSVERPLICHTING VAN TOEPASSING 

ja 1 1 
 nee 2 2 
 niet van toepassing 9 9 
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PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 

21 NADERE CLASSIFICATIE BBZ 
 zelfstandige, beginnend 1 1 
 zelfstandige, oudere 2 2 
 zelfstandige, beëindigende 3 3 
 zelfstandige, afwachting WAJONG 4 4  
 zelfstandige, overig 5 5 
 niet van toepassing 9 9  
 
22 LEEFVORM LANDELIJKE NORM /GRONDSLAG 

alleenstaande   1 
 alleenstaande ouder   2 
 gehuwden en ongehuwd samenwonenden   3 
 anders   4 
 
23 BEDRAG LANDELIJKE NORM / GRONDSLAG  [1234] 
 
24 BEDRAG AFWIJKING LANDELIJKE NORM  
 DOOR GEMEENTELIJK BELEID [a1234] 
 niet van toepassing    99999 
 
25 BEDRAG BIJSTANDSNORM  [1234] 

26 BEDRAG VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING [1234] 
niet van toepassing    9999 

 
27 REDEN VERMINDERING N.A.V. AFSTEMMING 
 reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling  1 
 reden op het vlak van de inlichtingenplicht   2 
 agressie   3 
 overig   4 
 niet van toepassing   9 
 
28 BEDRAG INKOMSTEN [a1234] 
 niet van toepassing    99999 
 
29 SOORT INKOMSTEN (max. 5 verschillende soorten in te vullen) 

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking   11     
 inkomen uit zelfstandige arbeid   13     
 werkloosheidsuitkering    14     
 uitkering arbeidsongeschiktheid   15     
 alimentatie   17     
 vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)   18 
 geaccepteerd werkleeraanbod   20 
 

inkomsten uit kunstenaarschap: 
 in dienstbetrekking/uitkering ziekte   21 
 zelfstandig beroep of bedrijf   22 
 

heffingskortingen    31     
 andere inkomsten   98     
 niet van toepassing   99     
 
30 BETAALBAAR GESTELD BEDRAG UITKERING   [123456] 
 niet van toepassing    999999     
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PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 

31 REDEN BEËINDIGING UITKERING 
 aanvang studie 01 01 
 aangaan relatie 02 02 
 bereiken leeftijd van 27 of 65 jaar 03 03 
 overlijden 04 04 
 

verkregen inkomsten uit: 
 arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 11 11 
 zelfstandig beroep of bedrijf 13 13 
 uitkering werkloosheid 14 14 
 uitkering arbeidsongeschiktheid 15 15 
 alimentatie  17 17 
 vermogensopbrengsten 18 18 
 ander inkomen  19 19 
 geaccepteerd werkleeraanbod 20 20 
 

inkomsten uit kunstenaarschap 
 in dienstbetrekking/uitkering ziekte 21 21 
 zelfstandig beroep of bedrijf 22 22 
 

administratieve redenen: 
 geen inlichtingen  31 31 
 verhuizing naar andere gemeente  32 32 
 verhuizing naar buitenland  33 33 
 

wetstechnische redenen: 
 niet voldaan aan progressie-eis 51 51 
 niet voldaan aan beroepsmatigheidseis 52 52 
 bereiken maximale uitkeringstermijn 53 53 
 

beëindiging inkomensvoorziening WIJ: 
 weigering opvolgend werkleeraanbod 61 61 
 werkleeraanbod ingetrokken op grond van art. 21 62 62 
 

oorzaak bij partner 97 97 
 andere oorzaak 98 98 
 niet van toepassing 99 99  
 
AANVULLENDE INKOMENSVOORZIENING

32 KOSTENSOORT  
 

Directe levensbehoeften    
 kleding of schoeisel    01  
 toeslag voormalig eenoudergezinnen   02 
 langdurigheidstoeslag   03 
 eenmalig levensonderhoud    04  
 verwarmings- en verlichtingskosten    05 

maaltijdvoorziening    06  
 toeslag boven de norm    07  
 aanvullende bijstand < 21 jaar    08  
 overige algemene levensbehoeften    09  
 

Voorzieningen voor het huishouden  
 huishoudelijke hulp of gezinshulp    10  
 overige kosten in verband met huishouding   19  
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PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 

Voorzieningen voor wonen 
 kosten inrichting en/of huisraad    20  
 verhuiskosten    22  
 woonkosten tot huurgrens   23 
 woonkosten boven huurgrens    24 
 voorzieningen voor gehandicapten en ouderen    25 
 overige kosten in verband met woonvoorzieningen   29 
 

Voorzieningen voor opvang 
 opvang/huisvesting in pension of hotel   30  
 kinderopvang (niet uitstroombevordering)   32  
 overige opvang   39  

 
Kosten uit maatschappelijke zorg 

 vervoerskosten   41 
 overige kosten uit maatschappelijke zorg   49  
 

Financiële transacties 
schuldsanering   51  

 arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekering  54  
 rechtsbijstand   56 
 overige kosten financiële transacties   59  

 
Uitstroombevordering 

 studie- en omscholingskosten   60 
 bedrijfsdoeleinden   61 
 reiskosten arbeid of scholing   63 
 kinderopvang arbeid of scholing   64  
 overige kosten ter vermindering bijstand   69 

 
Medische dienstverlening 

 dieetkosten en kosten geneesmiddelen   71 
 kosten hulpmiddelen   72  
 kosten gespecialiseerde (ziekenhuis)zorg   73  
 kosten tandarts   74 
 overige kosten (para)medische hulp   79 

 
Overige kostensoorten 

 begrafeniskosten   80  
 overige niet indeelbare kosten   81 
 

Kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand 
 met terugwerkende kracht verstrekte langdurigheidstoeslag  91 
 premie zorgverzekering aan zak- en kleedgeldgerechtigden  92 
 (eenmalige) uitgaven in het kader van armoedebeleid (WWB, art. 35)  93 
 
33 TOEPASSING CATEGORIALE VERLENING BIJZONDERE BIJSTAND 
 chronisch zieken/gehandicapten   1 
 personen van 65 jaar en ouder   2 
 langdurigheidstoeslag   3 
 ouders met schoolgaande kinderen    4 
 niet van toepassing   9 
 
34 BERICHTGEVERCODE   [1234] 

code van de berichtgever   
 
35 DATUM INVOERING ADMINISTRATIE   [eejjmmdd] 
 



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 22

4 Leeswijzer ‘Toelichting per kenmerk’ 
 

In hoofdstuk 5 ‘Toelichting per kenmerk’ is per kenmerk naast de richtlijn voor een juiste vulling of 
afleiding in het kenmerk het overzicht opgenomen met het mogelijk toegestaan waardebereik in dat 
kenmerk. Dit waardebereik is vervolgens verdeeld naar het toegestaan waardebereik per soort 
uitkering.   
 
Ter illustratie is hieronder de tabel geplaatst voor het kenmerk huisvesting. Het toegestaan 
waardebereik per soort uitkering is hiermee in één oogopslag te beoordelen.  
Zo wordt uit het overzicht snel duidelijk dat de mogelijke waarde 5, bij de IOAW, de IOAZ, WWIK en 
BBZ niet is toegestaan. 
 

���� Het toegestaan waardebereik in dit kenmerk verschilt per soort uitkering (statistiekcode) 

Huisvesting: toegestaan waardebereik per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 16   Huisvesting       
huurder   1 1 1 1 1 1 1
eigenaar   2 2 2 2 2 2 2
inwonend   3 3 3 3 3 3 3
in inrichting   4 4 4 4 4 4
adresloos   5 5 5
geen vaste woon- of verblijfplaats en     
niet adresloos   6 6 6 6 6 6 6
niet van toepassing   9 9 9 9 9 9 9

Naast het feit dat het toegestaan waardebereik kan verschillen per soort uitkering, geldt ook dat 
bepaalde kenmerken bij bepaalde soorten uitkeringen in het geheel niet worden uitgevraagd. Zo zijn 
er kenmerken die wel moeten worden ingevuld indien er sprake is van WWB algemene bijstand, maar 
die niet, ofwel met spaties worden gevuld indien er sprake is van een uitkering ingevolge de WWIK. 
 
Een voorbeeld hiervan is het kenmerk 20 ‘ontheffing arbeidsverplichting van toepassing’.  
Dit kenmerk wordt altijd ingevuld voor persoon1 én persoon2 indien sprake is van WWB algemene 
bijstand, IOAW, IOAZ. Als sprake is van WWIK, BBZ, WWB aanvullende bijstand of de WIJ 
inkomensvoorziening wordt geen vulling verwacht én wordt het kenmerk in het record met spaties 
gevuld. Deze omstandigheid wordt, eveneens in tabelvorm, bij het betreffende kenmerk 
gepresenteerd. Onderstaande tabel is hiervan een voorbeeld. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met ontheffing arbeidsverplichting (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 20   Ontheffing arbeids- 

verplichting van toepassing    ���� ���� ���� spatie spatie 
 

spatie 
 

spatie 

Per kenmerk kunnen beide omstandigheden tegelijkertijd van toepassing zijn. 
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5 Toelichting per kenmerk 
 

Kenmerk 1 Statistiekjaar  
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Statistiekjaar    [eejj] 
 
Het kenmerk wordt gevuld met het jaar van de periode waarop de berichtgeving betrekking heeft. 
Het jaar wordt in 4 cijfers weergegeven, bijvoorbeeld 2010. 
 

Kenmerk 2  Statistiekmaand 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Statistiekmaand   [mm] 
 
Iedere levering heeft betrekking op een bepaalde verslagmaand. Dit is altijd een kalendermaand. 
Ingevuld wordt de numerieke aanduiding van de maand waarop de berichtgeving betrekking heeft. 
Voorbeeld: februari wordt ingevuld als 02. 
 

Kenmerk 3  Statistiekcode 
 
De statistiekcode identificeert de soort uitkering.  
De code geeft per record aan op welk soort uitkering de informatie in het record betrekking heeft. De 
soort uitkering, zoals door het CBS benoemd, stemt hiermee precies overeen met de soort uitkering 
zoals deze in de uitkeringenadministratie van de berichtgever voorkomt.   
 
Binnen de bijstandsuitkeringenstatistiek worden de volgende statistiekcodes onderscheiden: 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
WWB algemene bijstand 01 
IOAW 02  
IOAZ 03 
WWIK 07 
WWB, periodiek verstrekte bijzondere bijstand 11  
WWB, eenmalig verstrekte bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag 12  
BBZ 14 
WIJ inkomensvoorziening 18  
 
Binnen statistiekcode 01 wordt door het CBS op basis van het kenmerk huisvesting nog een nader 
onderscheid gemaakt naar de uitkeringssoorten: 
 

code huisvesting omvat  
Uitkering aan een thuiswonende 1, 2, 3  huurders, eigenaren, inwonenden  
Uitkering aan een persoon in een inrichting 4  in inrichting 
Uitkering aan een adresloze 5  adreslozen 
Uitkering aan een overige adresloze 6  adreslozen, overig 
 

Kenmerk 4  Naam softwarepakket 
 
Onder dit kenmerk wordt met een drie-letterige code het softwarepakket aangegeven waarmee de 
gegevens voor deze statistiek zijn geregistreerd en waarmee de BUS-levering is aangemaakt. 
Hieronder is een overzicht gegeven van mogelijke pakketten naar de stand van 1 januari 2010.  
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
CiVision Uitkeringen van Getronics PinkRoccade cwz 
GWS4all van Centric gws 
Pakket van gemeente Amsterdam ams 



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 24

Socrates (WiGo4It) dhg 
Pakket van gemeente Leiden ldn 
Pakket van de Sociale verzekeringsbank aow 
SzwNet van Planconsult pla 
EBB Rapportage van Horlings en Eerbeek ebb 
Central Station van Obec Software Engineering BV cso 
Ander pakket and 
 
Als een softwarepakket in gebruik is genomen, waarvoor nog geen identificatie in bovenstaand 
overzicht voorkomt, dient de berichtgever daarover contact op te nemen met het CBS. Er wordt dan 
een code voor het nieuwe softwarepakket toegevoegd. Totdat een nieuwe code is toegewezen kan 
tijdelijk ‘and’ worden gebruikt. 
 

Kenmerk 5 Release/versienummer software 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Release/versienummer software   [abcdefg] 

Het release- en versienummer van het softwarepakket waarmee de BUS-levering wordt aangemaakt.  
 

Kenmerk 6  Gemeentecode 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Gemeentecode   [1234] 
 
Voor de gemeentecode wordt de nummering aangehouden van de CBS-codelijst Nederlandse 
Gemeenten. De gemeentecode bestaat uit 4 cijfers. 
 

Kenmerk 7  Registratienummer 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Registratienummer [abcdefghij] 
 
Het registratienummer identificeert binnen de administratie van de berichtgever het elektronisch 
dossier van een klant. Het dossier kan betrekking hebben op één specifieke soort uitkering van de 
klant. Een klant kan meerdere soorten uitkeringen hebben, en dus ook meerdere registratienummers. 
 
De gemeente is vrij het registratienummer naar eigen inzicht samen te stellen, mits het aantal posities 
niet groter is dan 10 en het registratienummer rechts is uitgelijnd. Het registratienummer wordt in 
combinatie met het burgerservicenummer van de klant gebruikt als 'sleutel' om in een later stadium 
gegevens van diens uitkering terug te kunnen vinden in de administratie van de berichtgever. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij terugkoppeling over de kwaliteit. 
 

Kenmerk 8  Burgerservicenummer 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Burgerservicenummer [123456789] [123456789] 
niet van toepassing   999999999 
 
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek identificerend persoonsnummer voor iedereen die een 
relatie heeft met de Nederlandse overheid. Het BSN voldoet aan bepaalde voorwaarden, waaronder 
de 11-proef. Het BSN wordt naar rechts uitgelijnd, en indien van toepassing links aangevuld met 
nullen. 
 
Het CBS kan alleen records verwerken waarin voor persoon1 én, indien van een mede-
bijstandsgerechtigde sprake is, persoon2 een geldig burgerservicenummer is ingevuld. 
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Toekenning van een nieuw BSN, bij eerste inschrijving in de GBA, vindt plaats door de afdeling 
Burgerzaken van de gemeente. Bij het toekennen van een BSN wordt door Burgerzaken 
gecontroleerd of de betreffende persoon al over een BSN beschikt of dat er ooit een BSN (sofi-
nummer) aan deze persoon is toegekend. De toekenning en de daaraan voorafgaande controle 
gebeuren met behulp van het gemeentelijk GBA-systeem. 
Niet-ingezetenen worden geregistreerd in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). Bij registratie van 
niet-ingezetenen krijgen niet-ingezetenen een burgerservicenummer.  
 
Het burgerservicenummer wordt voor persoon1 altijd vermeld, dus ook als bijvoorbeeld uitsluitend een 
uitkering als aanvullende inkomensvoorziening wordt verstrekt of als het gaat om een persoon van 65 
jaar of ouder. Als in de bijstandsuitkering een mede-bijstandsgerechtigde (persoon2) is inbegrepen, 
dan wordt ook van deze persoon het eigen burgerservicenummer vermeld. Als in de bijstandsuitkering 
geen mede-uitkeringsgerechtigde is inbegrepen, dan wordt dit kenmerk voor deze persoon met 
negens gevuld.  
 
Met het burgerservicenummer is het mogelijk gegevens over verschillende perioden met elkaar te 
verbinden. Bijvoorbeeld om in- en uitstroomgegevens in kaart te brengen. Ook is het mogelijk om een 
uitkeringsontvanger te 'volgen', bijvoorbeeld bij verhuizingen tussen gemeenten om na te gaan of er 
sprake is van voortzetting van de uitkering. Tevens biedt het burgerservicenummer de mogelijkheid tot 
statistische analyses die gebaseerd zijn op koppeling met andere gegevensbestanden. 
 

Kenmerken 9 t/m 13: adresgegevens

De kenmerken postcode, huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging en aanduiding bij 
huisnummer worden exact gevuld met de gegevens zoals deze zijn vermeld in de Gemeentelijke 
Basis Administratie (GBA). Het doel van deze kenmerken is om bij administratief vertraagde instroom 
ná een gemeentelijke herindeling te kunnen herleiden in welke gemeente de bijstandsgerechtigde(n) 
woonachtig was/waren vóór de herindeling. Daarnaast bieden adresgegevens een hulpmiddel om, 
indien er sprake is van zowel een WWB algemene bijstandsuitkering als een WIJ uitkering aan één 
huishouden, de beide apart geleverde uitkeringen te herleiden tot dat ene huishouden.      
 
Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering is het hebben van een adres noodzakelijk. Een 
zwervende dakloze heeft geen adres, maar kan wel aanspraak maken op bijstand. Ten behoeve van 
de zwervende daklozen is daartoe in het Besluit WWB 2007 geregeld dat zij een bijstandsuitkering 
kunnen aanvragen bij één van de speciaal daarvoor aangewezen gemeenten. Deze zogenaamde 
centrumgemeenten bepalen, zo nodig in overleg met het CBS, op welke wijze een vulling in de 
adresgegevens van de zwervende dakloze tot stand komt.  
Als in de bijstandsuitkering geen mede-bijstandsgerechtigde (persoon2) is inbegrepen, dan worden 
deze kenmerken voor persoon2 met één of meer nullen gevuld. Vulling met een nul of met nullen is 
van toepassing indien één of meer van de kenmerken huisletter, huisnummer-toevoeging en 
aanduiding bij huisnummer niet van toepassing zijn, of dat zij feitelijk wel van toepassing zijn, maar 
geheel onbekend. 
 

Kenmerk 9  Postcode 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Postcode [1234ab] [1234ab] 
onbekend/niet van toepassing  000000  000000 
 
De postcode is de officiële codering van TNT Post voor een Nederlands postadres, bestaande uit een 
numeriek deel en een alfabetisch deel. Iedere postcode moet voorkomen in de TNT Postcodetabel. 
Indien een Postcode slechts voor een deel bekend is dan wordt het kenmerk op de betreffende 
posities gevuld met de bekende waarden en de overige onbekende posities met spaties. 
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Kenmerk 10  Huisnummer 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Huisnummer [12345] [12345] 
onbekend/niet van toepassing  00000  00000 
 
Het huisnummer is de numerieke aanduiding zoals deze door de gemeente aan het object is 
toegekend. Het huisnummer wordt naar rechts uitgelijnd. Indien het huisnummer uit minder dan 5 
posities bestaat, dan wordt iedere positie links van de numerieke aanduiding gevuld met een spatie.  
 

Kenmerk 11  Huisletter 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Huisletter [a] [a] 
onbekend/niet van toepassing  0  0 
 
De huisletter zoals deze door de gemeente in aanvulling op het huisnummer aan het object is 
toegekend.  
 

Kenmerk 12 Huisnummertoevoeging 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Huisnummertoevoeging [abcd] [abcd] 
onbekend/niet van toepassing  0000  0000 
 
De huisnummertoevoeging zoals deze door de gemeente in aanvulling op het huisnummer aan het 
object is toegekend. Het gaat om die letters of tekens die nodig zijn om, in aanvulling op het 
huisnummer en de huisletter, de brievenbus te vinden.  
 
De alfanumerieke aanduiding wordt naar rechts uitgelijnd. Als de alfanumerieke aanduiding minder 
dan 4 posities inneemt dan worden de posities links van de aanduiding gevuld met spaties.  
 

Kenmerk 13  Aanduiding bij huisnummer 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
bij  by by 
tegenover to to 
onbekend/niet van toepassing 00 00 
 
Het gaat om de aanduiding die wordt gebruikt voor adressen die niet zijn voorzien van de gebruikelijke 
straatnaam en huisnummeraanduidingen. Mogelijke waarden zijn by (=bij) en to (= tegenover). 
 

Kenmerk 14  Geboortedatum 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
Geboortedatum [eejjmmdd] [eejjmmdd] 
niet van toepassing   99999999 
 
De geboortedatum wordt van zowel persoon1 als van de eventuele mede-bijstandsgerechtigde 
(persoon2) vermeld. Als er geen mede-bijstandsgerechtigde voorkomt, dan wordt het kenmerk voor 
persoon2 met negens gevuld. Dit kenmerk dient gevuld te worden met de geboortedatum, exact zoals 
deze is vermeld in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).  
 
Wordt de geboortedatum van persoon1 en, indien van toepassing, persoon2 niet (juist) 
ingevuld, dan heeft dit gevolgen voor de verwerking door het CBS. 
Het CBS vult een onvolledige datum aan met default waarden. Het is mogelijk dat de leeftijd daardoor 
onjuist wordt afgeleid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de kwaliteit van de statistiek, maar beïnvloed 
mogelijk ook het vast te stellen aantal uitkeringen in het kader van de Financiële-verhoudingswet. 
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Kenmerk 15  Geslacht 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
man  1 1 
vrouw  2 2 
niet van toepassing  9 

Met deze code wordt de sekse van een persoon (mannelijk of vrouwelijk) ingevuld, zoals deze bij 
diens geboorte formeel is vastgesteld of nadien formeel is gewijzigd. Het geslacht wordt van zowel 
persoon1 als van de eventuele mede-bijstandsgerechtigde (persoon2) vermeld. Als er geen mede-
bijstandsgerechtigde voorkomt, dan wordt het kenmerk voor persoon2 met een negen gevuld. 
 

Kenmerk 16 Huisvesting 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
huurder 1 1 
eigenaar 2 2 
inwonend 3 3 
in inrichting 4 4  
adresloos 5 5 
geen vaste woon- of verblijfplaats én  
niet adresloos 6 6 
niet van toepassing  9 
 
Met het CBS kenmerk huisvesting wordt de relatie van een persoon/bewoner tot zijn soort huisvesting 
of onderkomen aangegeven, waarbij een huis, appartement, woonwagen of woonschip voorbeelden 
zijn van een onderkomen.  
Bijvoorbeeld: het onderkomen van een persoon is een (rijtjes)huis. De persoon huurt dit huis. Bij dit 
kenmerk wordt in dit voorbeeld bij deze persoon code 1 (huurder) ingevuld. 
 
De huisvesting wordt van zowel persoon1 als van de eventuele mede-bijstandsgerechtigde (persoon2) 
vermeld. Als er geen mede-bijstandsgerechtigde voorkomt, dan wordt het kenmerk voor persoon2 met 
een negen gevuld. De invulling van dit kenmerk wordt per bijstandsgerechtigde bepaald.  
 

���� Het toegestaan waardebereik in dit kenmerk verschilt per soort uitkering (statistiekcode) 

Huisvesting: toegestaan waardebereik per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 16   Huisvesting       

huurder   1 1 1 1 1 1 1
eigenaar   2 2 2 2 2 2 2
inwonend   3 3 3 3 3 3 3
in inrichting   4 4 4 4 4 4
adresloos   5 5 5
geen vaste woon- of verblijfplaats en     
niet adresloos   6 6 6 6 6 6 6
niet van toepassing   9 9 9 9 9 9 9

Toelichting op het waardenbereik. 
 
1 Huurder 
Deze code wordt gebruikt voor een persoon die een (deel van een) onderkomen huurt of naar 
evenredigheid bijdraagt aan de verschuldigde huur. Het maakt niet uit of de persoon hoofdhuurder, 
onderhuurder of medehuurder is. De code geldt ook voor kamerbewoners, voor kostgangers en voor 
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personen die gezamenlijk een onderkomen bewonen, waarbij ieder een deel van de huur betaalt of 
waarbij de huur onderling wordt verrekend. 
Zijn aan een onderkomen geen kosten verbonden én wordt dit onderkomen voor het overige bewoond 
zoals geldt voor een huurder, bijvoorbeeld bij een dienstwoning of bij een gekraakte woning, dan is 
deze code ook van toepassing. 
2 Eigenaar 
De betrokkene is - al dan niet met anderen - eigenaar én bewoner van een onderkomen. 
3 Inwonend 
Deze codering is van toepassing als de betrokkene bij anderen woont en in het geheel niet of slechts 
in beperkte mate huur betaalt of bijdraagt aan de kosten van de woning. 
Over het algemeen zal deze codering van toepassing zijn bij kinderen die bij hun ouders inwonen en 
ouders die bij hun kinderen inwonen.  
In situaties van medehuurder of gedeeltelijk eigendom, kan code 1 of 2 van toepassing zijn. 
4 In inrichting 
De betrokkene verblijft (voltijd of deeltijd) in een inrichting ter verpleging of verzorging zoals bedoeld in 
artikel 1, onderdeel g van de WWB. Voor personen die tot de adreslozen (Besluit WWB 2007) behoren 
is code 5 van toepassing. Als een adresloze echter in een inrichting wordt verpleegd of verzorgd wordt 
code 4 (in inrichting) ingevuld. 
5 Adresloos 
Bedoeld worden hier ‘zwervende adreslozen’.  
Voor de bijstandsverlening aan adreslozen zijn 43 specifieke gemeenten aangewezen (zie bijlage bij 
deze richtlijnen). Tot deze groep behoren personen die niet beschikken over een adres als bedoeld in 
artikel 1 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). 
Het gaat om de personen die: 
- geen adres (woonadres of briefadres) hebben; 
- niet langdurig gebruik maken van zelfstandige huisvesting of van residentiële huisvesting 
 (opvangcentra, maar ook ziekenhuizen en gevangenissen); 
- geen onderdak bij familie en vrienden hebben;  
- veelal een zwervend bestaan leiden en de nacht doorbrengen op straat, in parken, portieken, 
 openbare gebouwen en andere plaatsen die enige beschutting bieden tegen weer en wind; 
- soms een beperkt aantal nachten doorbrengen in opvangcentra. 
Adreslozen leiden dus qua voorgeschiedenis, leefstijl en persoonskenmerken (in samenhang bezien) 
een zwervend bestaan. Hieronder vallen dus niet personen die tijdelijk dak- en thuisloos zijn en 
gebruik maken van een voorziening voor maatschappelijk opvang. 
De verlening van bijstand aan adreslozen is geregeld in artikel 11 van het Besluit WWB 2007. 
6 Geen vaste woon- of verblijfplaats en niet adresloos 
Deze code is ten eerste van toepassing op personen die beroepshalve geen vaste woon- of verblijf-
plaats hebben (bijvoorbeeld kermisexploitanten die in een woonwagen wonen of binnenschippers die 
hun schip als feitelijke verblijfplaats hebben). Daarnaast worden onder deze code geregistreerd dak- 
en thuislozen met een adres volgens de Gemeentelijke Basis Administratie, voor zover deze personen 
niet behoren tot de groep ‘zwervende adreslozen’. 
Personen die feitelijk niet over een adres beschikken maar, conform het Besluit WWB 2007, van 
aangewezen centrumgemeenten bijstand ontvangen, worden dus niet onder deze code onder 
gebracht, maar onder code 5. 
 

Kenmerk 17 Begindatum uitkering 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
begindatum uitkering   [eejjmmdd] 
 
De begindatum uitkering is de datum van de eerste dag waarop het recht op algemene bijstand 
formeel van toepassing is. Het gaat om de begindatum uitkering die is opgenomen in de eerste 
toekenningsbeschikking van de betreffende uitkering. In principe wijzigt de eenmaal formeel 
vastgestelde begindatum niet gedurende het bestaan van deze uitkering.  
Enige uitzondering op deze regel is dat de in de beschikking genoemde begindatum wordt gewijzigd 
op grond van een bezwaarschrift. De nieuwe datum wordt vanaf dat moment als begindatum uitkering 
geleverd. Het CBS ontvangt in het record naast de nieuwe begindatum eenmalig tevens financiële 
gegevens die het gevolg zijn van deze aanpassing.  
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Indien de informatie in het record betrekking heeft op bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag dan 
wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
Een vulling met spaties is eveneens van toepassing indien sprake is van opgave van kosten onder 
vermelding van een kostensoort in de kostengroep 90. Het gaat hierbij om opgegeven kosten die geen 
bijzondere bijstand betreffen, zoals bijvoorbeeld de premie zorgverzekering voor zak- en 
kleedgeldgerechtigden.   
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een begindatum uitkering (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 17   Begindatum uitkering    ���� ���� ���� ���� spatie ���� ����

Iedere formeel toegekende uitkering heeft één specifieke begindatum waarop het recht op bijstand 
(ooit) is ontstaan. Deze begindatum wijzigt niet. Ook niet als sindsdien wijzigingen in de beschikking 
zijn aangebracht door een gewijzigd normbedrag (bijvoorbeeld door een gewijzigde leefvorm) of door 
wijzigingen in voorwaarden die aan de uitkering verbonden zijn. Herbeoordeling van een bestaande 
uitkering mag evenmin leiden tot een nieuwe begindatum van de bijstand en ook de verandering van 
softwarepakket mag geen gevolgen hebben voor de begindatum. 
Enkele andere voorbeelden van omstandigheden die niet leiden tot aanpassing van de begindatum 
zijn:  
- een tijdelijke opschorting, bijvoorbeeld omdat niet aan de inlichtingenplicht is voldaan; 
- bij herlevend recht op bijstand binnen 30 dagen na de formele beëindigingsdatum van een 

uitkering; 
- wijziging in één van de andere kenmerken in de uitvraag voor de bijstandsuitkeringenstatistiek.  
 
Per uitkering wordt slechts één begindatum vermeld, ook als de bijstandsverlening aan één van de 
bijstandsgerechtigden feitelijk pas op een later tijdstip is begonnen. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen 
als één van de partners in verband met een tijdelijke uitsluiting door studie pas vanaf een latere datum 
recht op bijstand krijgt.  
 
Verhuizing naar een andere gemeente, waarbij in de nieuwe gemeente opnieuw sprake is van 
recht op bijstand én bijstandsverlening plaatsheeft, leidt tot een nieuwe begindatum. 
In de oude gemeente wordt de daar lopende uitkering formeel beëindigd. Als reden voor de 
beëindiging wordt ‘verhuizing naar een andere gemeente’ opgegeven. In de nieuwe gemeente volgt 
op de aanvraag van de, voor die gemeente, nieuwe cliënt eventueel toekenning van een ‘nieuwe’ 
uitkering met een nieuwe begindatum. Het gaat om de begindatum uitkering die is opgenomen in de  
toekenningsbeschikking van die nieuwe uitkering. Het is gewenst dat als oorzaak uitkering die oorzaak 
wordt opgegeven die van toepassing was bij de oude gemeente.    
 
De overgang van een bepaalde soort uitkering naar een andere soort uitkering heeft altijd een 
nieuwe begindatum voor die nieuwe uitkering tot gevolg indien daarbij een nieuwe 
toekenningsbeschikking op de vervolguitkering is afgegeven. 
De begindatum voor de nieuwe uitkering is de begindatum die is opgenomen in deze eerste 
toekenningsbeschikking. De lopende uitkering wordt uiteraard eerst formeel beëindigd. Voorbeelden 
van dergelijke overgangen zijn de overgang van WIJ naar WWB en de overgang van WWB naar BBZ.  
 

Kenmerk 18 Einddatum bijstand 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
einddatum uitkering   [eejjmmdd] 
 
De einddatum uitkering is de datum van de laatste dag waarop het recht op algemene bijstand nog 
formeel van toepassing is. Het beëindigen van een uitkering voldoet hierbij uiteraard aan de wettelijke 
bepalingen die hieromtrent zijn opgesteld.  
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Bijvoorbeeld: een uitkering WWB algemeen wordt met ingang van 1 januari 2010 beëindigd omdat de 
bijstandsgerechtigde(n) vanaf dat moment de beschikking verkrijgen over inkomsten die hoger zijn 
dan de geldende norm. De laatste dag waarop het recht op de algemene bijstand nog formeel van 
toepassing is, is 31 december 2009. In dit kenmerk wordt 20091231 ingevuld. 
 
Op basis van stap 2 in de voorschriften voor een juiste afbakening van de populatie (‘wijziging van 
einddatum in de verslagmaand’) wordt ook informatie geleverd over uitkeringen met een einddatum in 
het verleden. 
Bijvoorbeeld: een uitkering is lopend in 2009. In januari 2010 wordt bekend dat per 1 juli 2009 alsnog 
een andere uitkering is toegekend. In januari wordt daarom als einddatum 30 juni 2009 in het systeem 
ingevoerd. Deze ‘beëindiging met terugwerkende kracht’ wordt meegeleverd in de levering over 
januari 2010. In de administratie van de berichtgever ontstaat gelijktijdig een vordering over de 
periode 1 juli 2009 t/m 31 december 2009, waarbij verrekening plaatsvindt met die andere uitkering.     
 
In het geval van een niet-beëindigde uitkering wordt de einddatum gevuld met de waarde ‘00000000’. 
Er wordt in dit kenmerk bij voorkeur geen einddatum in de toekomst ingevuld. 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op bijzondere bijstand dan wordt dit kenmerk 
gevuld met spaties.  
Een vulling met spaties is eveneens van toepassing indien sprake is van opgave van kosten onder 
vermelding van een kostensoort in de kostengroep 90. Het gaat hierbij om opgegeven kosten die geen 
bijzondere bijstand betreffen, zoals de toeslag op de norm voor zak- en kleedgeldgerechtigden 
waarmee de premie zorgverzekering kan worden betaald.   
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een einddatum uitkering (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 

WIJ 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 18   Einddatum uitkering    ���� ���� ���� ���� spatie ���� ����

Diverse omstandigheden kunnen aanleiding zijn om een lopende uitkering te beëindigen. Voorbeelden 
hiervan zijn het bereiken van de 65 jarige leeftijd of het verkrijgen van inkomsten boven de geldende 
bijstandsnorm. Indien een uitkering in de loop van de maand wordt beëindigd, waardoor de gemeente 
moet berekenen voor hoeveel dagen uitkering moet worden verstrekt, dan geldt dat de einddatum 
bijstand de laatste dag is die meetelt bij de bepaling van de hoogte van de uitkering.  
 
Bij herlevend recht op bijstand binnen 30 dagen na formele beëindigingsdatum van een uitkering, 
dient de oorspronkelijke situatie van de beëindigde uitkering te worden hersteld.  
 
Een lopende uitkering wordt altijd beëindigd bij de overgang naar een andere soort uitkering 
indien daarbij een nieuwe toekenningsbeschikking op de vervolguitkering is afgegeven. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de overgang van WIJ naar WWB, of bij de overgang van WWB naar BBZ.  
 

Kenmerk 19 Oorzaak uitkering 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
beëindiging studie 01 01 
beëindiging huwelijk/relatie 02 02 
afronding kunstvakopleiding 03 03 
niet kunnen uitvoeren werkleeraanbod 04 04  

onvoldoende of weggevallen inkomsten niet uit kunstenaarschap: 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 11 11 
additionele arbeidsplaats  12 12 
zelfstandig beroep of bedrijf  13 13 
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PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
uitkering werkloosheid  14 14 
uitkering arbeidsongeschiktheid 15 15 
alimentatie 17 17 
andere inkomsten 19 19 
geaccepteerd werkleeraanbod 20 20 

onvoldoende of weggevallen inkomsten uit kunstenaarschap: 

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 21 21 
zelfstandig beroep of bedrijf 22 22 

andere oorzaak 39 39 
oorzaak bij partner 40 40 
niet van toepassing  99 
 
Bij dit kenmerk wordt de aanleiding voor de uitkeringsverstrekking vermeld, zoals deze werd 
vastgesteld bij beoordeling van de aanvraag van de uitkering. Het gaat dus om het aangeven van 
die situatie die heeft geleid tot de bijstandsverstrekking.  
Is het recht op bijstand door een samenloop van omstandigheden ontstaan dan wordt de meest van 
toepassing zijnde code aangegeven. Bij de verhuizing naar een andere gemeente blijft de 
oorspronkelijke oorzaak van toepassing.  
Als er geen mede bijstandsgerechtigde (persoon2) is, dan wordt dit kenmerk voor de partner met 
negens gevuld.  
Indien de informatie in het record betrekking heeft op IOAW, IOAZ of op aanvullende inkomens-
voorziening (bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een oorzaak uitkering (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12 14  18 
 
Kenmerk 19   Oorzaak uitkering    ���� spaties spaties ���� spaties ���� ����

���� Het toegestane waardebereik in dit kenmerk verschilt per soort uitkering (statistiekcode) 

Oorzaak uitkering: toegestaan waardebereik per soort uitkering (statistiekcode) 
Soort uitkering  WWB alg  WWIK  BBZ  WIJ inkvz 
Statistiekcode   01  07  14  18 
 
Kenmerk 19   Oorzaak uitkering    

beëindiging studie   01  
beëindiging huwelijk/relatie   02  02  
afronding kunstvakopleiding    03  
niet kunnen uitvoeren werkleeraanbod   04 
 
onvoldoende of  weggevallen inkomsten niet uit kunstenaarschap:  
arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte   11  11  11  
additionele arbeidsplaats  12  
zelfstandig beroep of bedrijf    13  13  13  
uitkering werkloosheid    14  14  
uitkering arbeidsongeschiktheid   15  
alimentatie   17  
andere inkomsten   19  19  19  
geaccepteerd werkleeraanbod   20 
 
onvoldoende of weggevallen inkomsten uit kunstenaarschap:  



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 32

arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte    21  

zelfstandig beroep of bedrijf     22  

andere oorzaak   39  39  39  
oorzaak bij partner   40  40  40  
niet van toepassing   99  99  99  

Toelichting op het waardebereik. 
 
01  Beëindiging studie 
Vanwege onvoldoende inkomsten na beëindiging van studie. 
Bij schoolverlaters zal doorgaans het hebben van onvoldoende inkomsten na het beëindigen van de 
studie als oorzaak van de uitkering gelden. Indien betrokkene binnen 12 maanden na afronding van 
een kunstopleiding een WWIK-uitkering heeft aangevraagd wordt als oorzaak code 03, afronding 
kunstvakopleiding, ingevuld.   
02  Beëindiging huwelijk/relatie 
Vanwege onvoldoende inkomsten na beëindiging van huwelijk of relatie. 
Deze codering heeft betrekking op de situatie dat de betrokkene voor de voorziening in het bestaan 
geheel of gedeeltelijk afhankelijk was van het inkomen van de gewezen partner.  
Deze code wordt ook ingevuld als betrokkene na beëindiging van huwelijk of relatie over onvoldoende 
inkomsten beschikt en vervolgens op basis van zijn kunstenaarschap een WWIK-uitkering aanvraagt.  
03 Afronding kunstvakopleiding 
Vanwege onvoldoende inkomsten na afronding van een kunstvakopleiding. 
Deze code is van toepassing wanneer betrokkene binnen 12 maanden na afronding van de 
kunstvakopleiding een WWIK-uitkering heeft aangevraagd. Een kunstvakopleiding is een opleiding als 
bedoeld in artikel 4, onderdeel c, van de WWIK. Dit is een opleiding op het gebied van de kunst, een 
voortgezette opleiding op het gebied van de kunst of een voortgezette opleiding bouwkunst als 
bedoeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor zover deze opleiding 
gericht is op de uitoefening van het kunstenaarschap, dan wel een daarmee vergelijkbare, door de 
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan te wijzen, opleiding. 
04 Niet kunnen uitvoeren werkleeraanbod 
De jongere over wie het college heeft geoordeeld dat om redenen van lichamelijke, geestelijke of 
sociale aard van de jongere niet kan worden gevergd dat hij uitvoering geeft aan een werkleeraanbod.   
Zorgtaken, voor zover daarmee geen rekening kan worden gehouden door middel van een 
voorziening gericht op arbeidsinschakeling, kunnen worden aangemerkt als reden van sociale aard.  
Wanneer het college vaststelt dat de redenen niet langer aanwezig zijn, wordt aan de jongere alsnog 
een werkleeraanbod gedaan. 
 
Onvoldoende of weggevallen inkomsten niet uit kunstenaarschap: 
Onder 'weggevallen inkomsten niet uit kunstenaarschap' wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk 
vervallen van een inkomstenbron (bijvoorbeeld van loon bij ontslag) of de vermindering daarvan 
(bijvoorbeeld bij vermindering van de inkomsten uit eigen bedrijf), voor zover deze inkomsten niet 
voortvloeien uit kunstenaarschap.    
11  Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 
Vanwege onvoldoende inkomsten na arbeid in dienstbetrekking of uitkering ziekte. 
Het gaat om alle vormen van arbeid, ook die naar hun aard gelijk kunnen worden gesteld met arbeid 
in dienstbetrekking (bijvoorbeeld een uitkering krachtens de Ziektewet).  
12 Additionele arbeidsplaats 
Vanwege onvoldoende inkomsten na een additionele arbeidsplaats. 
Deze code is van toepassing indien betrokkene in het verleden afhankelijk is geworden van een 
bijstandsuitkering vanwege het vervallen van de inkomsten die hij verkreeg uit een arbeidsplaats, die 
mogelijk was op basis van een door gemeente verstrekte loonkostensubsidie.   
13 Zelfstandig beroep of bedrijf 
Vanwege onvoldoende inkomsten na(ast) een zelfstandig beroep of bedrijf. 
De betrokkene oefent het zelfstandige beroep of bedrijf niet meer uit of de inkomsten daaruit zijn 
verminderd of geheel weggevallen, ongeacht of deze situatie naar verwachting blijvend of tijdelijk is. 
14 Uitkering werkloosheid 
Vanwege onvoldoende inkomsten na(ast) een uitkering werkloosheid. 
Onder een uitkering werkloosheid worden alle privaat- of publiekrechtelijke uitkeringen verstaan die op 
grond van werkloosheid worden verstrekt. Dus ook afvloeiing- of bedrijfsbeëindigingregelingen en in 
de vorm van een uitkering op grond van de Toeslagenwet. Deze code is ook van toepassing als de 
reden van bijstandsafhankelijkheid het wegvallen of verminderen van een dergelijke aanvulling is.  
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15 Uitkering arbeidsongeschiktheid 
Vanwege onvoldoende inkomsten na(ast) een uitkering arbeidsongeschiktheid. 
Deze code is van toepassing bij alle publiek- of privaatrechtelijke uitkeringen in verband met 
arbeidsongeschiktheid.  
17 Alimentatie 
Vanwege onvoldoende inkomsten na(ast) alimentatie. 
Deze code geldt bij het geheel of gedeeltelijk wegvallen van alimentatie waardoor over onvoldoende 
bestaansmiddelen kan worden beschikt. Het kan gaan om een beëindiging van de onderhoudsplicht of 
om het niet meer voldoen aan de onderhoudsplicht door de ex-partner.  
19 Andere inkomsten 
Vanwege onvoldoende inkomsten naast andere inkomsten. 
Voorbeelden hiervan zijn publiek- of privaatrechtelijke ouderdom- en nabestaandenuitkeringen, 
pensioenen, inkomsten uit vermogen of bezittingen en inkomsten in natura. 
20 Geaccepteerd werkleeraanbod 
Vanwege geen of onvoldoende inkomsten uit een geaccepteerd werkleeraanbod.  
De cliënt heeft inkomsten vanuit een werkleeraanbod, maar deze inkomsten zijn onvoldoende, 
verminderd of geheel weggevallen.  
Indien een cliënt (tijdelijk) geen uitvoering kan geven aan een werkleeraanbod om redenen van 
lichamelijke, geestelijke of sociale aard (waaraan zorgtaken gelijk kunnen worden gesteld), wordt code 
04 ingevuld.  
Vanaf de datum aanvraag werkleeraanbod tot de ingangsdatum van het werkleeraanbod kan ook 
recht bestaan op inkomensvoorziening. Gedurende die periode zal er geen sprake zijn van inkomen 
uit werkleeraanbod.   
 
Onvoldoende of weggevallen inkomsten uit kunstenaarschap: 
Onder ‘weggevallen inkomsten uit kunstenaarschap’ wordt verstaan: het geheel of gedeeltelijk 
wegvallen van inkomsten die voortvloeien uit kunstenaarschap. 
21  Arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 
Vanwege onvoldoende inkomsten na arbeid in dienstbetrekking of uitkering ziekte (WWIK). 
De code heeft betrekking op alle vormen van kunstenaarschap in dienstbetrekking en op een uitkering 
vanwege ziekte. 
22 Zelfstandig beroep of bedrijf 
Vanwege onvoldoende inkomsten na(ast) een zelfstandig beroep of bedrijf (WWIK). 
Code 22 heeft betrekking op alle vormen van zelfstandig kunstenaarschap. 
 
39 Andere oorzaak 
Vanwege een andere oorzaak. 
Deze code is onder meer van toepassing bij: 
- Intering op het vermogen.   
Na een door de gemeente verantwoord geachte termijn wordt alsnog bijstand toegekend. 
- Bereiken van de 21 jarige leeftijd. 
Bij 21 jaar is een hoger landelijk normbedrag van toepassing en komt de betrokkene in aanmerking 
voor een algemene bijstandsuitkering als aanvulling op zijn/haar inkomen. 
- Beëindiging van detentie. 
Bij ontslag uit detentie houdt een uitsluitingsgrond op te bestaan, zodat bij onvoldoende inkomsten 
bijstand kan worden verleend.  
- Beëindiging van verblijf buiten Nederland. 
Hierbij kan het gaan om personen die in het buitenland gevestigd waren en naar Nederland zijn   
teruggekeerd en om personen die in Nederland gevestigd zijn, maar langer dan de toegestane  
periode in het buitenland verbleven. 
40 Oorzaak bij partner 
Vanwege een oorzaak bij de partner. 
Deze code is van toepassing wanneer de oorzaak van beginsituatie bij de partner ligt. In de regel zal 
het hierbij gaan om het wegvallen van of verminderen van inkomsten van de partner. 
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20 Ontheffing arbeidsverplichting van toepassing 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
ja  1 1 
nee   2 2 
niet van toepassing 9 9 
 
De WWB, IOAW en IOAZ kennen de plicht tot arbeidsinschakeling (WWB art. 9, IOAW/IOAZ art. 37).  
Het kenmerk ‘ontheffing arbeidsverplichting’ heeft betrekking op de verplichtingen die in deze wetten 
worden genoemd, waarbij het gaat om: 
� de plicht tot inschrijving bij het CWI; 
� de plicht tot het verkrijgen van werk; 
� de plicht tot het aanvaarden van werk. 
 
In dit kenmerk wordt voor belanghebbenden in de WWB met een leeftijd van 27 jaar of ouder doch 
jonger dan 65 jaar, en voor al de belanghebbenden in de IOAW en IOAZ vermeld of ontheffing van 
arbeidsverplichting wel (code 1) of niet (code 2) van toepassing is. Voor belanghebbende(n) in de 
WWB met een leeftijd van 26 jaar of jonger of 65 jaar en ouder wordt altijd ‘niet van toepassing’ (code 
9) ingevuld.  
Voor een juiste vulling van het kenmerk is de plicht tot inschrijving bij het CWI van ondergeschikt 
belang.  
 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op WWIK, BBZ, WIJ of op aanvullende 
inkomensvoorziening (bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met 
spaties. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met ontheffing arbeidsverplichting (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 20   Ontheffing arbeids- 

verplichting van toepassing    ���� ���� ���� spaties spaties spaties spaties

Toelichting op het waardebereik voor belanghebbenden in de WWB.
1 JA  (ontheffing van de arbeidsverplichting is van toepassing) 
• belanghebbende heeft een leeftijd van 27 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar én 
• belanghebbende heeft een volledige ontheffing van zowel de plicht tot het verkrijgen van werk 

(solliciteren) als de plicht tot het aanvaarden van werk 
 
2 NEE (ontheffing van de arbeidsverplichting is niet of slechts ten dele van toepassing) 
• belanghebbende heeft een leeftijd van 27 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar én 
• belanghebbende heeft geen (volledige) ontheffing van de plicht tot het verkrijgen van werk 

(solliciteren) en/of geen (volledige) ontheffing van de plicht tot het aanvaarden van werk 
 
9 Niet van toepassing 
• belanghebbende heeft een leeftijd van 26 jaar of jonger of is 65 jaar of ouder 
 

Toelichting op het waardebereik voor belanghebbenden in de IOAW of IOAZ.
1 JA  (ontheffing van de arbeidsverplichting is van toepassing) 
• belanghebbende heeft een volledige ontheffing van zowel de plicht tot het verkrijgen van werk 

(solliciteren) als de plicht tot het aanvaarden van werk 
 
2 NEE (ontheffing van de arbeidsverplichting is niet of slechts ten dele van toepassing) 
• belanghebbende heeft geen (volledige) ontheffing van de plicht tot het verkrijgen van werk 

(solliciteren) en/of geen (volledige) ontheffing van de plicht tot het aanvaarden van werk 
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Zoals gezegd maakt het bij het toepassen van de richtlijn niet uit of belanghebbende tevens is 
ontheven van de verplichting tot inschrijving bij het CWI. 
 
Indien het niet mogelijk is om de richtlijn geheel te volgen, omdat bepaalde elementen aan de 
voorkant -mede i.v.m. uw ontheffingenbeleid - in uw gemeente niet of op heel andere manier worden 
geregistreerd (bijvoorbeeld geen onderscheid gehele/gedeeltelijke ontheffing, alleen registratie 
ontheffing sollicitatieplicht of alleen reden tot ontheffing), dient u uw systeem zo spoedig mogelijk aan 
te passen en daaraan voorafgaand bij invulling zoveel mogelijk in de geest van bovenstaande richtlijn 
te handelen.  
Dit betekent dat als de klant moet solliciteren en/of werk moet aanvaarden voor de gehele of een deel 
van werkweek er wat betreft de CBS-richtlijn géén sprake is van een ontheffing van de arbeidsplicht 
(code 2= nee). 
 
Dit kenmerk betreft ontheffing van de arbeidsplicht. Het doet er dus niet toe hoe het staat met de  
plicht tot of ontheffing van deelname aan reïntegratie. Die staat hier geheel los van en moet bij de 
aanlevering van kenmerk 20 dus buiten beschouwing worden gelaten. 
 

21 Nadere classificatie BBZ 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
zelfstandige, beginnend 1 1 
zelfstandige, oudere 2 2 
zelfstandige, beëindigende 3 3 
zelfstandige, afwachting WAJONG 4 4  
zelfstandige, overig 5 5 
niet van toepassing 9 9  
 
De nadere classificatie BBZ is de code die de nadere omstandigheid van de klant aangeeft, bij de 
toekenning van de uitkering, welke op grond van het BBZ (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) 
wordt gedaan. Indien het BBZ niet van toepassing is, wordt code 9 ‘niet van toepassing’ ingevuld. Niet 
van toepassing wordt eveneens ingevuld gedurende het voorbereidingsjaar (zie hierna). 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op IOAW, IOAZ, WWIK of aanvullende inkomens-
voorziening (bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
 
Juiste opgave van gegevens gedurende het BBZ voorbereidingsjaar. 
Het is mogelijk om een eigen bedrijf te starten vanuit de WWB of de WIJ. Het voorbereidingsjaar geldt 
voor de WIJ dan als een geaccepteerd werkleeraanbod, zodat er recht is op een inkomensvoorziening. 
De startende ondernemer kan zich gedurende een voorbereidingsperiode van maximaal 1 jaar 
oriënteren op het ondernemerschap. Gedurende het voorbereidingsjaar behoudt de startende 
ondernemer zijn uitkering en heeft hij ontheffing van bepaalde verplichtingen die gelden volgens de wet. 
Daarnaast kan de startende ondernemer beroep doen op een renteloze lening voor bijvoorbeeld 
bedrijfsmateriaal of marktonderzoek. De renteloze lening wordt opgegeven als bedrijfskapitaal.  
Gedurende het voorbereidingsjaar blijft belanghebbende bijstandsgerechtigde volgens de WWB of WIJ 
én wordt altijd code 9 ‘niet van toepassing’ opgegeven. 
Op het moment dat de startende ondernemer de overstap maakt naar de BBZ, wordt de WWB of WIJ 
uitkering beëindigd, en een nieuwe BBZ uitkering formeel gestart. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een nadere classificatie BBZ (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 21   Nadere classificatie BBZ    ���� spatie spatie spatie spatie ���� ����

Toelichting op het waardebereik. 
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1 Zelfstandige, beginnend  
Op de betrokkene is artikel 2, lid 1, onderdeel b van het BBZ 2004 van toepassing. 
Hieronder valt de zelfstandige die uit hoofde van werkloosheid een uitkering ontvangt en die een 
bedrijf of zelfstandig beroep begint dat levensvatbaar is.  
2 Zelfstandige, oudere 
Op de betrokkene is artikel 2, lid 1, onderdeel c van het BBZ 2004 van toepassing. 
Het betreft de zelfstandige van 55 jaar of ouder wiens bedrijf of zelfstandig beroep niet levensvatbaar 
is en die het bedrijf of zelfstandig beroep gedurende een periode van 10 jaar onmiddellijk voorafgaand 
aan de aanvraag heeft uitgeoefend en hieruit een inkomen geniet dat duurzaam ontoereikend is om in 
de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.  
3 Zelfstandige, beëindigende  
Op de betrokkene is artikel 2, lid 1, onderdeel d van het BBZ 2004 van toepassing. 
Dit is de zelfstandige wiens bedrijf of zelfstandig beroep niet levensvatbaar is en die zich verplicht de 
activiteiten in het bedrijf of zelfstandig beroep zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 maanden, 
te beëindigen. 
4 Zelfstandige, afwachting WAJONG 
Op de betrokkene is artikel 2, lid 1, onderdeel e van het BBZ 2004 van toepassing. 
De zelfstandige die om gezondheidsredenen niet of slechts beperkt in staat is tot het uitoefenen van 
zijn bedrijf of zelfstandig beroep en die een uitkering ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen heeft aangevraagd. 
5 Zelfstandige, overig  
Uitsluitend op grond van artikel 2, lid 1 van het BBZ 2004. 
Overige zelfstandigen die gedurende een redelijke termijn als zodanig werkzaam zijn geweest van wie 
het bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar is. 
9 Niet van toepassing  
Deze code wordt gebruikt als het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen niet van toepassing is. 
Code 9 is eveneens van toepassing gedurende het zogenaamde voorbereidingsjaar, waarbij geldt dat 
aan de persoon die algemene bijstand ontvangt ingevolge de WWB of een inkomensvoorziening 
ingevolge de WIJ én die voornemens is een bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen, onder bepaalde 
voorwaarden de verstrekking van bijstand gedurende een voorbereidingsperiode van ten hoogste 12 
maanden kan worden voortgezet. Gedurende de voorbereidingsperiode stelt deze persoon zich niet 
beschikbaar voor arbeid in dienstbetrekking en is belanghebbende verplicht mee te werken aan 
begeleiding. 
 

22 Leefvorm landelijke norm/grondslag 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
alleenstaande   1 
alleenstaande ouder   2 
gehuwden en ongehuwd samenwonenden   3 
anders   4 
 
In dit kenmerk wordt de leefvorm vermeld die op de bijstandsgerechtigde(n) van toepassing is. De 
leefvorm bepaald mede de hoogte van de landelijk vastgestelde bijstandsnorm of grondslag. 
De leefvorm vermeldt de situatie die geldt op de laatste dag van de berichtgevingsperiode. In het 
geval dat de uitkering beëindigd is, wordt de leefvorm ingevuld die op de beëindigingsdatum van 
toepassing was.  
Indien de informatie in het record betrekking heeft op aanvullende inkomensvoorziening (bijzondere 
bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met een spatie. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een leefvorm (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 22   Leefvorm landelijke norm /  

grondslag  ���� ���� ���� ���� spatie ���� ����
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Toelichting op het waardebereik. 
 
1 Alleenstaande 
De ongehuwde die geen tot zijn last komende kinderen heeft en die geen gezamenlijke huishouding 
voert met een ander. Met ongehuwd wordt gelijkgesteld de persoon die duurzaam gescheiden leeft 
van de persoon met wie hij gehuwd is. 
2 Alleenstaande ouder 
De ongehuwde die de volledige zorg heeft voor één of meer tot zijn last komende kinderen en die 
geen gezamenlijke huishouding voert met een ander. 
3 Gehuwden en ongehuwd samenwonenden 
Tot deze leefvorm worden gerekend: 
- de personen met een gezamenlijke huishouding die door een huwelijk aan elkaar verbonden 

zijn; 
- de personen met een gezamenlijke huishouding die door het geregistreerd partnerschap met 

elkaar verbonden zijn; 
- de ongehuwde persoon die met een ander een gezamenlijke huishouding voert.  
Als bij gehuwde of samenwonende personen één van de gehuwden geen recht op algemene bijstand 
heeft, dan wordt de leefvorm/grondslag 'alleenstaande' of 'alleenstaande ouder' ingevuld. 
Deze code wordt ook ingevuld als een van de gehuwden in een inrichting verblijft en de ander 
zelfstandig woont. 
4 Anders 
De codering 4 'anders' is uitsluitend van toepassing als de landelijke regels niet in het betrokken geval 
voorzien en de gemeente op basis van de landelijke normen tot een afwijkend normbedrag besluit. 
Een voorbeeld is het co-ouderschap. 
Co-ouderschap is geen wettelijk gedefinieerde leefvorm, maar geeft een feitelijke situatie weer. De co-
ouder is in feite geen alleenstaande, omdat hij/zij de zorg heeft voor de kind(eren), maar ook geen 
alleenstaande ouder, omdat hij/zij niet de volledige zorg heeft voor die kinderen. 
Als de landelijke regels wel voorzien in een bijstandsnorm met bijbehorende leefvorm, maar de 
gemeente van oordeel is dat, gelet op de individuele omstandigheden, de bijstand lager of hoger moet 
worden vastgesteld, dan komt dat tot uitdrukking bij kenmerk 24 (bedrag vermindering n.a.v. 
afstemming).  
 

23 Bedrag landelijke norm / grondslag (inclusief vakantietoeslag) 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
bedrag landelijke norm / grondslag   [1234] 
 
Dit kenmerk vermeldt het bruto- of nettobedrag dat wordt toegepast als de norm voor het feitelijke 
uitkeringsbedrag. 
De hoogte van de landelijke netto bijstandsnorm komt overeen met de in Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 
van de WWB genoemde normbedragen. De netto normen voor de WIJ volgen uit de artikelen 26 t/m 
34 van de WIJ. De bruto grondslag IOAW en IOAZ volgt uit artikel 5 van de IOAW, resp. IOAZ en de 
hoogte van de bruto WWIK uitkering volgt uit artikel 15 van de WWIK. Zowel (bijstands)norm als 
grondslag wordt vermeld met inbegrip van de aanspraak op vakantiegeld. 
Als over een deel van de maand recht op bijstand bestond, dan wordt het bedrag vermeld dat geldt 
voor een volledige maand.  
Het bedrag wordt geleverd als een geheel bedrag in euro’s, zonder decimalen.  
Indien de informatie in het record betrekking heeft op aanvullende inkomensvoorziening (bijzondere 
bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een bedrag landelijke norm (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 23   Bedrag landelijke norm /  

grondslag  ���� ���� ���� ���� spatie ���� ����
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24 Bedrag afwijking landelijke norm door gemeentelijk beleid (inclusief vakantietoeslag) 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
bedrag afwijking landelijke norm door gemeentelijk beleid  [a1234] 
niet van toepassing    99999 
 
In dit kenmerk wordt het bedrag vermeld (inclusief vakantiegeld) waarmee de gemeente, op grond van 
paragraaf 3.3 van de WWB of op grond van de artikelen 30 t/m 34 van de WIJ, afwijkt van de 
landelijke norm. Het betreft hierbij bijvoorbeeld de verhoging van de (bijstands)norm met een toeslag 
indien de alleenstaande of alleenstaande ouder, als gevolg van het niet of niet geheel kunnen delen 
van de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan met een ander, hogere kosten van het 
bestaan heeft dan waarin de (bijstands)norm voorziet. De (bijstands)norm wordt onder meer lager 
vastgesteld, indien gehuwden als gevolg van het geheel of gedeeltelijk kunnen delen van de 
algemeen noodzakelijke kosten met een ander, lagere kosten van het bestaan hebben dan waarin de 
(bijstands)norm voorziet.   
 
Dit kenmerk heeft dus geen betrekking op verlagingen als gevolg van afstemming van de bijstand bij 
tekortschietend besef van verantwoordelijkheid van de cliënt. Deze worden ondergebracht in kenmerk 
26 (bedrag vermindering n.a.v. afstemming). 
 
De (bijstands)norm is de landelijke norm vermeerderd of verminderd met de door het college vast-
gestelde verhoging of verlaging. De eerste positie in dit kenmerk is gereserveerd voor een 
alfanumeriek teken: hier komt een + te staan als de (bijstands)norm gelijk of hoger is dan de landelijke 
norm. Er komt een – te staan als de (bijstands)norm lager is dan de landelijke norm.  
Dit bedrag wordt geleverd als een geheel bedrag in euro’s, zonder decimalen.  
Indien de informatie in het record betrekking heeft op IOAW, IOAZ, WWIK of aanvullende inkomens-
voorziening (bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een bedrag van de afwijking (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 24   Bedrag afwijking landelijk  

norm door gemeentelijk beleid  ���� spaties spaties spaties spaties ���� ����

25 Bedrag bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag) 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
bedrag bijstandsnorm   [1234] 
 
De (bijstands)norm is het bedrag (inclusief vakantiegeld) dat resteert, nadat de landelijke norm is 
gecorrigeerd met de afwijking op de landelijke norm door gemeentelijk beleid. 
Wordt gedurende de maand een andere norm van toepassing, dan wordt de (bijstands)norm vermeld 
die van toepassing is op de laatste dag van de berichtgevingsperiode. Wordt de uitkering beëindigd 
gedurende de verslagmaand, dan wordt de norm aangeleverd die van toepassing was op de 
beëindigingsdatum (de laatste dag dat er recht was op een uitkering).  
 
Dit bedrag wordt geleverd als een geheel bedrag in euro’s, zonder decimalen. 
 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op IOAW, IOAZ, WWIK of aanvullende inkomens-
voorziening (bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
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���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een bedrag bijstandsnorm (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 25   Bedrag bijstandsnorm    ���� spaties spaties spaties spaties ���� ����

Bij het invullen van de hoogte van de bijstandsnorm blijft het soort verrekeningen buiten beschouwing 
die te maken hebben met eventuele inkomsten, met verminderingen, met betalingen die door de 
gemeente namens betrokkene zijn verricht, met verrekeningen in verband met schulden aan de 
gemeente of aan derden, enzovoort. 
 

26 Bedrag vermindering n.a.v. afstemming (inclusief vakantietoeslag) 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
bedrag vermindering n.a.v. afstemming [1234] 
niet van toepassing    9999 
 
Ingevuld wordt het totale bedrag dat de gemeente heeft verrekend bij de betaalbaarstellingen in de 
verslagmaand voor wat betreft het van toepassing zijn van vermindering(en) naar aanleiding van 
lagere afstemming van de bijstand. In dat geval heeft belanghebbende naar het oordeel van het 
college tekortschietend besef van verantwoordelijkheid betoond. 
Dit bedrag wordt geleverd als een geheel bedrag in euro’s, zonder decimalen.  
Het bedrag vermindering n.a.v. afstemming wordt inclusief vakantietoeslag opgegeven. 
 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op BBZ of aanvullende inkomensvoorziening 
(bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een bedrag vermindering (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 26   Bedrag vermindering n.a.v. 

afstemming  ���� ���� ���� ���� spaties spaties ����

Het college stemt de bijstand en de daaraan verbonden verplichtingen af op de omstandigheden, 
mogelijkheden en middelen van belanghebbende.  
 
Als er meerdere verminderingen zijn verrekend dan wordt het totaal van de verminderingen 
gesommeerd tot één bedrag. Als het record betrekking heeft op een langere periode dan één maand 
(bijvoorbeeld bij de eerste levering) dan wordt de som van alle verrekeningen opgegeven. 
 
Let op: dit kenmerk heeft géén betrekking op verlagingen die het gevolg zijn van afwijking van de 
landelijke bijstandsnorm naar aanleiding van gemeentelijk beleid. Deze worden ondergebracht in 
kenmerk 24 (bedrag afwijking landelijke norm door gemeentelijk beleid).  
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27 Reden vermindering n.a.v. afstemming 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling    1 
reden op het vlak van de inlichtingenplicht    2 
agressie   3 
overig   4 
niet van toepassing   9 
 
Dit kenmerk vermeldt de reden van het onder kenmerk 26 (bedrag vermindering n.a.v. afstemming) 
gespecificeerde bedrag. Als er meerdere redenen van toepassing zijn omdat meerdere 
verminderingen n.a.v. afstemming gesommeerd worden, dan wordt alleen de reden vermeld die 
betrekking heeft op het grootste deel van het bedrag.  
 
Als er slechts in een deel van de maand een vermindering van toepassing was, bijvoorbeeld de 1e t/m 
15e dag van de maand, dan heeft de reden vermindering op die periode betrekking. 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op IOAZ, WWIK, BBZ of op aanvullende inkomens-
voorziening (bijzondere bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met een 
spatie. 
 
De verplichtingen in de WIJ die naast de inlichtingenplicht bestaan, lijken veel op de plicht tot 
arbeidsinschakeling van de WWB, maar luiden toch net even iets anders. Dit komt doordat de WIJ niet 
het principe kent van "een uitkering, mits aan de verplichtingen wordt voldaan" maar van "geen 
uitkering, tenzij het geaccepteerde werkleeraanbod onvoldoende inkomsten met zich meebrengt".  
De WIJ heeft dan ook niet een plicht tot arbeidsinschakeling zoals de WWB die kent. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een reden vermindering (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 27   Reden vermindering n.a.v. 

afstemming  ���� ���� spaties spaties spaties spaties ����

Verminderingen kunnen worden toegepast bij “tekortschietend besef van verantwoordelijkheid van de 
belanghebbende”.  
 
Tekortschietend besef heeft betrekking op verschillende ‘gebieden’.  
Er kan daarom worden gekozen voor de volgende coderingen: 
 
1 Reden op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling  
 
Het gaat om: 
• niet voldoen aan de plicht tot inschrijving bij het LWI 
• niet of onvoldoende meewerken aan een onderzoek naar mogelijkheden tot arbeidsinschakeling  
• niet of onvoldoende voldoen aan de re-integratieplicht  
• niet of onvoldoende voldoen aan de plicht tot het verkrijgen van werk 
• niet of onvoldoende voldoen aan de plicht tot het aanvaarden van werk 

 
Voorbeelden 
 
• niet verschijnen op oproep 
• niet meewerken aan onderzoek 
• geen gebruik maken van aangeboden re-integratie en sociale activeringsvoorziening 
• niet meewerken aan het behoud of bevorderen van arbeidsbekwaamheid 
• de opgedragen werkzaamheden of activiteiten niet naar beste vermogen verrichten 
• niet inschrijven bij LWI 
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• niet actief solliciteren 
• niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid 
• verwijtbaar verliezen van arbeid 

 
2 Reden op het vlak van de inlichtingenplicht   
 
Deze code is van toepassing als de cliënt niet, niet tijdig of in onvoldoende voldoet aan de plicht tot 
het verstrekken van inlichtingen. 
 
Voorbeelden 
 
• niet tonen legitimatiebewijs 
• het niet binnen de gestelde termijn verstrekken van inlichtingen 
• niet opgeven van inkomsten, vermogen, samenwonen 

 
3 Agressie 
 
Deze code is van toepassing wanneer er sprake is van “het zich jegens het college zeer ernstig 
misdragen”, dus wanneer een cliënt fysiek of verbaal geweld gebruikt heeft. 
 
4 Overig 
 
Voor een goede interpretatie van de cijfers moet deze code zo min mogelijk gebruikt worden.  
“Overig” dient dan ook alléén te worden ingevuld als een in uw gemeente voorkomende reden voor 
vermindering n.a.v. afstemming inhoudelijk onmogelijk aan te merken is als een vorm die past bij één 
van de overige codes. 
 

28 Bedrag inkomsten (inclusief vakantietoeslag) 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
bedrag inkomsten   [a1234] 
niet van toepassing    99999 
 
Bij dit kenmerk worden de inkomsten vermeld die zijn gebruikt bij het bepalen van het betaalbaar 
gestelde bedrag (kenmerk 30). Het gaat daarbij om de inkomsten inclusief vakantietoeslag. 
 
De eerste positie is gereserveerd voor een alfanumeriek teken: hier komt een + te staan als het (saldo 
van het) bedrag aan inkomsten, gelijk of hoger is als 0000. Er komt een – te staan als het (saldo van 
het) bedrag aan inkomsten lager is dan 0000. 
Dit bedrag wordt geleverd als een geheel bedrag in euro’s, zonder decimalen. 
 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op IOAW, IOAZ of WWIK dan wordt dit kenmerk 
gevuld met spaties. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een bedrag inkomsten (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 28   Bedrag inkomsten  ���� spaties spaties spaties ���� ���� ����

Indien in de verslagmaand (of over een langere periode, bijvoorbeeld bij de eerste verstrekking) 
meerdere bedragen betaalbaar zijn gesteld en op deze betaalbaarstellingen meerdere verrekeningen 
vanwege inkomsten van toepassing waren, dan worden deze inkomstenbedragen, evenals de 
betaalbaar gestelde bedragen, gesommeerd.  
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29 Soort inkomsten (max. 5 verschillende soorten in te vullen)  
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking   11     
inkomen uit zelfstandige arbeid   13     
werkloosheidsuitkering    14     
uitkering arbeidsongeschiktheid   15     
alimentatie   17     
vermogensopbrengsten (o.a. IOAZ)   18 
geaccepteerd werkleeraanbod   20 

inkomsten uit kunstenaarschap: 
in dienstbetrekking/uitkering ziekte   21 
zelfstandig beroep of bedrijf   22 

heffingskortingen    31     
andere inkomsten   98     
niet van toepassing   99     
 
De inkomsten worden vastgesteld op huishoudensniveau. Er worden uitsluitend inkomsten vermeld, 
die van invloed zijn op de hoogte van de uitkering. Dus vrij te laten inkomsten blijven buiten 
beschouwing. Ook inkomsten die op grond van de wettelijke bepalingen buiten beschouwing blijven, 
zoals kinderbijslag en inkomsten uit het vrij te laten vermogen, worden niet aangegeven.  
Gecedeerde inkomsten, zoals met name bij alimentatie voorkomt, worden wel vermeld.  
 
Ingevuld wordt de categorie waarin het bedrag aan inkomsten valt. Als het bedrag aan inkomsten 
betrekking heeft op meerdere verschillende categorieën, dan kunnen deze ook worden opgegeven.  
Er kunnen maximaal 5 verschillende categorieën worden vermeld. Hebben de inkomsten betrekking 
op meer dan 5 verschillende categorieën, dan worden alleen die categorieën ingevuld die het grootste 
deel van het bedrag vertegenwoordigen. 
 

���� Het toegestane waardebereik in dit kenmerk verschilt per soort uitkering (statistiekcode)  

Soort inkomsten: toegestaan waardebereik per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 29   Soort inkomsten     

(deeltijd) arbeid in dienstbetrekking   11  11  11  11  11  11  11 
inkomen uit zelfstandige arbeid   13  13  13  13  13  13 
werkloosheidsuitkering    14  14  14  14  14 
uitkering arbeidsongeschiktheid   15  15  15  15  15 
alimentatie   17  17  17 
vermogensopbrengsten    18  
werkleeraanbod   20 
in dienstbetrekking/uitkering ziekte    21  
zelfstandig beroep of bedrijf    22  
heffingskortingen   31  31  31  31 
andere inkomsten   98  98  98  98  98  98  98 
niet van toepassing   99  99  99  99  99  99  99 

Toelichting op het waardenbereik. 
 
11 (deeltijd) Arbeid in dienstbetrekking 
Het gaat om alle vormen van arbeid, ook die naar hun aard gelijk kunnen worden gesteld met arbeid 
in dienstbetrekking (bijvoorbeeld een uitkering krachtens de Ziektewet).  
13 Inkomen uit zelfstandige arbeid 
Bedoeld worden inkomsten vanuit een zelfstandig beroep of bedrijf. 
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14 Werkloosheidsuitkering 
Onder een uitkering werkloosheid worden alle privaat- of publiekrechtelijke uitkeringen verstaan die op 
grond van werkloosheid worden verstrekt. Dus ook afvloeiings- of bedrijfsbeëindigingsregelingen. Een 
aanvulling op een werkloosheidsuitkering wordt ongeacht de aard ook tot deze code gerekend. Dit 
kunnen, al dan niet op een CAO gebaseerde, aanvullingen door een vroegere werkgever zijn, of een 
publiekrechtelijke aanvulling in de vorm van een uitkering op grond van de Toeslagenwet.  
15 Uitkering arbeidsongeschiktheid 
Deze code is van toepassing bij alle publiek- of privaatrechtelijke uitkeringen in verband met 
arbeidsongeschiktheid. De toelichting bij code 14 over aanvullingen op de uitkering is hier ook van 
toepassing. 
17 Alimentatie 
Inkomsten verkregen vanuit de onderhoudsplicht van de ex-partner. 
18 Vermogensopbrengsten 
Deze code is specifiek van toepassing bij dit kenmerk in het kader van de IOAZ.  
20 Geaccepteerd werkleeraanbod 
Deze code wordt ingevuld indien sprake is van verkregen inkomsten vanuit een geaccepteerd 
werkleeraanbod in het kader van de WIJ.  
21 In dienstbetrekking/uitkering ziekte    
Deze code is specifiek van toepassing bij dit kenmerk in het kader van de WWIK.  
22 Zelfstandig beroep of bedrijf  
Deze code is specifiek van toepassing bij dit kenmerk in het kader van de WWIK.  
31 Heffingskortingen 
Deze code is van toepassing als de gemeente bij vaststelling van de te betalen bijstandsuitkering 
rekening houdt met een dergelijke teruggave, ongeacht het feit of de betrokkene deze al of niet feitelijk 
ontvangt.  
98 Andere inkomsten 
Voorbeelden hiervan zijn publiek- of privaatrechtelijke ouderdom- of nabestaandenuitkeringen, 
pensioenen, inkomsten uit vermogen of bezittingen en inkomsten in natura. 
99 Niet van toepassing 
Code 99 (niet van toepassing) geldt bijvoorbeeld in het geval van een nabetaling. 
 

30 Betaalbaar gesteld bedrag uitkering (exclusief vakantietoeslag) 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
betaalbaar gesteld bedrag uitkering [123456] 
niet van toepassing    999999     
 
Indien het record betrekking heeft op WWB algemene bijstand, BBZ en WIJ is het betaalbaar gestelde 
bedrag het saldo van de landelijke norm (of grondslag), het bedrag van de afwijking op deze landelijke 
norm door gemeentelijk beleid, het bedrag van de vermindering naar aanleiding van afstemming en 
het bedrag aan inkomsten. De uitkering wordt netto vermeld. 
Indien sprake is van IOAW, IOAZ of WWIK is dit het saldo van de bruto grondslag resp. de bruto 
WWIK-uitkering, het bedrag van de vermindering naar aanleiding van afstemming en het bedrag aan 
inkomsten.   
De uitkeringen WWB aanvullende inkomensvoorziening, waaronder langdurigheidstoeslag zijn netto.  
Het betaalbaar gesteld bedrag wordt exclusief vakantiegeld vermeld.  
 
Bij de WWB aanvullende inkomensvoorziening wordt het bedrag vermeld dat voor de betreffende 
kostensoort betaalbaar is gesteld in de verslagmaand. Als in de verslagmaand aan een cliënt met 
periodiek bijzondere bijstand voor een bepaalde kostensoort meerdere bedragen betaalbaar zijn 
gesteld, dan wordt één record geleverd waarin deze bedragen zijn gesommeerd. In het geval van 
eenmalig bijzondere bijstand wordt per betaling één record geleverd. Er worden dus evenveel records 
eenmalig bijzondere bijstand geleverd, als dat er betalingen waren, ook als de kostensoort dezelfde is. 
 
Algemeen geldt dat voor periodieke bijstand (de som van) het bedrag wordt vermeld dat voor de 
betreffende uitkering in de verslagmaand betaalbaar is gesteld ongeacht de periode(n) waarop de 
betaling betrekking heeft. Het betaalbaar gesteld bedrag uitkering wordt met negens gevuld indien er 
gedurende de verslagperiode geen sprake is van een betaalbaar gesteld bedrag. Dit kan het gevolg 
zijn van het betaalritme of resultaat zijn van een (tijdelijke) opschorting.  
Het betaalbaar gesteld bedrag wordt vermeld als een geheel bedrag in euro’s, zonder decimalen. 
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31 Reden beëindiging uitkering 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
aanvang studie 01 01 
aangaan relatie 02 02 
bereiken leeftijd van 65 of 27 jaar 03 03 
overlijden 04 04 

verkregen inkomsten uit: 
arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte 11 11 
zelfstandig beroep of bedrijf 13 13 

uitkering werkloosheid 14 14 
uitkering arbeidsongeschiktheid 15 15 
alimentatie  17 17 
vermogensopbrengsten 18 18 
ander inkomen  19 19 
geaccepteerd werkleeraanbod 20 20 

inkomsten uit kunstenaarschap 
in dienstbetrekking/uitkering ziekte 21 21 
zelfstandig beroep of bedrijf 22 22 

administratieve redenen: 
geen inlichtingen  31 31 
verhuizing naar andere gemeente  32 32 
verhuizing naar buitenland  33 33 

wetstechnische redenen: 
niet voldaan aan progressie-eis 51 51 
niet voldaan aan beroepsmatigheidseis 52 52 
bereiken maximale uitkeringstermijn 53 53 

beëindiging inkomensvoorziening WIJ: 
weigering opvolgend werkleeraanbod 61 61 
werkleeraanbod ingetrokken op grond van art. 21 62 62 

oorzaak bij partner 97 97 
andere oorzaak 98 98 
niet van toepassing 99 99  
 
De reden beëindiging is gevuld met de code die de directe aanleiding van de beëindiging van een 
bijstandsverstrekking aangeeft. 
Vervalt het recht op bijstand door een samenloop van omstandigheden, dan wordt de eerste van 
toepassing zijnde reden vermeld. Bij partners wordt de reden van de beëindiging vermeld bij de 
bijstandsgerechtigde bij wie zich de omstandigheid heeft voorgedaan. Is er bij geen van de 
bijstandsgerechtigden een toepasselijke reden te noemen, dan wordt code 97 ‘oorzaak bij partner’ 
ingevuld. Als het beëindigen van de bijstandsverlening wordt veroorzaakt door een partner die geen 
recht heeft op bijstand, dan worden van deze partner geen gegevens vermeld en wordt bij de 
rechthebbende partner dit kenmerk ingevuld met ‘oorzaak bij partner’. 
 
Indien een beëindiging niet van toepassing is, dan wordt dit kenmerk gevuld met negens. 
Heeft de informatie in het record betrekking op aanvullende inkomensvoorziening (bijzondere bijstand 
of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
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���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een reden beëindiging (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 31   Reden beëindiging bijstand ���� ���� ���� ���� spaties ���� ����

���� Het toegestane waardebereik in dit kenmerk verschilt per soort uitkering (statistiekcode)  

Reden beëindiging: toegestaan waardebereik per soort uitkering (statistiekcode) 
Soort uitkering  WWB alg  IOAW  IOAZ  WWIK  BBZ  WIJ inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  14  18 
 
Kenmerk 31   Reden beëindiging uitkering    

aanvang studie   01   01  01  01 
aangaan huwelijk/relatie   02  02  02  02  02  02 
bereiken leeftijd van 65 of 27 jaar   03  03  03  03  03  03 
overlijden   04  04  04  04  04  04 
 
verkregen inkomsten:  
arbeid in dienstbetrekking/uitkering ziekte   11  11  11  11  11  11 
zelfstandig beroep of bedrijf   13  13  13  13  13  13 
uitkering werkloosheid   14  14  14  14  14 
uitkering arbeidsongeschiktheid   15  15  15  15  15 
alimentatie    17  17  17 
vermogensopbrengsten    18  
ander inkomen    19  19  19  19  19  19 
geaccepteerd werkleeraanbod    20 
 
inkomsten uit kunstenaarschap:  
in dienstbetrekking/uitkering ziekte    21  

zelfstandig beroep of bedrijf    22  

administratieve redenen:  
geen inlichtingen    31  31  31  31  31  31 
verhuizing naar andere gemeente    32  32  32  32  32  32 
verhuizing naar buitenland    33  33  33  33  33  33 
 
wetstechnische redenen:  
niet voldaan aan progressie-eis    51  

niet voldaan aan beroepsmatigheidseis    52  

bereiken maximale uitkeringstermijn    53  

beëindiging inkomensvoorziening WIJ:  
weigering opvolgend werkleeraanbod    61 
werkleeraanbod ingetrokken op grond van art. 21    62 
 
oorzaak bij partner   97  97  97  97  97 
andere oorzaak   98  98  98  98  98  98 
niet van toepassing   99  99  99  99  99  99 

Toelichting op het waardenbereik. 
 
01  Aanvang studie 
Deelname aan onderwijs is een uitsluitingsgrond. 
02 Aangaan huwelijk/relatie 
Deze code is van toepassing als door het ontstaan van een gezamenlijke huishouding over voldoende 
bestaansmiddelen van de partner kan worden beschikt. 
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03 Bereiken leeftijd van 65 of 27 jaar  
Deze code is van toepassing als de uitkering wordt beëindigd vanwege het bereiken van de leeftijd 
van 65 jaar of 27 jaar (in geval sprake is de WIJ). 
04 Overlijden 
Deze code is van toepassing bij overlijden. 
11 t/m 20  Verkregen inkomsten 
Onder 'verkregen inkomsten' wordt verstaan het feit dat beschikt kan worden over een nieuwe 
inkomstenbron of dat een bestaand inkomen voldoende groot is geworden om de bijstandsafhankelijk-
heid te laten eindigen. De inkomstenbron die aanleiding gaf tot het beëindigen wordt opgegeven.  
31 Geen inlichtingen 
Deze code zal meestal betrekking hebben op de situatie dat niet voldaan is aan de periodieke 
inlichtingenverplichting en de betrokkene ook na aandringen van de gemeente hierin volhardt. 
Deze code kan ook van toepassing zijn als in het kader van heronderzoek onvoldoende informatie 
werd verstrekt aan de gemeente. 
32  Verhuizing naar andere gemeente 
Deze code is van toepassing als de bijstand is beëindigd door het niet langer woonachtig zijn in de 
gemeente. 
Verhuizing naar een andere gemeente kan verband houden met één van de andere genoemde 
beëindigingsredenen. Bijvoorbeeld het aangaan van een nieuwe relatie of het verkrijgen van een 
werkkring. In dat geval worden de laatstgenoemde redenen aangegeven. 
33  Verhuizing naar buitenland 
Deze code geldt bij definitief vertrek naar het buitenland.  
61 Weigering opvolgend werkleeraanbod 
Van deze code wordt gebruik gemaakt als de inkomensvoorziening ingevolge de WIJ wordt beëindigd 
omdat de jongere een vervolgaanbod weigert.  
Het kan voorkomen dat een jongere meerdere keren een werkleeraanbod krijgt. Als er onvoldoende 
inkomen is, krijgt hij/zij een inkomensvoorziening, die geldig is zolang het werkleeraanbod loopt. Als 
hij/zij een vervolgaanbod weigert, stopt de inkomensvoorziening. 
62 Werkleeraanbod ingetrokken op grond van art. 21 
Deze code is van toepassing als de inkomensvoorziening ingevolge de WIJ wordt ingetrokken omdat  
de jongere niet meer voldoet aan de verplichtingen die bij het uitvoeren van het werkleeraanbod horen. 
97  Oorzaak bij partner 
Zie de bovenstaande algemene toelichting. 
98  Andere oorzaak 
Hieronder wordt onder andere verstaan: 
• een andere tenaamstelling van de uitkering, bijvoorbeeld bij het aangaan van een relatie met 

een partner die reeds bijstand ontving 
• verkrijgen van vermogen 
• verblijf in het buitenland langer dan de van toepassing zijnde maximale vakantieduur 
• overgang van BBZ-er naar de reguliere WWB 

99  Niet van toepassing 
Deze code wordt ingevuld als de uitkering niet beëindigd is. Het kenmerk is dan niet van toepassing. 
 

32 Kostensoort 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
directe levensbehoeften  
kleding of schoeisel    01  
toeslag voormalig eenoudergezinnen   02 
langdurigheidstoeslag   03 
eenmalig levensonderhoud    04  
verwarmings- en verlichtingskosten    05 
maaltijdvoorziening    06  
toeslag boven de norm    07  
aanvullende bijstand < 21 jaar    08  
overige algemene levensbehoeften    09  

voorzieningen voor het huishouden  
huishoudelijke hulp of gezinshulp    10  
overige kosten in verband met huishouding   19  
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PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
voorzieningen voor wonen 
kosten inrichting en/of huisraad    20  
verhuiskosten    22  
woonkosten tot huurgrens   23 
woonkosten boven huurgrens    24 
voorzieningen voor gehandicapten en ouderen    25 
overige kosten in verband met woonvoorzieningen   29 

voorzieningen voor opvang 
opvang/huisvesting in pension of hotel   30  
kinderopvang (niet uitstroombevordering)   32  
overige opvang   39  

kosten uit maatschappelijke zorg 
vervoerskosten   41 
overige kosten uit maatschappelijke zorg   49  

financiële transacties 
schuldsanering   51  
arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekering   54  
rechtsbijstand   56 
overige kosten financiële transacties   59  

uitstroombevordering 
studie- en omscholingskosten   60 
bedrijfsdoeleinden   61 
reiskosten arbeid of scholing   63 
kinderopvang arbeid of scholing   64  
overige kosten ter vermindering bijstand   69 

medische dienstverlening 
dieetkosten en kosten geneesmiddelen   71 
kosten hulpmiddelen   72  
kosten gespecialiseerde (ziekenhuis)zorg   73  
kosten tandarts   74 
overige kosten (para)medische hulp   79 

overige kostensoorten 
begrafeniskosten   80  
overige niet indeelbare kosten   81 

kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand 
met terugwerkende kracht verstrekte langdurigheidstoeslag  91 
toeslag aan zak- en kleedgeldgerechtigden (premie Zorgverzekeringswet) 92 
(eenmalige) uitgaven in het kader van armoedebeleid   93 
 
Dit kenmerk wordt gevuld met de code die aangeeft waarvoor bijzondere bijstand aan de klant wordt 
verleend. Tevens kunnen hier kosten en betaalbaarstellingen worden opgegeven die ten behoeve van 
de opgave aan het CBS worden onderscheiden door middel van een kostensoort bijzondere bijstand, 
waarbij deze kosten of betaalbaarstellingen echter geen bijzondere bijstand zijn. Voorbeeld hiervan is 
de maandelijkse verhoging van de uitkering voor zak- en kleedgeldgerechtigden waarmee de premie 
zorgverzekering kan worden betaald. Indien deze toeslag wordt betaald in de vorm van bijzondere 
bijstand wordt hiervoor gebruik gemaakt van code 92.  
 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op WWB, algemene bijstand, WIJ inkomens-
voorziening IOAW, IOAZ, BBZ of WWIK dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
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���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met een kostensoort (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 32   Kostensoort  spaties spaties spaties spaties ���� spaties spaties 

Bij het kenmerk kostensoort wordt aangegeven waarvoor de desbetreffende betaling wordt verricht. 
Daartoe zijn de diverse mogelijkheden (kostensoorten) verdeeld in clusters die, op cluster 80 na, alle 
voorzien zijn van de code 'overige' (09, 19, 29 enzovoort). Als het niet mogelijk is een specifieke 
kostensoort direct ergens onder te brengen dan kan binnen een cluster de code ‘overige’ worden 
gebruikt. Op die manier wordt in ieder geval aangegeven tot welke cluster de kostensoort behoort. 
 
Voor de betalingen die onder dit kenmerk worden gebracht, geldt dat deze geen onderdeel vormen 
van een eventuele berekening van het bijstandsbedrag voor algemene bestaanskosten dat de 
desbetreffende persoon eventueel ontvangt. Daarbij kan het voorkomen dat de bij dit kenmerk te 
vermelden betalingen door de gemeenten niet direct worden gefinancierd vanuit het Gemeentefonds, 
zoals bij bijzondere bijstand gewoonlijk wel het geval is. De reden dat deze uitgaven hier zijn 
opgenomen is de omstandigheid dat deze niet goed inpasbaar zijn in de andere onderdelen van de 
statistiek, mede gezien het eenmalige karakter van de betaling. Als voorbeeld zijn te noemen: kosten 
vestiging geldlening i.v.m. borgstelling (behoort tot code 51) en bijstand voor bedrijfsdoeleinden (code 
61).  
De situatie dat binnen de uitkeringsadministratie een cliënt met periodiek bijzondere bijstand meerdere 
malen voorkomt binnen een verslagmaand met dezelfde kostensoort, dient voor het CBS zo te worden 
herleid dat bij het maandbestand per kostensoort maar één record wordt geleverd. Bij incidentele 
bijstand is het wel mogelijk dat een persoon meerdere keren in de maand incidentele bijstand heeft 
voor dezelfde kostensoort. In dat geval wordt per incidentele betaling een afzonderlijk record 
aangemaakt. 
Het is niet de bedoeling betalingen te vermelden die vanuit een andere wet of regeling, dan de WWB, 
worden gefinancierd, zoals de AWBZ of WVG. 
 
Toelichting op het waardebereik. 
 
Directe levensbehoeften
Tot dit cluster worden kosten gerekend die verband houden met de directe levensbehoeften en die 
uitstijgen boven het gebruikelijke uitgavenpatroon. Woonkosten worden vermeld bij het cluster 
voorzieningen voor wonen (code 20 tot en met 29). 
 
01  Kleding of schoeisel 
Een kostenvoorbeeld is de uitgave voor de babyuitzet. Ook kosten in verband met reiniging 
(waskosten) en slijtage van kleding en beddengoed behoren tot dit cluster. Uitgaven voor speciaal 
uitgevoerde kleding of schoeisel in verband met een medische noodzaak of een handicap behoren tot 
code 72 (kosten hulpmiddelen). 
02  Toeslag voormalige eenoudergezinnen 
Het betreft hier een compensatie via de bijzondere bijstand voor de inkomensdaling van voormalige 
eenoudergezinnen. Deze compensatie vindt plaats bovenop de basisnorm algemene bijstand (50 % 
WML) en de gemeentelijke toeslag (20% WML). 
Alleenstaande ouders met een inwonend niet ten laste komend kind vanaf 18 jaar met alleen een 
inkomen uit studiefinanciering hebben recht op een maximale gemeentelijke toeslag ad 20 % WML.  
03  Langdurigheidstoeslag 
Langdurigheidstoeslag is met ingang van januari 2009 (categoriaal verleende) bijzondere bijstand.  
Deze kostensoort wordt gebruikt voor langdurigheidstoeslag die betrekking heeft op het jaar 2009 en 
de jaren daarna. Langdurigheidstoeslag die betrekking heeft op jaren vóór 2009 wordt opgegeven 
onder kostensoort 91 (met terugwerkende kracht verstrekte langdurigheidstoeslag).  
Verstrekking van deze toeslag kan plaatshebben aan personen van 21 tot 65 jaar die daar op basis 
van art. 36 van de WWB recht op hebben. Het gaat hierbij zowel om personen die een WWB-uitkering 
voor algemene bestaanskosten ontvangen, als om personen die een andere inkomensbron hebben 
maar wel recht kunnen doen gelden op deze toelage.  



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 49

De toeslag wordt in één belastingvrij bedrag uitbetaald. Per twaalf maanden kan iemand maar één 
keer recht hebben op een langdurigheidstoeslag.  
04  Eenmalig levensonderhoud   
Onder deze kostensoort vallen verstrekkingen voor eenmalig levensonderhoud. Het kan hierbij gaan 
om een tijdelijke verstrekking ter overbrugging van een korte periode waarover de desbetreffende 
persoon geen inkomsten heeft om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Voorbeeld daarvan is 
extra bijstand omdat de voor de eerste maal toegekende bijstandsuitkering te gering is voor de 
periode tot de eerstvolgende reguliere betaling. Dit doet zich onder andere voor: 
• als de eerste betaling is gebaseerd op bijvoorbeeld enkele weken en het een maand duurt voor 

de volgende uitkering wordt betaalbaar wordt gesteld; 
• bij het overbruggen naar het eerste salaris; 
• bij de overgang naar een uitkering die achteraf betaalbaar wordt gesteld (bijvoorbeeld AOW) 

terwijl de bijstandsuitkering vooruit werd betaald. 
Daarbij kan het gaan om een situatie waarbij deze persoon naar verwachting later over deze periode 
nog wel inkomsten ontvangt en de gemeente om die reden de hier bedoelde uitkering als een lening 
verstrekt.  
Mocht een gemeente de handelwijze hanteren dat in afwachting van een formele toekenningsbe-
schikking een voorschot op een algemene bijstandsuitkering als bijzondere bijstand in de vorm van 
een geldlening wordt geregistreerd, dan is deze code hierop van toepassing. Bij toekenning van de 
algemene bijstandsuitkering vindt dan verrekening plaats via een boeking in de debiteuren-
administratie en wordt dit als afzonderlijke vordering in de debiteurenstatistiek opgenomen.  
Het van toepassing zijn van deze code geldt ook voor de soortgelijke situatie waarbij bij de verdere 
afhandeling van de aanvraag is geconstateerd dat geen recht op een algemene uitkering aanwezig is, 
waarna de gemeente het in eerste instantie niet als bijstandsuitkering geregistreerde voorschot om 
administratietechnische redenen alsnog als een bijstandsuitkering wil registreren. Ook hier geldt weer 
dat deze boeking dan vergezeld zal gaan van de creatie van een debiteurenpost ter bewaking van de 
terugbetaling van het ten onrechte verstrekte voorschot, waarbij deze vordering in de 
debiteurenstatistiek tot uiting zal komen.  
05  Verwarmings- en verlichtingskosten 
Hier worden bijvoorbeeld vermeld de extra verwarmingskosten in verband met medische noodzaak of 
handicap. Het moet hierbij duidelijk gaan om energielasten voor de woning, die door buitengewone 
omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) meer bedragen dan dat normaal is voor de betreffende woning. 
Een tegemoetkoming in de stijgende energiekosten (in de vorm van een energietoeslag) valt ook 
onder deze kostensoort evenals de vergoeding van bijvoorbeeld spaarlampen. 
06  Maaltijdvoorziening 
Voorbeelden zijn voorzieningen waarbij warme maaltijden aan huis worden bezorgd (tafeltje-dek-je). 
Dieetkosten worden opgegeven onder kostensoort 71 ‘Dieetkosten en kosten geneesmiddelen’.  
07  Toeslag boven de norm 
Onder deze kostensoort vallen verstrekkingen voor eenmalig levensonderhoud. Het gaat hierbij om 
een verstrekking ter overbrugging van een periode waarvoor de desbetreffende persoon naar mening 
van de gemeente onvoldoende inkomsten heeft op basis van de van toepassing zijnde bijstands-
uitkering om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Het kan daarbij gaan om een plotselinge 
inkomensachteruitgang waarbij de gemeenten het nodig acht dat bijvoorbeeld ter gewenning aan een 
lagere inkomenssituatie boven de van toepassing zijnde norm een extra uitkering te verstrekken. Te 
denken valt aan een wijziging van de bijstandsnorm omdat de grondslag wijzigt van gehuwd naar 
alleenstaande ouder. 
Ook in de situatie dat er sprake is van extra uitgaven die nog voortvloeien uit verplichtingen van een 
voorafgaande periode, bijvoorbeeld bij scheiding, betaling van verzekeringspremies en dergelijke is 
deze code van toepassing. Er is dus sprake van een afzonderlijke toekenning van bijzondere bijstand 
naast de algemene (norm)bijstand. 
Verschil met code 04 is dat bij die code sprake is van een (korte) periode waarover over geen 
inkomen wordt beschikt, terwijl bij code 07 sprake is van onvoldoende inkomsten gedurende de 
gehele periode.  
De toeslag voormalige eenoudergezinnen wordt opgegeven onder kostensoort 02. 
08  Aanvullende bijstand < 21 jaar 
Het gaat om aanvullende bijstand aan personen jonger dan 21 jaar op grond van art. 12 WWB. 
09  Overige algemene levensbehoeften 
Bedoeld is bijvoorbeeld extra bijstand voor de vaste lasten zoals huur en vastrecht aan personen die 
tijdelijk zijn opgenomen in een inrichting of aan hen die tijdelijk dubbele vaste woonlasten hebben. 
Ook de compensatie koopkrachtregeling en de ‘eindejaarsuitkering’ vallen onder dit cluster.  
Indien op basis van een categoriale regeling vrij besteedbare bedragen worden verstrekt is deze code 
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eveneens van toepassing. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de vergoeding aan chronisch zieken en 
gehandicapten. 
 
Voorzieningen voor het huishouden
Tot deze cluster behoren alle uitgaven die nodig zijn om de huishouding goed te laten functioneren. 
 
10  Huishoudelijke hulp of gezinshulp 
Hieronder horen de kosten voor het inschakelen van een hulp in de huishouding of een alfahulp. 
Dat geldt ook voor de bijstand die als gehele of gedeeltelijke vergoeding wordt verstrekt in verband 
met de eigen bijdrage voor gezinsverzorging. 
19  Overige kosten in verband met de huishouding 
Het gaat om kosten die verband houden met het functioneren van de huishouding en die niet bij code 
10 kunnen worden ondergebracht. 
 
Voorzieningen voor wonen
Tot deze cluster horen alle kosten die verband houden met de reguliere huisvesting en die mede 
bedoeld zijn om iemand in de eigen woonomgeving te laten wonen. 
 
20  Kosten inrichting of huisraad 
Inrichtingskosten zijn bijvoorbeeld uitgaven voor vloerbedekking of gordijnen. Bij huisraad horen de 
meer duurzame gebruiksgoederen zoals de aanschaf van een wasmachine. 
Inrichtingskosten voor een gehandicapte worden vermeld bij code 25 (voorzieningen voor 
gehandicapten en ouderen). 
22  Verhuiskosten 
Het gaat hier om de directe verhuiskosten voor het transport van de inboedel.  
(Tijdelijke) inboedelopslag valt onder code 29.  
Zaken, die met de inrichting van de nieuwe woning te maken hebben, zoals vloerbedekking, gordijnen 
e.d., vallen onder code 20. 
23  Woonkosten tot huurgrens 
Deze toeslag heeft bij huurders een tijdelijk karakter. De toeslag geldt namelijk voor de periode 
waarover nog geen aanspraak bestaat op individuele huurtoeslag. 
24 Woonkosten boven huurgrens 
Bijzondere bijstand voor woonkosten boven de huurgrens wordt in zijn geheel vermeld bij code 24 en 
niet als een combinatie van code 23 (voor het deel tot de huurgrens) en code 24 (het meerdere). 
25  Voorzieningen voor gehandicapten en ouderen 
Onder deze kostensoort worden diverse kosten voor voorzieningen voor gehandicapten en ouderen 
ondergebracht. Het gaat hierbij om de kosten voor een aanpassing aan de woning, bijvoorbeeld voor 
woningisolatie, de kosten voor de aansluiting op een alarmeringssysteem, bijvoorbeeld vanuit een 
bejaardentehuis en/of woon- en zorgcomplex en de bijzondere noodzakelijke kosten voor 
verplaatsbare voorzieningen voor gehandicapten of ouderen die niet vanwege de WVG vergoed 
worden, ongeacht de vraag of ze specifiek bedoeld zijn voor gehandicapten. Bij dit laatste gaat het 
bijvoorbeeld om de aanschaf van een hoog-laag-bed, een toiletstoel of een rollator.  
29  Overige kosten in verband met woonvoorzieningen 
Hiertoe behoren bijvoorbeeld de uitgaven voor de opslag van de inboedel of de uitgaven voor 
woningonderhoud. 
 
Voorzieningen voor opvang
Hiertoe behoren alle kosten verbonden aan een tijdelijke verblijfplaats.  
 
30  Opvang/huisvesting in pension of hotel 
Van dit soort kosten is sprake als iemand in verband met huisvestingsproblemen tijdelijk in een 
pension of hotel wordt ondergebracht. Bijvoorbeeld bij personen die uit het buitenland komen of 
daklozen. 
32  Kinderopvang (niet uitstroombevordering) 
Deze kostensoort is van toepassing als de kinderopvang van belang wordt geacht voor de 
ontwikkeling van het kind en niet om de verzorgende ouder in staat te stellen buitenshuis te werken of 
om een opleiding of cursus te volgen. Tot deze code behoren ook de kosten voor de opvang in een 
kindertehuis of de tijdelijke opvang van kinderen door familieleden of kennissen in verband met ziekte 
of als een van de ouders het gezin heeft verlaten. Kinderopvang in verband met arbeid en scholing 
(uitstroombevordering) wordt ingevuld bij kostensoort 64. 
 



Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)  – vanaf 1 januari 2010 51

39  Overige opvang 
Alle andere vormen van opvang die niet kunnen worden ondergebracht onder één van de codes 30 of 
32. Voorbeeld is tijdelijke opvang die bedoeld is om iemand uit de dagelijkse omgeving te halen, zoals 
opvang in een blijf-van-mijn-lijf-huis. 
 
Kosten uit maatschappelijke zorg
Tot deze cluster behoren de uitgaven in verband met het maatschappelijk functioneren om te 
voorkomen dat iemand in een sociaal isolement geraakt. Ook uitgaven voor voorzieningen voor de 
ontwikkeling en ontspanning en het vervoer tussen huis en zorgaanbieder (zittend ziekenvervoer) 
horen bij deze cluster. 
 
41  Vervoerskosten 
Het gaat om alle kosten die verbonden zijn aan het gebruik van een eigen auto, taxikosten en de 
kosten voor gebruik van het openbaar vervoer voor zover deze kosten zijn gemaakt in verband met 
maatschappelijke deelname of voor een bezoek aan een medische voorziening of aan een specialist. 
Tot vervoerskosten behoren tevens de uitgaven die verband houden met het eigen vervoermiddel 
anders dan een auto (inclusief verzekerings- en onderhoudskosten van een dergelijk vervoermiddel). 
49  Overige kosten uit maatschappelijke zorg 
Hieronder vallen al de kosten voor maatschappelijke zorg die niet vallen onder vervoerskosten. 
Voorbeelden zijn telefoonkosten (inclusief de aansluitkosten), de kosten van deelname aan een 
cursus of opleiding, die niet op een toekomstige beroepsactiviteit is gericht, reis- en verblijfkosten voor 
volwassenen of kinderen om vakantie te kunnen houden, de contributies en abonnementsgelden 
bedoeld om een cliënt gebruik te laten maken van sociaal-culturele voorzieningen en de indirecte 
studiekosten (bijvoorbeeld de aanschaf van een boekentas, fiets, computer, de kosten van internet, 
maar bijvoorbeeld ook het behalen van een zwemdiploma). Andere voorbeelden zijn deelname aan 
een cursus budgettering en betaalbaarstellingen vanuit het Fonds Maatschappelijke Participatie. 
 
Financiële transacties
Tot deze cluster horen de kosten van financiële verplichtingen, die worden aangegaan om zekerheid 
te krijgen dat van een bepaalde voorziening gebruik kan worden gemaakt. De passende dekking die 
wordt verstrekt in verband met toekomstige kosten of de uitgaven van een in het verleden aangegane 
verplichting behoren tot deze cluster. De uitkering die wordt verstrekt aan een persoon in verband met 
de te betalen eigen bijdrage voor een voorziening waarbij sprake is van een inkomensafhankelijke 
retributie horen niet noodzakelijkerwijs tot dit cluster. De aard van de voorziening is dan bepalend 
welke code van toepassing is. 

51  Schuldsanering 
Het gaat allereerst om bijstand die wordt verstrekt als de te betalen rente en aflossing van de lening 
groter is dan de aflossingscapaciteit. Hiertoe horen ook de kosten die worden gemaakt om een schuld 
volledig of gedeeltelijk af te lossen (art. 49 WWB). Daarnaast is deze code van toepassing als een 
gemeente op grond van een borgstelling overgaat tot een betaling aan een kredietverlenende 
instelling. 
54  Arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekering 
Het betreft premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en betalingen in het kader van een 
ziektekostenverzekering die plaatshebben vanuit de bijzondere bijstand.  
Premies van verzekeringen die geen betrekking hebben op een arbeidsongeschiktheids- of 
ziektekostenverzekering worden opgegeven onder code 59. 
56  Rechtsbijstand 
Tot deze code horen de kosten van rechtskundige bijstand en de daarbij behorende griffiekosten. 
Bijvoorbeeld de kosten verbonden aan een rechtsprocedure bij een alimentatiekwestie of een 
voogdijschap. 
59  Overige kosten financiële transacties 
Onder deze code worden bijvoorbeeld uitgaven voor contributies aan bepaalde verenigingen en 
stichtingen om gebruik te kunnen maken van de betreffende voorzieningen opgegeven. Voorbeeld is 
de contributie voor een vereniging van flatbewoners of van volkstuintjes. Ook de premies van 
verzekeringen die niet onder code 54 zijn begrepen horen bij deze cluster. 
Verder vallen onder overige kosten de waarborgsom die moet worden voldaan in verband met de huur 
van een woning en kosten in verband met een krediethypotheek waaronder taxatiekosten, de kosten 
van de hypotheekakte en de bijkomende kosten die bij het vaststellen van de lening onder verband 
van krediethypotheek ten laste komen van de eigenaar. 
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Uitstroombevordering (niet bekostigd vanuit Werk-budget)
Niet vermeld worden de uitgaven die door de gemeenten worden gefinancierd vanuit het werkdeel 
van het budget dat gemeenten ontvangen voor de WWB, deze vormen immers onderdeel van de 
statistiek re-integratie door gemeenten. 
Het gaat hierbij om uitgaven die weliswaar gelijkenis vertonen met de uitgaven in het kader van het 
werkdeel maar waarvan de gemeente oordeelt dat deze financieringsgrondslag niet aan de orde is. 
Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarbij veeleer sprake is van een medische noodzaak 
bij het verlenen van de voorziening dan wel dat sprake is van personen die niet op een traject zitten 
of hebben gezeten, bijvoorbeeld omdat er sprake is van deeltijdarbeid. Ook het door de gemeente 
overnemen van de financiering van een voorziening die al liep voordat sprake was van de 
algemene bijstandsuitkering kan hier door de gemeenten toe worden gerekend.  
Tot dit cluster behoren tevens uitgaven voor bedrijfsdoeleinden aan zelfstandigen en uitgaven om het 
personen mogelijk te maken dat ze tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden, zoals kosten identificatie. 
 
60  Studie- of  omscholingskosten 
Het gaat om de kosten van opleidingen. In wijkcentra georganiseerde cursussen kunnen door de 
gemeenten tot deze codering bij bijzondere bijstand worden gerekend, maar ook de kosten van 
opleidingen aan het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. 
61  Bedrijfsdoeleinden 
Het betreft de bijstandsverstrekking voor bedrijfskapitaal aan een zelfstandige. 
63  Reiskosten arbeid of scholing 
Bij deze cluster horen de reiskosten die zijn gemaakt om arbeid te kunnen verrichten of om scholing te 
kunnen volgen. Reiskosten in verband met maatschappelijke deelname horen tot de cluster 
maatschappelijke zorg. 
64  Kinderopvang arbeid of scholing 
Het betreft bijstand voor kinderopvang, waarvoor financiering op de gebruikelijke wijze niet mogelijk is, 
bijvoorbeeld omdat deze op een andere wijze wordt georganiseerd, zoals bij kinderopvang door de 
buren. 
69  Overige kosten ter vermindering bijstandsbehoefte 
Hiertoe behoren alle (scholings- en activerings)kosten die verband houden met een feitelijke of 
beoogde vermindering of beëindiging van de bijstandsafhankelijkheid die niet kunnen worden 
ondergebracht bij de codes 60, 61, 63 of 64. Tot de overige kosten ter vermindering van de 
bijstandsbehoefte behoren ook de kosten/leges voor het laten vervaardigen/verlengen van een 
legitimatiebewijs of verblijfsvergunning. Bijvoorbeeld voor de inschrijving bij een CWI of een 
uitzendbureau of omdat de werkgever dit verlangt. 
 
Medische dienstverlening
Hiertoe behoren de kosten die verband houden met medische dienstverlening. Voorzieningen voor 
gehandicapten die niet bedoeld zijn om de handicap zelf te verminderen behoren tot de cluster voor-
zieningen voor wonen (codes 20 tot en met 29) of de cluster maatschappelijke zorg (codes 41 of 49).  
 
71  Dieetkosten en kosten geneesmiddelen 
Naast kosten voor geneesmiddelen vallen onder deze code bijvoorbeeld ook de extra voedingskosten 
op (para-)medisch advies. Het verstrekken van maaltijden valt onder code 06 (tafeltje-dek-je). 
72  Kosten hulpmiddelen 
Het gaat om de uitgaven voor een bril met inbegrip van de kosten voor afzonderlijke glazen, 
contactlenzen of een leesloupe. Ook andere hulpmiddelen waartoe o.a. speciaal uitgevoerde kleding 
of schoeisel i.v.m. medische noodzaak of een handicap behoren worden hier vermeld. Een voorbeeld 
daarvan zijn steunkousen.  
Niet bedoeld worden de hulpmiddelen die voor het vervoer van personen dienen, zoals een rolstoel. 
Hiervoor is code 41 (vervoerskosten) van toepassing. Deze code geldt ook niet voor voorzieningen als 
een hoog-laag-bed en douche-/toiletstoel die onder code 25 vallen. 
73  Kosten gespecialiseerde (ziekenhuis)zorg 
Onder deze code vallen de kosten van opname in een ziekenhuis, de kosten van intra/semimurale 
verpleging en verzorging in een daartoe ingerichte voorziening (ook als het verblijf maar een deel van 
het etmaal duurt), kosten van verpleging aan huis, kosten in verband met geboorte, kosten voor de 
specialist en de kosten in verband met fysiotherapie en psychotherapie.  
Onder verpleging aan huis vallen onder andere kosten voor bewassing van personen of voor een 
nachtzuster bij terminale patiënten. Dit geldt ook voor de bijstand die als gehele of gedeeltelijke 
vergoeding wordt verstrekt in verband met de eigen bijdragen voor extramurale AWBZ-zorg. 
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Tot de kosten in verband met geboorte behoren de bevallingskosten en de kosten in verband met 
kraamzorg. Uitgaven voor de babyuitzet behoren echter tot code 01 (kleding of schoeisel). 
Tot deze code worden ook de uitgaven voor een onverzekerde persoon die acuut in een ziekenhuis of 
psychiatrische inrichting moet worden opgenomen gerekend.  
74  Kosten tandarts 
Hieronder vallen ook de kosten van een kunstgebit/beugel en de specialistische hulp door een 
orthodontist.  
79  Overige kosten (para)medische hulp 
De kosten van de huisarts. Daarnaast worden hier de kosten van bijvoorbeeld een behandeling door 
een pedicure of een logopedist en de kosten voor het volgen van therapieën die niet bij een andere 
codering kunnen worden ondergebracht vermeld. 
 
Overige kostensoorten

80  Begrafeniskosten 
81  Overige niet indeelbare kosten 
Verwacht wordt dat een gemeente slechts bij uitzondering van deze code gebruik hoeft te maken. Niet 
direct indeelbare kostensoorten kunnen doorgaans worden toegerekend aan de bij alle clusters 
opgenomen code 'overig'. 
 
Kosten wel in statistiek maar geen bijzondere bijstand
Hieronder worden kosten en betaalbaarstellingen vermeld die ten behoeve van de opgave aan het 
CBS worden onderscheiden door middel van een kostensoort bijzondere bijstand, waarbij deze kosten 
of betaalbaarstellingen echter geen bijzondere bijstand zijn.  
Het waardebereik in deze categorie kan op ieder moment worden uitgebreid. Een nieuwe code wordt 
slechts opgevoerd als nieuwe of gewijzigde regelgeving aan de wens om over een nieuwe code te 
kunnen beschikken ten grondslag ligt. Bovendien geldt, dat als een nieuwe code wordt opgevoerd, 
deze van toepassing is voor alle berichtgevers. 
 
Voorbeelden zijn: 
- het gebruik van code 57 (t/m verslagjaar 2009) als mogelijkheid voor berichtgevers om de toeslag 
aan zak- en kleedgeldgerechtigden in leveringen aan het CBS op te nemen; 
- het gebruik van code 92 (rond de jaarovergang 2008/2009) om de extra uitkering van 50 euro voor 
armoedebestrijding ingevolge het amendement Tang/Spekman binnen de opgave aan het CBS te 
onderscheiden, voor zover daarbij bij de verstrekking gebruik werd gemaakt van de 
uitkeringenadministratie.  
 
Gebruik van code 92 voor het doel ‘verantwoording extra uitkering Tang/Spekman’ is met ingang van 
2010 niet meer mogelijk. Code 57 komt met ingang van 2010 te vervallen. Code 92 vervangt met 
ingang van 2010 code 57 voor de opgave van de toeslag aan zak- en kleedgeldgerechtigden.  
Code 03 blijft als code in gebruik voor de verantwoording van de langdurigheidstoeslag.  
 
91  Met terugwerkende kracht verstrekte langdurigheidstoeslag 
Deze kostensoort wordt gebruikt voor langdurigheidstoeslag die betrekking heeft op jaren vóór 2009. 
Verstrekking van deze toeslag kan met terugwerkende kracht plaatshebben aan personen van 23 tot 
65 jaar die langdurig zijn aangewezen op een minimumuitkering. Per jaar is sprake van een vaste 
toeslag waarvan de hoogte afhankelijk is van of men alleenstaande, alleenstaande ouder of gehuwd 
is. De toeslag wordt in één belastingvrij bedrag uitbetaald. Per twaalf maanden kan iemand maar één 
keer recht hebben op een langdurigheidstoeslag.  
92  Toeslag aan zak- en kleedgeldgerechtigden (premie Zorgverzekeringswet) 
Het betreft de toeslag op de norm, die de inkomensgevolgen als gevolg van de invoering van de 
Zorgverzekeringswet per 1-1-2006, voor deze groep compenseert, zoals geregeld in artikel 23, tweede 
lid, waarmee de premie zorgverzekering kan worden betaald. De hoogte van de toeslag voor 
alleenstaanden en gehuwden wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Overige betalingen in het kader van 
een ziektekostenverzekering die plaatshebben vanuit de bijzondere bijstand, worden geboekt op code 
54 (arbeidsongeschiktheids- en ziektekostenverzekering). 
93  (Eenmalige) uitgaven in het kader van armoedebeleid  
Onder deze kostensoort worden alle uitgaven opgegeven die plaatshebben in het kader van 
armoedebeleid en die niet behoren tot de bijzondere bijstand als bedoeld in WWB, art. 35.  
Voorbeeld van een eenmalige uitgave, niet zijnde bijzondere bijstand, in het kader van armoedebeleid 
is de extra uitkering Tang/Spekman eind 2008/begin 2009. 
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33 Toepassing categoriale verlening bijzondere bijstand 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
chronisch zieken/gehandicapten   1 
personen van 65 jaar en ouder   2 
langdurigheidstoeslag   3 
ouders met schoolgaande kinderen   4 
niet van toepassing   9 
 
De gemeente kan in beginsel categoriale bijzondere bijstand verlenen aan mensen van 65 jaar en 
ouder en aan chronisch zieken en gehandicapten. Deze mensen worden gerekend tot een groep die 
in bijzondere omstandigheden verkeert en daarbij soms extra noodzakelijke kosten moet maken. 
Mensen met een chronische ziekte of handicap en ouderen hebben als gevolg van hun 
omstandigheden vaak meerkosten, die niet of maar gedeeltelijk door andere regelingen worden 
vergoed. Het gaat dan vooral om de zogenaamde “verborgen” kosten.  
 
De mogelijkheden voor gemeenten om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken op grond van 
artikel 35 WWB zijn per 1 januari 2009 uitgebreid. Allereerst is de langdurigheidstoeslag vanaf dat 
moment een bijzondere vorm van categoriale bijzondere bijstand geworden. Daarnaast kunnen 
gemeenten met ingang van 2009 ook categoriale bijzondere bijstand verstrekken aan ouders met 
schoolgaande kinderen ten behoeve van de bevordering van de maatschappelijke participatie van die 
kinderen. 
 
In alle andere gevallen dan hierboven vermeld wordt dit kenmerk gevuld met een 9 (niet van 
toepassing). Indien de informatie in het record betrekking heeft op WWB algemene bijstand, WIJ 
inkomensvoorziening, BBZ, IOAW, IOAZ of WWIK dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met categoriale verlening (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 33   Toepassing categoriale ver- 

lening bijzondere bijstand  spaties spaties spaties spaties ���� spaties spaties 

Toelichting op het waardebereik. 
 
1 Chronisch zieken/gehandicapten 
Deze code is van toepassing als bij de verlening van bijzondere bijstand een door de gemeente 
vastgestelde categoriale regeling voor chronisch zieken en gehandicapten van toepassing is.  
2 Personen van 65 jaar en ouder  
Deze code wordt ingevuld als bij de verlening van bijzondere bijstand een door de gemeente 
vastgestelde categoriale regeling voor uitkeringsgerechtigden van 65 jaar en ouder van toepassing is. 
3 Langdurigheidstoeslag 
Met ingang van 1 januari 2009 is de langdurigheidstoeslag een bijzondere vorm van categoriale 
bijzondere bijstand. Per die datum is de regeling van de langdurigheidstoeslag aan de gemeenten 
gedecentraliseerd. Door de decentralisatie van de langdurigheidstoeslag - die niet langer de strikte 
voorwaarden van de oude gecentraliseerde regeling kent - zijn de gemeenten gehouden een 
langdurigheidstoeslag te verstrekken aan personen als zij langdurig op een minimuminkomen zijn 
aangewezen, geen in aanmerking te nemen vermogen en geen uitzicht op inkomensverbetering 
hebben. 
4 Ouders met schoolgaande kinderen  
De mogelijkheden voor gemeenten om categoriale bijzondere bijstand te verstrekken op grond van 
artikel 35 WWB zijn per 1 januari 2009 uitgebreid. Deze wetswijziging stelt gemeenten in staat om ook 
categoriale bijzondere bijstand te verstrekken aan ouders met schoolgaande kinderen ten behoeve 
van de bevordering van de maatschappelijke participatie van die kinderen. De wet schrijft voor dat de 
gemeenten deze voorzieningen in natura (en niet als geldbedrag) zullen verstrekken om deze zoveel 
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mogelijk ten goede te laten komen aan de kinderen zelf. Als dit leidt tot een ondoelmatige uitvoering 
kan van deze voorwaarde worden afgeweken. Daar waar de gemeenten kinderen willen laten 
deelnemen aan voorzieningen die gericht zijn op verbetering van het perspectief op een goede 
toekomst, maar niet of slechts tegen hoge kosten in natura kunnen worden verstrekt, houdt de 
gemeente de mogelijkheid om hier op andere wijze in te voorzien. 
9 Niet van toepassing 
Deze code wordt gebruikt als de bijzondere bijstand niet op categoriale wijze is verleend. 
 

34 Berichtgevercode 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
berichtgevercode   [1234] 
 
De berichtgevercode is de 4-cijferige code waarmee de berichtgever uniek wordt geïdentificeerd. 
Als berichtgever wordt aangemerkt iedere specifieke instantie die uitvoering geeft aan én de 
administratie voert voor één of meer wetten of regelingen waar een gemeente (eind)verantwoordelijk 
voor is. Vaak is de berichtgever in die gevallen de gemeente zelf. Indien de gemeente de uitvoering 
van één of meer wetten of regelingen aan een andere gemeente of instantie heeft uitbesteed (heeft 
gemandateerd) is laatstbedoelde gemeente of instantie (eveneens) berichtgever. Mogelijk voorbeeld 
hiervan zijn zelfstandigenloketten die voor één of meer gemeenten de BBZ, IOAZ en eventueel WWIK 
uitvoeren. Daarnaast is de Sociale verzekeringsbank berichtgever in verband met de verstrekking van 
statistische gegevens over aanvullende algemene bijstand aan personen van 65 jaar en ouder. 
 
Indien de gemeente berichtgever is, is de berichtgevercode gelijk aan de gemeentecode. 
Indien een instantie, anders dan een gemeente, berichtgever is, wordt de berichtgevercode gevuld 
met de 4-cijferige code die het CBS voor dit doel heeft verstrekt aan die instantie.  
 
Iedere berichtgever heeft zijn eigen unieke berichtgevercode. 
 

35 Datum invoering administratie 
 

PERSOON1 PERSOON2 HUISHOUDEN 
datum invoering administratie   [eejjmmdd] 
 
De datum invoering administratie is de datum waarop (de voor de statistiek) relevante gegevens van 
de bijstandsontvanger in de uitkeringenadministratie zijn opgenomen. 
 
Indien de informatie in het record betrekking heeft op aanvullende inkomensvoorziening (bijzondere 
bijstand of langdurigheidstoeslag) dan wordt dit kenmerk gevuld met spaties. 
 

���� Wel of geen vulling in dit kenmerk is afhankelijk van de soort uitkering (statistiekcode) 

Vulling met datum invoering administratie (����) of met spaties per soort uitkering (statistiekcode) 

Soort uitkering  
WWB 

alg 
 

IOAW 
 

IOAZ 
 

WWIK 
 WWB 

aanv 
 

BBZ 
 WIJ 

inkvz 
Statistiekcode   01  02  03  07  11/12  14  18 
 
Kenmerk 35   Datum invoering 

administratie  ���� ���� ���� ���� spaties ���� ����

Het kenmerk datum invoering administratie speelt in bepaalde situaties een belangrijke rol bij het 
vaststellen van het juiste aantal algemene uitkeringen i.v.m. de waarneming op registratiebasis. 
 
Het gebruik van de datum invoering administratie is als volgt: 
Een berichtgever stelt het BUS bestand over een bepaalde peilmaand direct na afloop van deze 
peilmaand samen, naar de stand van de administratie op dat moment. Bij verlate aanlevering van het 
BUS bestand of bij herlevering bevat het BUS bestand extra informatie die het gevolg is van na de 
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peilmaand in de administratie verwerkte informatie. Een deel van deze informatie heeft betrekking op 
administratief vertraagde instroom met betrekking tot die peilmaand.  
De datum invoering administratie is nodig om die records te herkennen die aan de administratie zijn 
toegevoegd na afloop van de betreffende peilmaand. Deze ‘administratief vertraagde instroom’ wordt 
apart gekenmerkt. Vervolgens is het mogelijk om het aantal algemene uitkeringen vast te stellen naar 
de stand zoals deze gold direct na afloop van de betreffende peilmaand. 
 
De gevolgen van, na de peilmaand verwerkte, administratief vertraagde uitstroom wordt op andere 
wijze opgelost. 
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6 Aanlevering en verwerking 
 
Berichtgevers kunnen per e-mail bestanden aanleveren voor de bijstandsuitkeringenstatistiek.  
In dit hoofdstuk worden de aanleveringsvoorwaarden omschreven. 
 
Berichtgevers maken de levering aan in ASCII-formaat (platte tekst). Leveringen op papier worden niet 
in behandeling genomen. Tevens wordt gemeenten verzocht om ieder record in de levering af te 
sluiten met de combinatie van een CR (carriage return)- en een LF (line feed)-teken. Het bestand 
wordt afgesloten met een EOF (end of file)-teken. 
 
Nogmaals: Moment van aanmaken van de levering voor de bijstandsuitkeringenstatistiek 
Zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na afloop van een verslagmaand, wordt de 
levering voor de BUS met betrekking tot die verslagmaand samengesteld en aan het CBS gezonden.  
Hoewel de gegevens voor de bijstandsuitkeringenstatistiek praktisch gezien al op de eerste dag na 
afloop van de verslagmaand kunnen worden samengesteld, zal dit moment feitelijk per berichtgever 
verschillen, en afhangen van het moment dat administratieve handelingen met invloed op de opgave 
voor de bijstandsdebiteurenstatistiek zijn afgerond.  
De regel blijft echter altijd dat de levering voor de bijstandsuitkeringenstatistiek betreffende 
een bepaalde verslagmaand binnen 2 weken na afloop van die verslagmaand wordt 
samengesteld én aan het CBS wordt gezonden. 
Wordt een levering na de tweede week volgend op de verslagmaand aangemaakt dat zal de inhoud 
van de levering door effecten van administratief vertraagde in- en uitstroom niet meer voldoen aan het 
registratieconcept. 
 
Naamgeving levering 
De naam van een levering voor de Bijstandsuitkeringenstatistiek is bij voorkeur als volgt:  
 
BUS[berichtgevercode]_[gemeentecode].[jaar][mm] 
 
[berichtgevercode]  De berichtgevercode. Als de berichtgevercode minder dan 4 posities inneemt, 

wordt de code rechts uitgelijnd en worden de overige posities met een nul 
gevuld. 

[gemeentecode]  De CBS gemeentecode van de gemeente. Als de gemeentecode minder dan 4 
posities inneemt, wordt de code rechts uitgelijnd en worden de overige posities 
met een nul gevuld.  

[eejj]       De 4-cijferige aanduiding het jaar waarin de verslagmaand valt 
[mm]  De 2-cijferige aanduiding van de betreffende verslagmaand 
 
Dus bijvoorbeeld BUS5001_0153.201001 voor de levering betreffende gemeente 0153 (Enschede) 
door berichtgever 5001 (Sociale Verzekeringsbank). De levering heeft betrekking op verslagperiode 
januari 2010. 
 
Per levering één gemeente en één verslagmaand 
Bovenstaande naamgeving impliceert dat de levering betrekking heeft op één gemeente.  
Ook bij herindelingen en/of samenwerkingsverbanden wordt voor elke gemeente een aparte levering 
aangemaakt. Daarnaast wordt per levering niet meer dan één verslagmaand aangeleverd. 
 
Bestanden via e-mail 
Het CBS biedt berichtgevers de mogelijkheid om leveringen voor de statistiek via e-mail te versturen 
via de beveiligde verbinding van GemNet. Het adres is sz@cbs.gemnet.nl 
Een bestand kunt u als ‘attachment’ in een e-mail meezenden. Als u in één e-mail naast het 
bijstandsuitkeringenbestand ook het bestand voor één van de andere bijstandsstatistieken wilt 
aanleveren, kan dit alleen als het gescheiden leveringen zijn. Het is uiteraard van belang dat de namen 
van de leveringen van elkaar verschillen. 
 
Lege levering 
Het is in principe mogelijk dat een levering 0 records bevat. Dit is met name mogelijk als de 
berichtgever rapporteert over ‘kleine’ regelingen, bijvoorbeeld de BBZ. Het is van belang dat de 
berichtgever over deze situatie communiceert middels de mail, zodat ook de lege levering als 
‘respons’ kan worden afgeboekt. Dit voorkomt o.a. de verzending van een ongewenst rappel. 

mailto:sz@cbs.gemnet.nl
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Verwerking bestanden 
Als het CBS een bestand ontvangt dan worden direct een aantal administratieve gegevens op 
geautomatiseerde wijze vastgelegd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van het bestand, de naam 
en de berichtgevercode van de berichtgever, de naam en het CBS-nummer van de gemeente en de 
periode waar de informatie betrekking op heeft.  
 
Technische controle 
Voordat een levering in bewerking wordt genomen wordt allereerst beoordeeld of deze niet al eerder 
door het CBS is ontvangen. Indien dit niet het geval is ondergaat de levering eerst een aantal 
technische controles. Daarbij wordt onderzocht of ieder record voldoet aan de voorgeschreven 
recordlengte, voorzien is van een bestaande berichtgevercode en bestaande gemeentecode en of de 
periode aanduiding tussen de records onderling eenduidig is. Ieder kenmerk wordt op waardebereik 
gecontroleerd. Afwijkingen worden voorgelegd aan de contactpersoon bij de berichtgever.  
 
Statistische controle 
Een levering die voldoet aan de technische eisen wordt vervolgens verder statistisch inhoudelijk 
onderzocht. Per record worden de ingevulde waarden, in eerste instantie per kenmerk en vervolgens 
in relatie tot de soort uitkering waarop de informatie in het record betrekking heeft, beoordeeld. 
Tenslotte wordt de kwantiteit beoordeeld. Indien in deze fase (opnieuw) afwijkingen worden 
geconstateerd wordt (nogmaals) contact opgenomen met de contactpersoon bij de berichtgever. 
 
Rapportage over de kwaliteit 
Met behulp van de uitkomsten van het technische en statistisch inhoudelijke onderzoek tracht het CBS 
systematische afwijkingen op te sporen die het gevolg zijn de manier van (ver)werken bij de 
berichtgever. Indien afwijkingen worden geconstateerd worden deze door middel van een rapportage 
voorgelegd aan de contactpersoon bij de berichtgever. In onderling overleg wordt getracht de oorzaak 
van de afwijking(en) vast te stellen.  
 
Kwaliteitsonderzoek vindt daarnaast plaats op basis van thema’s. 
Recente voorbeelden hiervan zijn de kwaliteitsverbetertrajecten op de kenmerken 20 (ontheffing van 
de arbeidsverplichting) en 26/27 (bedrag en reden vermindering), evenals onderzoek naar de wijze 
waarop BBZ en WWIK door gemeenten worden geregistreerd met gevolg voor de afleiding van 
gegevens voor de statistiek.  
 
Het is de bedoeling dat de meldingen middels kwaliteitsrapportages en kwaliteitsverbetertrajecten 
basis zijn bij het tot stand komen van een structurele kwaliteitsverbetering in de gemeentelijke 
administratie. Voor een reactie op een kwaliteitsrapportage en voor vragen over de kwaliteit kan 
gebruik worden gemaakt van het mail-adres: faqsz@cbs.gemnet.nl

mailto:faqsz@cbs.gemnet.nl
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7 Technische recordbeschrijving 
 
De gegevens worden samengesteld volgens de hierna volgende recordbeschrijving.  
Ieder record voor de BUS telt met ingang van de gegevensverstrekking over januari 2008, 189 posities. 
 

Datumaanduiding    [eejjmmdd] 
In velden waar een datum moet worden ingevuld, worden altijd acht posities ingevuld in de volgorde 
jaar (4 posities), maand (2 posities) en dag (2 posities). 
 
Voorbeeld
De geboortedatum is 7 januari 1952. Ingevuld wordt: ‘19520107’. 
 
Numerieke waarden    [1234567890] 
Numerieke waarden mogen alleen worden gevuld met cijfers. Het gaat hierbij om bedragen, waarden 
en codes. In deze notatie komt het aantal weergegeven cijfers overeen met het (maximale) aantal 
posities dat is gebruikt voor de numerieke waarde. Niet altijd worden alle posities gebruikt. In dat geval 
wordt de ingevulde waarde rechts uitgelijnd binnen de gereserveerde posities en worden niet 
gebruikte posities, met uitzondering van de kenmerken die betrekking hebben op het adres, opgevuld 
met nullen. Bedragen worden altijd geleverd als een geheel bedrag in euro’s, zonder decimalen. 
 
Voorbeeld
In een numeriek veld [0123456] moet een bedrag van 2250 euro worden opgenomen. Voor dit veld 
zijn 7 posities gereserveerd waarvan de vier meest rechtse gebruikt worden voor het in te vullen 
bedrag. De drie overgebleven posities aan de linkerkant worden opgevuld met nullen.  
Ingevuld wordt dus: ‘0002250’. 
 
Tekstwaarden 
Tekstwaarden worden aangeven met: [abcdefghij] 
De volgende tekens zijn toegestaan: 
0123456789 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
!"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|} 
De notatie geeft het (maximale) aantal posities dat kan worden gebruikt voor de tekstwaarde. Niet 
altijd worden alle posities gebruikt. In dat geval wordt de ingevulde waarde rechts uitgelijnd binnen de 
gereserveerde posities en worden niet gebruikte posities, met uitzondering van de kenmerken die 
betrekking hebben op het adres, opgevuld met nullen. 
 
Voorbeeld
In een tekstveld [abcdefghij] wordt een code Ax38gn opgenomen. Voor dit veld zijn 10 posities 
gereserveerd, waarvan de zes meest rechtse gebruikt worden voor de in te vullen code. De vier 
overgebleven posities aan de linkerkant worden opgevuld met nullen.  
Ingevuld wordt dus: ‘0000Ax38gn’. 
 
Niet van toepassing zijnde gegevens die wel tot de recordbeschrijving behoren 
Kenmerken die wel tot de recordbeschrijving behoren, maar die niet van toepassing zijn, worden 
gevuld met negens. Een uitzondering op deze regel geldt bij de invulling van de kenmerken die 
betrekking hebben op het adres. 
 
Gegevens die niet van toepassing zijn omdat ze niet tot de recordbeschrijving behoren 
Gegevens die voor een bepaalde soort uitkering niet aangeleverd hoeven te worden (niet behoren tot 
de recordbeschrijving), worden met spaties gevuld. 
 
Onbekende gegevens 
Kenmerken die onbekend zijn, worden gevuld met nullen.  
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Recordbeschrijving BUS 
Record WWB 

alg IOAW IOAZ WWIK WWB 
aanv BBZ WIJ 

inkvz positie(s)  breedte 

1 Statistiekjaar ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 1 - 4 4

2 Statistiekmaand ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 5 - 6 2

3 Statistiekcode ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 7 - 8 2

4 Softwarepakket- Naam ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 9 - 11  3

5 Softwarepakket- Release/versienummer ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 12 - 18  7

6 Gemeentecode ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 19 - 22  4

7 Registratienummer  ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 23 - 32  10

8 Burgerservicenummer persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 33 - 41  9

Burgerservicenummer persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 42 - 50  9

9 Postcode persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 51 - 56  6

Postcode persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 57 - 62  6

10 Huisnummer persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 63 - 67  5

Huisnummer persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 68 - 72  5

11 Huisletter persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 73    1

Huisletter persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 74 1

12 Huisnummertoevoeging persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 75 - 78  4

Huisnummertoevoeging persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 79 - 82  4

13 Aanduiding bij huisnummer persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 83 - 84  2

Aanduiding bij huisnummer persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 85 - 86  2

14 Geboortedatum persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 87 - 94  8

Geboortedatum persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 95 - 102  8

15 Geslacht persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 103    1

Geslacht persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 104    1

16 Huisvesting persoon1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 105    1

Huisvesting persoon2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 106    1

17 Begindatum uitkering ���� ���� ���� ���� spatie ���� ���� 107 - 114  8

18 Einddatum uitkering ���� ���� ���� ���� spatie ���� ���� 115 - 122  8

19 Oorzaak uitkering persoon1 ���� spatie spatie ���� spatie ���� ���� 123 - 124  2

Oorzaak uitkering persoon2 ���� spatie spatie ���� spatie ���� ���� 125 - 126  2

20 Ontheffing arbeidsverplichting persoon1 ���� ���� ���� spatie spatie spatie spatie 127    1

Ontheffing arbeidsverplichting persoon2 ���� ���� ���� spatie spatie spatie spatie 128    1

21 Nadere classificatie BBZ persoon1 ���� spatie spatie spatie spatie ���� ���� 129    1

Nadere classificatie BBZ persoon2 ���� spatie spatie spatie spatie ���� ���� 130    1

22 Leefvorm landelijk norm/grondslag ���� ���� ���� ���� spatie ���� ���� 131    1

23 Bedrag landelijke norm/grondslag ���� ���� ���� ���� spatie ���� ���� 132 - 135  4

24 Bedrag afwijking landelijke norm ���� spatie spatie spatie spatie ���� ���� 136 - 140  5

25 Bedrag bijstandsnorm ���� spatie spatie spatie spatie ���� ���� 141 - 144  4

26 Bedrag vermindering n.a.v. afstemming ���� ���� ���� ���� spatie spatie ���� 145 - 148  4

27 Reden vermindering n.a.v. afstemming ���� ���� spatie spatie spatie spatie ���� 149    1

28 Bedrag inkomsten ���� spatie spatie spatie ���� ���� ���� 150 - 154  5

29 Soort inkomsten 1 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 155 - 156  2

Soort inkomsten 2 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 157 - 158  2

Soort inkomsten 3 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 159 - 160  2

Soort inkomsten 4 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 161 - 162  2

Soort inkomsten 5 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 163 - 164  2

30 Betaalbaar gesteld bedrag ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 165 - 170  6

31 Reden beëindiging uitkering persoon1 ���� ���� ���� ���� spatie ���� ���� 171 - 172  2

Reden beëindiging uitkering persoon2 ���� ���� ���� ���� spatie ���� ���� 173 - 174  2

32 Kostensoort spatie spatie spatie spatie ���� spatie spatie 175 - 176  2

33 Toepassing categoriale verlening spatie spatie spatie spatie ���� spatie spatie 177    1

34 Berichtgevercode ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 178 - 181  4

35 Datum invoering administratie ���� ���� ���� ���� spatie ���� ���� 182 - 189  8
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8 Financiële-verhoudingswet 
 
De Financiële-verhoudingswet 
Jaarlijks krijgen alle gemeenten volgens een bepaald verdeelstelsel een uitkering uit het 
Gemeentefonds. Het verdeelstelsel is opgenomen in de Financiële-verhoudingswet (FVW). De laatste 
Financiële-verhoudingswet dateert van 1 januari 1997 en is bij herziening van deze richtlijnen nog 
steeds van toepassing. De laatste aanpassing op de wet dateert van 1 augustus 2008. 
De FVW is een systeem waarbij geld wordt verdeeld op grond van objectieve kenmerken van 
gemeenten, gerelateerd aan kosten die gemeenten moeten maken om tot een zelfde voorzieningen-
niveau te komen, met behoud van de vrijheid voor gemeenten om eigen keuzen te maken ten aanzien 
van dat voorzieningenniveau. Het systeem is gebaseerd op twee uitgangspunten. Het moet rekening 
houden met onderlinge verschillen in de kosten waar de gemeenten voor staan en met de draagkracht 
van de gemeenten (de belastingcapaciteit). Voor de verdeling van de totale algemene uitkering over 
de afzonderlijke gemeenten maakt het Rijk gebruik van een aantal objectieve kenmerken. Deze 
verdeelmaatstaven zijn een weerspiegeling van de kosten die samenhangen met de 
structuurkenmerken van de gemeenten, zoals het aantal inwoners, de sociale structuur en het wel of 
niet hebben van een centrumfunctie. Meer informatie hierover is te vinden op de site van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
Rol van de bijstandscijfers binnen de Financiële-verhoudingswet 
Eén van de verdeelmaatstaven die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
hanteert voor de verdeling van de uitkering uit het Gemeentefonds aan de gemeenten is het aantal 
niet-beëindigde periodiek algemene uitkeringen op 31 december van enig statistiekjaar op grond van: 
- WWB aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar; 
- de inkomensvoorziening ingevolge de WIJ aan thuiswonende personen jonger dan 27 jaar; 
- het BBZ; 
- de IOAW; 
- de IOAZ; 
- bijstand aan adreslozen ingevolge het Besluit WWB 2007. 
Dit aantal wordt voor iedere gemeente door het CBS herleid uit de BUS-leveringen. 
 

Procedure vaststelling FVW-aantallen door het CBS 
 
Afleiding en vaststelling 
 
Het aantal niet-beëindigde periodiek algemene uitkeringen krachtens de WWB, de WIJ, het BBZ, de 
IOAW en/of de IOAZ en het aantal niet-beëindigde periodiek algemene uitkeringen aan adreslozen (in 
aangewezen centrumgemeenten) dat van belang is voor een uitkering op grond van de FVW wordt 
door het CBS vastgesteld op basis van het bestand van de gemeente voor de maand december. 
Bepalend in dit bestand is het aantal niet-beëindigde periodiek algemene uitkeringen aan 
thuiswonende personen jonger dan 65 jaar (in geval van een inkomensvoorziening WIJ: jonger dan 27 
jaar) op 31 december.  
Buiten beschouwing blijven uitkeringen die gedurende december zijn beëindigd (inclusief eenmalige 
uitkeringen), uitkeringen aan eldersverzorgden en uitkeringen aan personen van 65 jaar en ouder.  
 
Zoals vermeld speelt bij het bepalen van de FVW-aantallen de leeftijd van de bijstandsgerechtigden 
een belangrijke rol.  
Het wordt bij de levering van informatie aan het CBS aan de gemeente overgelaten wie, in geval 
sprake is van gehuwden of samenwonenden, als ‘persoon1’ of als ‘persoon2’ wordt aangemerkt. Om 
in het kader van de FVW te komen tot een gelijke be- en afhandeling van gemeenten verwisselt het 
CBS, indien sprake is van WWB, WIJ of adreslozen zelf ‘persoon1’ en ‘persoon2’ indien de situatie 
van toepassing is dat ‘persoon2’ jonger is dan ‘persoon1’. Deze aanpassing heeft niet alleen het 
voordeel dat ‘persoon1’ altijd de jongste partner zal zijn, maar maakt het tevens mogelijk de 
onderlinge samenhang tussen uitkeringen op verantwoorde wijze te beoordelen. Is sprake van IOAW, 
IOAZ of BBZ dan gaat het CBS ervan uit dat persoon de aanvrager is aan wie de bijstand is 
toegekend. Bij het vaststellen van de aantallen voor de FVW wordt door het CBS uitgegaan van de 
gegevens van ‘persoon1’.  
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Kwaliteit en kwantiteit 

Alle gemeenten
Het decemberbestand van een gemeente wordt door het CBS technisch en statistisch inhoudelijk 
beoordeeld en eventueel in overleg met de gemeente aangepast. Records die niet kunnen worden 
afgeleid naar één van de van toepassing zijnde soorten uitkeringen (zie hierboven) omdat bepaalde 
kenmerken niet (goed) waren ingevuld worden zo goed als mogelijk en eventueel in overleg met de 
gemeente aangepast. Kenmerken die bij de afleiding naar de soort uitkering een belangrijke rol spelen 
zijn naast de statistiekcode de kenmerken geboortedatum, huisvesting, begindatum uitkering, 
einddatum uitkering, nadere classificatie BBZ en het betaalbaar gestelde bedrag. Zonder correctie 
worden records met onjuiste of ontbrekende informatie in (één van) deze kenmerken niet meegeteld 
bij de aantallen voor de Financiële-verhoudingswet. Het is voor een gemeente daarom van financieel 
belang om te zorgen dat de informatie over de genoemde kenmerken precies volgens de Richtlijnen 
voor de Bijstandsuitkeringenstatistiek aan het CBS wordt verstrekt. 
 
Centrumgemeenten
Uitkeringen aan adresloze bijstandsontvangers met een uitkering ingevolge het Besluit WWB 2007 zijn 
afgeleid op basis van het kenmerk huisvesting, waarbij toekenning aan deze groep plaatsheeft indien 
in dit kenmerk de waarde 5 (adresloos) is opgegeven. Het is daarom van groot belang dat in dit 
kenmerk t.b.v. het op juiste wijze vaststellen van adreslozen de juiste codering wordt gehanteerd. Bij 
de beoordeling van het aantal adresloze bijstandsontvangers in het kader van de FVW dient de 
gemeente er rekening mee te houden dat ‘geen vaste woon- of verblijfplaats’ ook van toepassing is op 
personen die niet onder het Besluit WWB 2007 vallen, bijvoorbeeld personen die beroepshalve geen 
vaste woon- of verblijfplaats hebben. Deze personen worden met huisvestingscode 6 (‘geen vaste 
woon- of verblijfplaats en niet adresloos’) geregistreerd. 
 
Kwaliteit
Aan het bestand zijn door het CBS zelfstandig gegevens toegevoegd over uitkeringen die door de 
berichtgever, op het moment van aanmaak van de levering voor het CBS, administratief nog niet 
waren verwerkt in de uitkeringsadministratie. Deze informatie is opgespoord door het getotaliseerde 
gemeentebestand van december te vergelijken met de daaropvolgende getotaliseerde maand-
bestanden van januari, februari en maart. 
 
Afhandeling gedurende de maanden oktober tot en met december 
 
Indien mogelijk wordt de FVW brief begin oktober aan de gemeenten gezonden. Bij de brief zijn het 
overzicht met de vastgestelde aantallen ultimo december en een toelichting daarop ingesloten. De 
brief is gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente.  
Een afschrift van de brief met bijlagen wordt gelijktijdig gezonden aan de directeur van de Sociale 
Dienst of het hoofd van de Afdeling Sociale Zaken én aan de contactpersoon voor de Bijstands-
uitkeringenstatistiek bij de gemeente zoals deze in de administratie van het CBS is opgenomen. In de 
bijlage voor de centrumgemeenten is naast het aantal uitkeringen krachtens de WWB, de WIJ, het 
BBZ, de IOAW en de IOAZ tevens het aantal uitkeringen aan adresloze bijstandsontvangers vermeld. 
 
De gemeente heeft na ontvangst van de brief één maand de tijd om schriftelijk of per e-mail te 
reageren. Voor deze periode is de briefdatum in de FVW brief bepalend. Na het verstrijken van deze 
termijn worden reacties in principe niet meer in behandeling genomen. De reactie van de gemeente 
wordt gedurende oktober en november in overleg met de gemeente afgehandeld. Het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt in december geïnformeerd over de vastgestelde 
aantallen per gemeente. 
 
Contact 
Heeft u vragen, dan verwijzen wij u graag naar de sociale zekerheidspagina’s van de CBS-website. U 
komt hier met de link www.cbs.nl/sz. Onder ‘Contact’ vindt u een overzicht met de contactpersonen. 

http://www.cbs.nl/sz
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9 Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de richtlijnen voor de 
BUS vanaf 1 januari 2008 

 

Algemeen 
 
Met ingang van 1 oktober 2009 hebben jongeren tot 27 jaar recht op een werk- of leeraanbod. Dit is 
geregeld in de WIJ (Wet investeren in jongeren). Vanaf die datum zijn gemeenten verplicht jongeren 
die zich melden voor een uitkering een passend aanbod te doen. Dit kan een baan zijn, een vorm van 
scholing of een combinatie van beiden. Het aanbod wordt afgestemd op de situatie van de jongere.  
Dit houdt dus in dat jongeren tot 27 jaar vanaf 1 oktober 2009 geen recht meer hebben op de WWB. 
 
Met de acceptatie van een werkleeraanbod verkrijgt de jongere in bepaalde omstandigheden tevens 
recht op een (aanvullende) inkomensvoorziening. De hoogte van de (aanvullende) uitkering wordt 
maandelijks vastgesteld en hangt af van de norm die voor de jongere geldt. Van betaalbaarstelling is 
alleen sprake indien onvoldoende inkomsten worden gegenereerd uit het geaccepteerde werkleer-
aanbod, of indien de jongere een geaccepteerd werkleeraanbod (nog) niet kan uitvoeren om redenen 
van lichamelijke, psychische of sociale aard.  
 
De WIJ inkomensvoorziening maakt met ingang van oktober 2009 deel uit van de uitvraag voor de 
BUS. Een nieuwe statistiekcode, specifiek voor de WIJ inkomensvoorziening, is van toepassing met 
ingang van januari 2010. Met ingang van 2010 wordt ook informatie over BBZ in de bestanden 
gekenmerkt met een aparte statistiekcode.  
Om te komen tot een opgave over bijzondere bijstand die beter aansluit met de gemeentelijke praktijk 
zijn verder de kostensoorten voor bijzondere bijstand enigszins aangepast.  
Ten slotte is aandacht besteed aan leesbaarheid en helderheid van de richtlijnen. 
 

Algemene toelichting 
 
Voor een beter begrip en een betere leesbaarheid is de algemene toelichting uitgebreid met een lijst 
van afkortingen en zijn begrippen vermeld in volgorde van kennisname.  
In paragraaf 2.3 worden de voorschriften gegeven voor de juiste afbakening van de populatie. 
Paragraaf 2.4 bevat voorschriften in verband met de levering aan het CBS in bepaalde 
omstandigheden terwijl paragraaf 2.5 in gaat op de voorschriften met betrekking tot de registratie van 
gegevens. 
 
Het begrip Berichtgever is uitgebreid. 
Met ingang van 2010 is de Sociale verzekeringsbank de enige berichtgever in verband met de 
verstrekking van statistische gegevens over aanvullende algemene bijstand aan personen van 65 jaar 
en ouder. 
 
De begrippen Uitkering en Registratieconcept zijn aan het overzicht met begrippen toegevoegd.  
 
Gewijzigde kenmerken 
 
Kenmerk 3 Statistiekcode 
 Uitbreiding van het waardebereik met de codes 14 voor alle informatie die (met 
 uitzondering van bijzondere bijstand) behoort bij een BBZ uitkering, en 18 voor de 
 inkomensvoorziening ingevolge de WIJ 
 
Kenmerk 4 Naam softwarepakket 
 De naam ‘het pakket van gemeente ’s-Gravenhage’ is gewijzigd in ‘Socrates 
 (WiGo4It)’, code ‘dhg’ blijft ongewijzigd 
 Het pakket Central Station met code cso is aan het waardebereik toegevoegd 
 
Kenmerk 19 Oorzaak uitkering 
 Uitbreiding van het waardebereik met de codes 04 voor ‘niet kunnen uitvoeren 
 werkleeraanbod’ en 20 voor ‘geaccepteerd werkleeraanbod’, beide i.v.m. de WIJ 
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Kenmerk 20 Ontheffing arbeidsverplichting van toepassing 
 Tekstuele aanpassingen. Jongeren tot 27 jaar hebben vanaf 1 oktober 2009 geen 
 recht meer op WWB.    
 
Kenmerk 29 Soort inkomsten 
 Uitbreiding van het waardebereik met de code 20 voor ‘geaccepteerd 
 werkleeraanbod’ 
 Ten onrechte werd code 13 vermeld als mogelijke code i.g.v. WWIK. Dit was 
 ‘dubbel op’ omdat voor WWIK voor dat doel (inkomsten vanuit een zelfstandig 
 beroep of bedrijf) de code 22 beschikbaar is. Code 13 is verwijderd als mogelijke 
 code bij de WWIK 
 
Kenmerk 31 Reden beëindiging uitkering 
 Uitbreiding van de betekenis van code 03 naar ‘bereiken leeftijd van 27 of 65 
 jaar’, waardoor deze code nu ook van toepassing is bij beëindiging van de WIJ 
 i.v.m. het bereiken van de leeftijd van 27 jaar  
 Code 12 ‘additionele arbeidsplaats’ is uit het waardebereik verwijderd omdat 
 dergelijke arbeidsplaatsen niet meer bestaan, en derhalve ook geen reden voor 
 beëindiging van de uitkering kunnen zijn  
 

Specifiek voor de WIJ is een 3-tal nieuwe codes toegevoegd. 
 Code 20 voor ‘geaccepteerd werkleeraanbod’. 
 Code 61 om aan te geven dat een inkomensvoorziening ingevolge de WIJ is 
 beëindigd omdat de jongere een volgend werkleeraanbod weigert.  

Code 62 om aan te geven dat een werkleeraanbod is ingetrokken omdat de 
jongere niet meer voldoet aan de verplichtingen die bij het uitvoeren van het 
werkleeraanbod horen. 

 
Kenmerk 32 Kostensoorten 
 Voor de kostensoorten bijzondere bijstand is een nieuwe rubrieksindeling van 
 toepassing, wat betekent dat bepaalde kostensoorten zijn samengevoegd tot één 
 (nieuwe) kostensoort, dat codes zijn gewijzigd en dat enkele nieuwe 
 ‘kostensoorten’ zijn ontstaan.  
 

Onderstaande transformatietabel geeft inzicht in zowel code wijzigingen als wijziging van de 
omschrijving van codes, voor zover van wijziging sprake is. 

Oude code 
Oude betekenis Transformatie 

Met ingang van januari 2010 
Nieuwe code 
Nieuwe omschrijving 

nieuwe code 
 
02 toeslag voormalig eenoudergezinnen 

25 woningaanpassing 
26 alarmsysteem 
27 voorzieningen in verband met handicap 

samengevoegd 
op 25 25 voorzieningen voor gehandicapten en             

ouderen 
31 opvang in (crisis)centrum 
39 overige opvang samengevoegd 

op 39 39 overige opvang 

41 autokosten 
43 kosten eigen vervoermiddel 
44 taxikosten 
45 overige vervoerskosten 

samengevoegd 
op 41 

 
41 vervoerskosten 

40 kosten telefoon 
49 overige kosten uit maatschappelijke zorg samengevoegd 

op 49 49 overige kosten uit maatschappelijke zorg 

51 kosten rente en aflossing / schulddelging 
53 betaling naar aanleiding van borgstelling samengevoegd 

op 51 51 schuldsanering 

54 arbeidsongeschiktheidsverzekering 
55 ziektekostenverzekering samengevoegd 

op 54 

54 arbeidsongeschiktheids- en  
 ziektekostenverzekering 

57 premie zorgverzekering aan zak- en 
omgecodeerd 

92 premie zorgverzekering aan zak- en 

http://www.cbs.nl/sz
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kleedgeldgerechtigden kleedgeldgerechtigden 
50 waarborgsom 
52 kosten vestiging krediethypotheek 
59 overige kosten financiële transacties 

samengevoegd 
op 59 

 
59 overige kosten financiële transacties 

60 omscholings- of studiekosten (niet tertiair) 
62 omscholingskosten tertiair niveau samengevoegd 

op 60 60 studie- en omscholingskosten 

65 kosten identificatie 
69 overige kosten ter vermindering bijstand samengevoegd 

op 69 69 overige kosten ter vermindering bijstand 

74 geneesmiddelen 
77 dieetkosten samengevoegd 

op 71  71 dieetkosten en kosten geneesmiddelen 

75 bril 
76 andere hulpmiddelen (geen bril) 
 

samengevoegd 
op 72 

 
72 kosten hulpmiddelen 

80 opname in ziekenhuis e.d. 
82 intra/semi-murale verpleging/verzorging 
83 verpleging aan huis 
84 kosten in verband met geboorte 
85 kosten specialist  
86 kosten fysiotherapie 

samengevoegd 
op 73 

 

73 kosten gespecialiseerde (ziekenhuis)zorg 

88 kosten tandarts omgecodeerd 74 kosten tandarts 

81 kosten huisarts 
89 overige medische/paramedische hulp samengevoegd 

op 79 

 
79 overige kosten (para)medische hulp 

90 begrafeniskosten omgecodeerd 80 begrafeniskosten 

91 overige niet indeelbare kosten omgecodeerd 81 overige niet indeelbare kosten 

nieuwe code 91 met terugwerkende kracht verstrekte 
 langdurigheidstoeslag 

nieuwe code  93 (eenmalige) uitgaven in het kader van 
 armoedebeleid (WWB, art 35) 

Kenmerk 33 Toepassing verlening categoriale bijzondere bijstand 
 Uitbreiding van het waardebereik met code 3 voor ‘langdurigheidstoeslag’ en code 
 4 ‘ouders met schoolgaande kinderen’ 
 

Toelichting per kenmerk 
 
De toelichting bij de kenmerken is waar nodig aangepast. 
 

Financiële jaarstatistiek bijzondere bijstand 
 
De financiële jaarstatistiek is met ingang van verslagjaar 2009 vervallen. 

De richtlijnen en eventuele updates vindt u, samen met de Nieuwsbrieven en de voorbeelden bij deze 
richtlijnen, op de website van de sector sociale zekerheid van het CBS, te bereiken via de link 
www.cbs.nl/sz.
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Voor meer informatie 

Informatie over de bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) 
Ga naar www.cbs.nl/sz
U vindt hier informatie over de bijstandsuitkeringenstatistiek én over de overige statistieken van de 
taakgroep Sociale Zekerheid. Ook treft u hier de elektronische versie van deze richtlijnen welke u, 
evenals de Nieuwsbrieven van de BUS kunt downloaden.  
 
Aantallen uitkeringen 
Ga naar www.cbs.nl
In de rechter zijkolom treft u de directe link aan naar de Statline databank. 
Er zijn verschillende zoekmethodes die u toegang verschaffen tot o.a. het aantal uitkeringen. 
 
Inlichtingen 
Alle statistieken van het CBS zijn gratis beschikbaar op de website van het CBS.  
Lukt het u niet de gezochte informatie te vinden, dan kunt u via de website contact opnemen met de 
infoservice. Ook kunt u op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de 
Infoservice, telefoonnummer 088 570 70 70. 
 

http://www.cbs.nl/
http://www.cbs.nl/sz
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Bijlagen 

Overzicht WWIK gemeenten 
 
Alkmaar  Amsterdam Arnhem  Assen Breda 

Den Bosch Den Haag Eindhoven  Enschede Groningen 
Haarlem Hilversum Leeuwarden Lelystad Maastricht 

Middelburg  Rotterdam Tilburg Utrecht Zwolle 
 

Overzicht centrumgemeenten voor verstrekking van bijstand aan adreslozen 
 

Alkmaar  Almelo Almere Amersfoort Amsterdam 
Apeldoorn Arnhem Assen Bergen op Zoom  Breda  
Delft Den Bosch Den Haag Den Helder Deventer  

Doetinchem Dordrecht Ede Eindhoven Emmen  
Enschede Gouda Groningen Haarlem Heerlen   

Helmond Hilversum Hoorn Leeuwarden Leiden  
Maastricht Nijmegen Oss  Purmerend Rotterdam  

Spijkenisse Tilburg Utrecht Venlo Vlaardingen 
Vlissingen  Zaanstad Zwolle   
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