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Persbericht
Opnieuw toename aantal 
bijstandsuitkeringen

• 290 duizend bijstandsuitkeringen
• Stijging van 10 duizend in eerste kwartaal van 2010
• Sterkste stijging bij mannen tot 27 jaar

In het eerste kwartaal van 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan 
personen tot 65 jaar opnieuw gestegen. Eind maart 2010 zijn 290 duizend 
bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit zijn er bijna 10 duizend meer dan een 
kwartaal eerder. Procentueel doet de sterkste stijging zich voor bij mannen 
onder de 27 jaar. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS.

Tussen maart 2005 en eind 2008 daalde het aantal bijstandsuitkeringen tot 
259 duizend. Daarna is het aantal bijstandsuitkeringen toegenomen, in totaal 
met 32 duizend. Gemiddeld is dit 6 duizend per kwartaal. De stijging van 10
duizend in het eerste kwartaal van 2010 ligt daar duidelijk boven.

De sterkste stijging in het eerste kwartaal van 2010 deed zich voor bij de 
mannen onder de 27 jaar. In deze groep nam het aantal uitkeringen met 15 
procent toe ten opzichte van een kwartaal eerder. Voor de gehele groep 
mannen onder de 65 jaar bedroeg de toename ruim 5 procent. Ter 
vergelijking: bij de vrouwen onder de 27 jaar is er een stijging van 5 procent
en bij de gehele groep vrouwen 2 procent.

Dat vooral het aantal jongeren met bijstand toeneemt, hangt onder meer 
samen met hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. In tijden van 
economische teruggang worden zij eerder ontslagen. Als jongeren na ontslag 
een WW-uitkering ontvangen is dat slechts van korte duur. Door een kort 
arbeidsverleden hebben zij weinig WW-rechten opgebouwd. Na de WW volgt 
veelal de bijstand. Vooral de bedrijfstakken waar veel mannen werken, zijn 
zwaar getroffen door de economische crisis. Het gaat om de zakelijke 
dienstverlening, het vervoer en de industrie.

Een deel van de jongeren onder de 27 jaar ontvangt een uitkering op grond 
van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ). Deze uitkeringen zijn als 
bijstandsuitkering meegeteld. Eind maart 2010 waren er 10 duizend WIJ-
uitkeringen.
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Grafiek 1   Aantal bijstandsuitkeringen aan thuiswonenden tot 65 
jaar, maart 1998 - maart 2010
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Technische toelichting
De uitkomsten over het aantal bijstandsuitkeringen krachtens de Wet werk en 
bijstand (WWB) en de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) zijn gebaseerd op 
informatie van gemeenten. De WWB is per 1 januari 2004 in de plaats 
gekomen van de Algemene bijstandswet (ABW). De WIJ is met ingang van 1 
oktober 2009 van kracht en heeft betrekking op jongeren tot 27 jaar. 

Jongeren tot 27 jaar die op 1 oktober 2009 recht hadden op een 
WWB-uitkering, behouden dat recht tot uiterlijk 1 januari 2011. Met ingang van 
1 januari 2011 geldt de WIJ voor alle personen tot 27 jaar.

De uitkomsten hebben betrekking op thuiswonenden met een periodieke, 
algemene bijstandsuitkering of een WIJ-uitkering. Wanneer sprake is van een 
(echt)paar wordt één persoon als aanvrager aangemerkt. Dit is altijd de 
oudste persoon van het (echt)paar. Van deze persoon worden ook de 
persoonskenmerken overgenomen zoals deze zijn terug te vinden in de tabel.  

Het kan voorkomen dat in één huishouden zowel een WWB-uitkering als een 
WIJ-uitkering wordt verstrekt. Indien in een huishouden met twee 
bijstandsgerechtigde partners één partner een uitkering op grond van de 
WWB ontvangt en de andere partner een uitkering op grond van de WIJ, 
wordt alleen de WWB-uitkering meegeteld. 

De mutaties zijn berekend op onafgeronde aantallen en kunnen daardoor 
afwijken van het verschil van de afgeronde aantallen in de tabel. Cijfers van 
de voorafgaande perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest 
recente gegevens.
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Tabel 1. Bijstandsuitkeringen aan thuiswonenden onder de 65 jaar 1)

2008 2009 2010 Mutatie

31 dec. 31 mrt. 30 jun. 30 sep. 31 dec. 31 mrt.* 31 mrt. '09 -
31 mrt. '10 *

x 1 000

Totaal 2) 259 263 270 275 281 290 27

Mannen 107 110 115 118 122 128 18

15 tot 27 jaar 8 9 11 11 12 14 5

27 tot 35 jaar 14 15 16 17 18 20 5

35 tot 45 jaar 28 29 30 30 31 32 3

45 tot 55 jaar 30 31 32 33 34 35 4

55 tot 65 jaar 26 26 26 26 27 27 1

Vrouwen 152 153 155 157 159 162 9

15 tot 27 jaar 13 14 15 15 15 16 2

27 tot 35 jaar 21 21 22 22 23 24 2

35 tot 45 jaar 39 39 39 39 40 40 1

45 tot 55 jaar 40 40 41 41 42 42 2

55 tot 65 jaar 39 39 39 39 39 40 1

Leefvorm

Alleenstaande 153 157 162 166 170 178 21

Alleenstaande ouder 68 68 69 70 71 72 4

(Echt)paar 37 38 38 39 39 40 2

Anders 1 1 1 1 1 1 0

Duur

Korter dan 1 jaar 48 53 59 64 67 72 19

1 jaar of langer 211 211 211 211 213 218 8

1) Inclusief het aantal uitkeringen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)
2) Inclusief onbekend
*    Voorlopig cijfer
Bron: CBS


