
 

 

 
 

Meer informatie op www.cbs.nl - twitter.com/statistiekcbs  Persbericht PB14-075 1 

Persbericht 

PB14-075 | 28 november 2014 | 09.30 uur 

 

CBS: Aantal mensen met bijstand 
gelijk gebleven 

 Daling onder jongeren, stijging onder 27-plussers –

 Overgrote deel van de bijstandsverlaters jonger dan 45 jaar –

 Bijna de helft langdurig in de bijstand –

Het aantal mensen in de bijstand is in het derde kwartaal van 2014 niet verder toegenomen; 

eind september waren er 430 duizend personen met een bijstandsuitkering. Dit maakt het CBS 

vandaag bekend.  Het aantal jongeren met bijstand nam iets af, bij 27-plussers was er een lichte 

stijging. Bijna de helft van de bijstandsontvangers krijgt de uitkering al minstens drie jaar. 

 

Tijdens zomermaanden minder jongeren in de bijstand  

Tussen eind juni en eind september is het aantal jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering 

met bijna 3,5 duizend gedaald tot 38 duizend. Deze daling is waarschijnlijk een seizoeneffect: in 

de zomermaanden zitten er doorgaans minder jongeren in de bijstand, deels in verband met 

vakantiewerk. Onder de 27-plussers nam het aantal bijstandsgerechtigden juist toe met 

ongeveer 3,5 duizend. Voor deze leeftijdsgroep is geen seizoeneffect waarneembaar.  

 

Nog geen tekenen van een omslag 

Het voorzichtige herstel van de arbeidsmarkt, dat onder meer is op te maken uit het stijgende 

aantal vacatures en de daling in de WW, werkt nog niet door in de bijstand. In de eerste drie 

kwartalen van dit jaar is het aantal 27-plussers met bijstand bijna net zo sterk toegenomen als 

in dezelfde periode van 2013. De bijstand volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met 

vertraging mede doordat de meeste bijstandsontvangers moeilijker aan een baan komen dan 

andere werkzoekenden. 

 

Driekwart van de ouderen in de bijstand zit daar langdurig in 

Bijna de helft van de mensen in de bijstand zit daar langdurig in, dat wil zeggen al drie jaar of 

langer. Van de 55-plussers in de bijstand gaat het om zeven van de tien;  onder de 

bijstandsjongeren komt langdurige bijstand nauwelijks voor.  

 

Uitstromers uit de bijstand jonger dan achterblijvers 

Degenen die de bijstand verlaten, zijn gemiddeld jonger in vergelijking met de groep die al 

minstens een jaar in de bijstand zit. Van de uitstromers is driekwart jonger dan 45 jaar; van de 

mensen die minstens een jaar een bijstandsuitkering ontvangen, is minder dan de helft jonger 

dan 45 jaar. Dit suggereert dat met het vorderen van de leeftijd, de kansen op de arbeidsmarkt 
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afnemen. Het grootste deel van de uitstromers uit de bijstand, 57 procent,  heeft  minder dan 

een jaar bijstand ontvangen. Slechts een deel van de bijstandsverlaters stroomt door naar 

betaalde arbeid:  tussen de 40 en 50 procent. 

 

 

Personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een bijstandsuitkering
  

 
 

 

Percentage personen die 3  jaar of langer bijstand ontvangen, naar leeftijd 

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

gerechtigde leeftijd met een periodiek algemene 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. Dit heeft een licht verhogend effect gehad op het aantal 

bijstandsgerechtigden van naar schatting ruim 500. 

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 niet afgeronde 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. 

 

 

 

 

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

 2012 2013  2014   Mutatie 

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

         x 1 000       

 55       Totaal 372 403 413 425 430 430 0 

Jonger dan 27 jaar 33 36 38 41 41 38 -3 

27 tot 45 jaar
 

155 172 176 181 183 184 1 

45 tot AOW-leeftijd 184 195 198 203 206 208 3 

        

Mannen 155 172 178 184 186 186 0 

Vrouwen 217 231 235 241 244 244 0 

        

Herkomstgroepering        

Autochtoon 161 177 182 187 188 188 0 

Westers allochtoon 41 44 45 46 47 47 0 

Niet-westers allochtoon 170 182 186 192 195 195 0 
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       *
  
Voorlopig cijfer 

1) In 2014: 65 jaar plus twee maanden. 

Bron: CBS 

 


