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Persbericht 
Sterkere stijging aantal bijstandsontvangers 
 
• 390 duizend bijstandsontvangers eind maart 
• 11 duizend meer dan een kwartaal eerder 
• Vooral stijging bij personen jonger dan 45 jaar 
Eind maart ontvingen 390 duizend personen onder de AOW-gerechtigde 
leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 11 duizend meer dan een kwartaal 
eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.  

De toename van het aantal personen met een bijstandsuitkering in het eerste 
kwartaal van 2013 is bijna net zo groot als de toename in geheel 2012. Vorig 
jaar steeg het aantal personen met bijstand met gemiddeld 3 duizend per 
kwartaal.  

De stijging van het aantal bijstandsontvangers hangt samen met de al langer 
snel oplopende werkloosheid. Wie zijn baan verliest komt doorgaans eerst in 
de WW. Pas als de WW is beëindigd, ontstaat er eventueel recht op bijstand. 
Daardoor vertaalt de toegenomen werkloosheid zich pas nu in een sterkere 
stijging van het aantal bijstandsontvangers.  

De toename in het eerste kwartaal van 2013 deed zich vooral voor onder 
personen tot 45 jaar. In totaal steeg het aantal bijstandsontvangers in deze 
leeftijdsgroep met 7 duizend. Dit komt overeen met een stijging van bijna 
4 procent. Bij de 45-plussers bedroeg de toename 2 procent. 

 

Methodewijziging: personen in plaats van uitkeringen 
Met ingang van 2013 publiceert het CBS in het persbericht over de bijstand 
over het aantal personen dat een bijstandsuitkering ontvangt. Voorheen 
werden de bijstandsuitkeringen als uitgangspunt genomen. Door deze 
methodewijziging sluit de statistiek beter aan bij de gangbare begrippen in de 
maatschappij op dit terrein.  

De ontwikkeling van het aantal personen met bijstand verloopt vrijwel parallel 
aan de ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen. De wijziging van de 
methode leidt dus niet tot een andere ontwikkeling in de tijd. 

Met de nieuwe methode worden, als de bijstandsuitkering naar een (echt)paar 
gaat, beide personen afzonderlijk geteld. Het aantal personen met een 
uitkering ligt dus hoger dan het aantal uitkeringen. Eind maart waren er 390 
duizend bijstandsontvangers die samen 338 duizend bijstandsuitkeringen 
ontvingen.  
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Personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een bijstandsuitkering en 
de werkloze beroepsbevolking 1)  

 
1) De werkloze beroepsbevolking is gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. Werkloze beroepsbevolking: 

personen zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf uur per week, die actief op zoek zijn naar 
betaald werk voor twaalf uur of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn. 

Bron: CBS 

Technische toelichting 
Met ingang van verslagjaar 2013 is een aantal wijzigingen in het persbericht 
doorgevoerd. Het persbericht heeft vanaf dat jaar betrekking op het aantal 
personen met een bijstandsuitkering en niet meer op het aantal 
bijstandsuitkeringen (zie hiervoor).  

Daarnaast zijn de meest recente cijfers in het persbericht, in het huidige geval 
de voorlopige cijfers over het 1e kwartaal van 2013, gebaseerd op een 
raming. 

De laatste wijziging heeft betrekking op de wijziging van de AOW-gerechtigde 
leeftijd. Bij de indeling naar leefijdsgroepen is hiermee rekening gehouden. In 
2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd met één maand opgeschoven naar 65 
jaar plus één maand. Voor meer informatie over de wijzigingen in de 
bijstandsstatistiek wordt verwezen naar het document “Wijzigingen in 
Bijstandsuitkeringenstatistiek in 2013” dat te vinden is op de CBS-website. De 
uitkomsten in het persbericht hebben betrekking op het aantal thuiswonenden 
tot de AOW-gerechtigde leeftijd die een periodiek algemene uitkering 
ontvangen krachtens de Wet werk en bijstand (WWB). 

De mutaties en percentages zijn berekend met onafgeronde aantallen en 
kunnen daardoor afwijken van uitkomsten die worden berekend met de 
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afgeronde aantallen in de tabellen. Cijfers over voorafgaande perioden 
kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. 

 
 

 

Tabel 1. Personen tot AOW-gerechtigde leeftijd1) met een bijstandsuitkering (WWB) 

 2011 2012    2013 Mutatie 
 31 mrt.  31 mrt. 30 jun. 30 sep. 31 dec.* 31 mrt.* 31 dec. '12 - 

31 mrt. '13* 

 x 1 000       

Totaal 365 368 371 372 379 390 11

Jonger dan 27 jaar 40 35 35 33 34 36 2

27 tot 45 jaar 149 153 154 155 159 164 5

45 tot AOW-leeftijd 176 181 182 184 186 190 4

    

Mannen 151 153 154 155 159 166 7

Vrouwen 214 215 217 217 220 224 4

    

Herkomstgroepering    

Autochtoon 161 159 160 161 165 171 6

Westers allochtoon 41 40 41 41 41 42 1

Niet-westers allochtoon 164 169 171 170 172 176 4

    
 

*  Voorlopig cijfer 
1) In 2013: 65 jaar plus één maand. 
 
Bron: CBS 
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