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CBS: Groei bijstand houdt aan 

- Aantal bijstandsontvangers op niveau eind jaren negentig 

- Sterke stijging onder jongeren in eerste kwartaal 

Het aantal bijstandsontvangers is in het eerste kwartaal van 2014 met 13 duizend gestegen tot 

426 duizend. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Ondanks signalen dat de economie 

weer aantrekt, is er in de bijstand vooralsnog geen omslag zichtbaar. Personen met een 

bijstandsuitkering hebben doorgaans een grote afstand tot de arbeidsmarkt en vinden 

daardoor minder snel werk dan bijvoorbeeld WW’ers.  

 

Sterk verslechterde arbeidsmarkt in 2013 werkt nog door 

Sinds 2009 is het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-gerechtigde leeftijd met ruim 120 

duizend gestegen. Vanaf begin 2013 ging de stijging in een versneld tempo, doordat de 

arbeidsmarkt in dat jaar sterk verslechterde. Er gingen toen veel banen verloren en het aantal 

personen met een WW-uitkering nam toe, van wie een minderheid doorstroomde naar de 

bijstand. 

Het CBS heeft eerder bericht over tekenen van economisch herstel. Ondernemers zijn nu 

minder pessimistisch over hun investeringsplannen en de toekomstige omvang van hun 

personeelsbestand. Er is een daling van het aantal WW-uitkeringen en een lichte toename van 

het aantal vacatures. Vooralsnog leidt dit echter niet tot een afname van het bijstandsvolume. 

Bijstandsontvangers zijn doorgaans mensen die al relatief lang zonder werk zitten. Zij hebben 

gemiddeld minder kans snel een baan te vinden. Eind maart 2014 telde Nederland 426 duizend 

personen met een bijstandsuitkering. Een dergelijk groot aantal is sinds eind jaren negentig 

niet meer waargenomen. 

 

Stijging het sterkst onder jongeren 

Procentueel was de stijging van bijstandsontvangers tot 27 jaar in het eerste kwartaal van 2014 

met bijna 7 procent sterker dan die in de oudere leeftijdsgroepen. Het aantal jongeren met 

bijstand is daarmee boven het niveau van juni 2013 uitgekomen. In de tussenliggende periode 

waren er juist minder jongeren met bijstand. De ontwikkeling onder jongeren hangt samen 

met een grilliger arbeidspatroon. Werkende jongeren hebben steeds vaker een flexibel 

dienstverband en kortdurende banen. Hierdoor bouwen zij geen of weinig WW-rechten op, 

waardoor zij na het verlies van hun baan eerder in de bijstand terechtkomen. Zij komen echter 

ook weer eerder aan de slag. 
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Personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een bijstandsuitkering
  

 

 

 

Technische toelichting 
De uitkomsten in het persbericht hebben betrekking op het aantal personen tot de AOW-

gerechtigde leeftijd met een bijstandsuitkering (WWB). 

Bij de indeling naar leeftijdsgroepen is rekening gehouden met de aanpassing van de AOW-

gerechtigde leeftijd. In 2014 is de AOW-gerechtigde leeftijd met één maand opgeschoven naar 

65 jaar plus twee maanden. 

Voor meer informatie over wijzigingen in de bijstandsstatistiek wordt verwezen naar het 

document “Wijzigingen in Bijstandsuitkeringenstatistiek in 2013” dat te vinden is op de CBS-

website. 

De mutaties en percentages zijn berekend met onafgeronde aantallen en kunnen daardoor 

afwijken van uitkomsten die worden berekend met de afgeronde aantallen in de tabellen. 

Cijfers over voorafgaande perioden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente 

gegevens. 
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Tabel 1. Personen tot AOW-gerechtigde leeftijd
1)

 met een bijstandsuitkering (WWB) 

 2012 2013    2014 Mutatie 

 31 mrt.  31 mrt. 30 jun. 30 sep. 31 dec. 31 mrt.* 31 mrt. '14*  - 
31 dec. '13 

         x 1 000       

 55       Totaal 369 395 402 403 413 426 13 

Jonger dan 27 jaar 35 39 40 36 38 41 3 

27 tot 45 jaar
 

153 166 170 172 176 182 6 

45 tot AOW-leeftijd 181 190 193 195 198 203 5 

        

Mannen 153 169 172 172 178 185 7 

Vrouwen 216 226 230 231 235 241 6 

        

Herkomstgroepering        

Autochtoon 160 174 176 177 182 188 6 

Westers allochtoon 40 43 44 44 45 46 1 

Niet-westers allochtoon 169 179 182 182 186 191 5 

        

      14514514

5 

  

 

       *
  
Voorlopig cijfer 

1) In 2014: 65 jaar plus twee maanden. 

Bron: CBS 


